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 Městské divadlo 
Dr. Josefa Čížka v NáchoděBERÁNEK NÁCHOD a.s.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
v Městském informačním centru v Náchodě, tel.: 491 426 060, v Informačním centru v Hronově, tel.: 491 483 646, v Informačním centru a muzeu v Novém Městě nad Metují, tel.: 491 472 119, 

v Cestovním a Informačním centru v Červeném Kostelci, tel.: 498 100 657 a v Regionálním informačním centru v České Skalici, tel. 491 453 870.

www.beraneknachod.cz
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.

Akce se koná v Dannyho kavárně Hotelu U Beránka

BLUES-JAZZOVÉ VEČERY - EKG
Rodinná třígenerační jazzová kapela ze Dvora Králové n. L. 
Neformální hudební večer „od swingu po jazz-rock“.
Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu.                    Vstupné: 90 Kč

Jana Rycht erová 

HRÁTKY S ČEŠTINOU  - vzdělávací a zábavný pořad pro děti  a ostatní zájemce
Písničky na vyjmenovaná slova, pády a vzory podstatných jmen dokazují, že ani ta obávaná češti na nemusí být nuda, když si z ní člověk trochu utahuje.      
Omezený počet vstupenek v prodej od 21. ledna 2019                                                                                                                                       Vstupné: 50 Kč

Divadlo Ungelt

Keith Huff : DEŠTIVÉ DNY 
Výprava a režie: Janusz Klimsza                                                                                                         Hrají: Richard Krajčo a David Švehlík
Americké drama o síle přátelství spojující prvky kriminálního příběhu a hry
Drsní chlapíci Denny a Joey jsou přáteli od dětství, které oba strávili na chicagském předměstí . A dnes jsou parťáky u chicagské policie...
Předprodej již probíhá                                                                                                                                       Vstupné: 390 Kč, 370 Kč, 350 Kč

Divadlo Krapet - podle knihy Rudolfa Čechury a Jiřího Šalamouna

MAXIPES FÍK
„Tatí , já byfem chtěla pfa“, řekla Ája. Tak jí tatí nek koupil psa. „Jmenuje se Rek“, oznámil. A protože Ája neuměla říkat R, říkala mu Fek. „To už mu můžeme říkat Fík“, řekl tatí nek. No, a tak to všechno začalo. Z malého pejska vyrostl velký 
pes Fík a z malého dobrodružství začalo velké. A že je to pes neobyčejný? No, který pes se dostane až do školy, kde se naučí psát a počítat? Nebo dojde pánovi pro pivo, dostane angažmá v cirkusu? Viděli jste někdy psa, který řídí auto? 
Jak to všechno s Fíkem bylo? To se uvidí! „Tak neváhejte a přijďte. Bude psina! Haf!“
Předprodej od 21. ledna 2019                                                                                                                                           Vstupné: 60 Kč    

Spolek divadelních ochotníků Alois Jirásek, Úpice

Bedřich Smetana: PRODANÁ NEVĚSTA
Režie: Vladimír Hetf lejš
Komická zpěvohra Bedřicha Smetany na slova Karla Sabiny
Vznikla před sto padesáti  léty a stal se z ní nedotknutelný národní poklad. Pak v osmdesátých létech minulého století  v královéhradeckém divadle Drak čtyři chlapíci - Josef Kroft a, Miloslav K líma, Jiří Vyšohlíd a Petr Matásek vymysleli 
novou koncepci této komické opery - se vší poeti kou, humorem, nádhernou hudbou a hlavně zpěvem! Spolek divadelních ochotníků z Úpice se s velkou pokorou vydal jejich cestou.
Předprodej již probíhá                                                                                                                                                                   Vstupné: 120 Kč, 100 Kč, 80 Kč

Akce se koná ve vinárně Hotelu U Beránka

BESEDA na téma „Slavní návštěvníci Náchoda“
Do Náchoda během jeho 765leté historie zavítala řada významných návštěvníků. Někteří z nich tu zanechali nesmazatelnou stopu, jiní tudy pouze procházeli. O nich a jejich zajímavých příbězích vztahujících se k Náchodu bude tato 
beseda. Besedovat s vámi bude historik Bc. Richard Švanda. 
Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu.                                                                                                                                                Vstupné: 50 Kč

ROMANTICKÝ KLAVÍR - koncert
Program: F. Chopin: Balada F dur č. 2, op. 38 / F. Mendelssohn-Bartholdy: Písně beze slov č. 1, 15, 30, 26 / B. Smetana: České tance, 2. řada, 1. Furiant, 5.Cibulička / 
                F. Liszt: Léta putování: Rok první: Švýcarsko, 2. U jezera Wallenstadt, 5. Bouře / F. Liszt: Valčík z opery Faust / F. Liszt: Réminiscences de Lucia di Lammermoor / F. Liszt: Réminiscences de Don Juan 
Předprodej od 21. ledna 2019                                      Vstupné: 140 Kč, 120 Kč 100 Kč

Akce se koná ve vinárně Hotelu U Beránka

BESEDA na téma „Boží lidé aneb náchodské postavičky“
Každý region má své postavičky, kterým se neřeklo v minulosti  jinak než boží lidé. Byly to osoby prostomyslné, něčím obzvláště zajímavé, ale hlavně takové, které se vryly do paměti  místních obyvatel. Takovým lidem nebylo 
spíláno do bláznů, nýbrž se o nich hovořilo jako o nemoudrých. Právě o nich si budeme na této besedě povídat. Besedovat s vámi bude historik Bc. Richard Švanda. 
Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu.                                                                              Vstupné: 50 Kč

Maturitní ples – SPŠ a SOU Nové Město nad Metují

Maturitní ples – Gymnázium Dobruška

SLAVNOSTNÍ PLES MĚSTA NÁCHODA

    únor 2019Pátek 
1. února 2019 

v 19.00 hodin
    

Středa 
6. února 2019 

v 9.30 hodin

Pondělí 
11. února 2019 

v 19.00 hodin

Neděle 

17. února 2019
 v 15.00 hodin

                

Úterý - ZELENÉ
19. února 2019 

Středa- MODRÉ 
20. února 2019 
vždy 19.00 hodin

Čtvrtek 
21. února 2019 

v 18.00 hodin

Středa 

27. února 2019 
v 19.00 hodin

Čtvrtek 
28. února 2019 

v 18.00 hodin

6. představení v rámci abonmá

7. koncert ab. cyklu - skupina „K“

Další akce v únoru v Městském divadle Dr. Josefa Čížka:
Pátek 8. února 2019 ve 20.00 hodin

Pátek 22. února 2019 ve 20.00 hodin

Sobota 23. února 2019 ve 20.00 hodin

Připravujeme 

Sobota 2. března 2019 v 15.00 hodin MASOPUSTNÍ MAŠKARNÍ REJ PRO DĚTI
Vstupné bez masky 40 Kč, všechny masky i dospělí zdarma Po Sousedském masopustním průvodu pořádaném SVČ Déčko Náchod Vás zveme do Městského divadla Dr. Josefa Čížka na zábavné odpoledne pro děti ! Budeme tančit, soutěžit…, zkrátka se dobře bavit.

Sobota 2. března 2019 v 19.00 hodin MAS OPUSTNÍ MAŠKARNÍ BÁL PRO DOSPĚLÉ
Předprodej pouze MIC Náchod od 22. ledna 2019     Vstupné: 50 Kč Zapomeňte na starosti  a přijďte se bavit jako v dětství! Masku na sebe, dobrou náladu s sebou! Zábavu vám mimo jiné zpestří náchodští  ochotníci. K tanci zahraje hudební skupina REFLEX Hronov.

Pondělí 25. března 2019 v 19.00 hodin Ladislav Zibura – Prázdniny v Evropě
 Cestovatelská projekce / stand-up
 Mladý spisovatel a blonďatý rošťák Ladislav Zibura se vrací na pódia s novým stand-upem. Tentokrát se vydal do oblasti , která je dostupná a krásná, přesto o ní většina cestovatelů nemluví. Vydal se  
 prostopovat Evropu. Ladislav vás ve společnosti  svérázných řidičů provede čtrnácti  zeměmi – z horkého předměstí  Athén přes malebné rumunské vesnice až za polární kruh. Odhalí vám přitom místa, 
Předprodej již probíhá      Vstupné: 180 Kč, 160 Kč, 140 Kč na která jste se vždycky chtěli podívat, jen jste o nich dosud neslyšeli. 

Pondělí 29. dubna 2019 v 19.00 hodin NOVOMĚSTSKÁ FILHARMONIE
Předprodej vstupenek od 21. ledna 2019  Dirigent: Jaroslav Rybáček   HOST: Lukáš Vondráček – klavír
Vstupné: 240 Kč, 220 Kč, 200 Kč Lukáš Vondráček je světově uznávaný český klavírní virtuóz a vítěz nejpresti žnějších mezinárodních klavírních soutěží.

Čtvrtek 9. května 2019 v 19.00 hodin LUCIE BÍLÁ a Petr Malásek
Předprodej již probíhá      Vstupné: 890 Kč, 870 Kč, 850 Kč Recitál několikanásobné zlaté zpěvačky Lucie Bílé za klavírního doprovodu Petra Maláska. Těšit se můžete na jedinečný hudební zážitek v podání toho nejlepšího hlasu české hudební scény. 
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Náchodský zpravodaj
únor 2019

Co je v Déčku nového?
borníků např. laktační nebo výživová 
poradkyně, psycholožka, dětská lékař-
ka, pravidelně realizujeme nejrůznější 
semináře. Před vánoci se právě mamin-
kám z mateřského centra podařilo zorga-
nizovat materiální sbírku ve spolupráci 
s odborem sociálních věcí pro potřebné 
rodiny s dětmi.

Mezinárodní oddělení se připravuje 
na realizaci projektu s ekologickým té-
matem nadužívání plastů Be a change, 
kde se naši mládežníci setkají s vrstevní-
ky z Řecka, Španělska, Litvy a Slovenska 
a společně se budou aktivně podílet na 
vybavení parku odpadkovými koši na tří-
děný odpad.

I na letošní letní prázdniny připravuje-
me pro děti ve věku 4–12 let příměstské 
tábory za zvýhodněných cenových pod-
mínek. Právě od února bude zpřístupněno 
přihlašování. Vzhledem k velkému zájmu 
a omezené kapacitě, doporučuji přihlásit 
se co nejdříve!

Současně vás chci všechny pozvat na 
nejbližší akce Déčka, což je 2.–3. úno-
ra Hvězda Orientu – celostátní soutěžní 
přehlídka v orientálním tanci v různých 
kategoriích a 2. března tradiční Soused-
ský masopust. Na Masarykově náměstí 
budou již od 9 hodin probíhat řemeslné 
trhy. Letos se změnami vyrazí masopust-
ní průvod ve 14 hodin od Itálie. Po ces-
tě nás čeká několik zajímavých zastave-
ní a překvapení v každém rohu náměstí. 
Další program bude zahájen na náměstí 
ve 14.30 hodin předáním klíčů starostou 
města Janem Birke rozverným masopust-
níkům. Čeká nás opravdu nabitý program 
s vystoupením polských souborů, dále se 
můžeme těšit na Blue Noise, Michala Ho-
ráka, skupinu Vivian, a třeba také freerun 
Jana Vejdělka. Od 15 hodin bude připra-
ven navazující masopustní karneval pro 
děti v Beránku a od 19 hodin masopustní 
bál pro dospělé. Po vzoru tradic pro roz-
verné masopustníky v maskách připravu-
jeme koblihy a guláš zdarma. Neváhejte 
tedy a přidejte se k masopustnímu veselí.

Všem občanům i vedení města děkuje-
me za dosavadní podporu a přízeň a těší-
me se na vás nejen 2. března na Soused-
ském masopustu 2019!

ing. Kateřina Hiebschová

Otázka, která je mi od září roku 2018 nejčas-
těji pokládána. 

Ano, jsem novou ředitelkou Déčka, ale 
nejsem v Déčku nováčkem. Když jsem 
v roce 1991 jela jako účastník poprvé 
na jeho letní tábor, netušila jsem, jak si 
s Déčkem „padneme do oka“. Od tohoto 
prvního setkání jsem se účastnila růz-
ných akcí jako dobrovolník, táborový ve-
doucí, také jsem vedla kroužky. Nikdy 
jsem nepřerušila kontakt, i když jsem stu-
dovala na vysoké škole, byla zaměstnaná 
jinde a nebo jsem pracovně dlouhodoběji 
pobývala v zahraničí. Po mateřské dovole-
né jsem se v roce 2010 stala interním pra-
covníkem mezinárodního oddělení. 

Přihlásit se do konkurzu na ředitelku 
Déčka pro mne bylo velkou výzvou. V sou-
těži jsem uspěla a stala se novou ředitel-
kou organizace s dlouhou tradicí v mimo-
řádných prostorách Bartoňovy vily. Mám 
také to štěstí a vedu tým lidí, pro které je 
jejich práce posláním. 

Co se nám společně v Déčku daří?
Zvládli jsme udržet pestrou paletu 

kroužků a aktivit zařízení. Trendem v ak-
tivitách se pro nás stává mezigenerační 
propojení a realizace aktivit pro rodiny, 
např. badminton, keramika nebo paličko-
vání, kde se nám setkávají „holky“ ve vě-
kovém rozpětí 12 až 70 let.

Nově poskytujeme rodičům možnost 
využití dětské skupiny, kde zabezpečuje-
me převádění dětí ze ZŠ Komenského na 
kroužky, a tak zajišťujeme dětem bezpeč-
né a aktivní trávení volného času a rodi-
čům dostatek času na práci.

V Mateřském centru Macíček se nám 
daří vytvářet podpůrné centrum rodi-
čovství se zaměřením na síťování od-



2 NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJZPRÁVY Z RADNICE

Rada města Náchoda 
17. 12. 2018
Jednání rady města se zúčast-
nilo všech devět radních. Čísel-
ný popis u zprávy představuje 
poměr hlasů PRO-PROTI-ZDRŽEL SE.
 

 RM schválila uzavření smlouvy o právu 
rozšířit stavbu na sousední pozemek při 
zateplení budovy pro Společenství vlast-
níků jednotek Zahradní 288 a 289, Za-
hradní 288. 9-0-0

 RM schválila uzavření Smlouvy o vý-
půjčce části prostoru bytu v budově Har-
monie pro potřeby Sdružení zdr. posti-
žených Náchod, z.s. s platností od 1. 1. 
2019. 9-0-0

 RM schválila uzavření Smlouvy o vý-
půjčce části prostoru bytu v budově Har-
monie pro potřeby Centra pro integraci 
osob se zdr. postižením KHK, o.p.s. s plat-
ností od 1. 1. 2019. 9-0-0

 RM schválila Dohodu o ukončení ná-
jemní smlouvy se společností Pavigo s.r.o. 
Smlouva, kterou byla pronajata část pro-
storu v budově soudu v Palachově ulici pro 
umístění nápojového automatu, byla ukon-
čena dohodou k 31. 12. 2018. Nová smlouva 
byla uzavřena na umístění automatu v bu-
dově MěÚ v Zámecké ulici.  9-0-0

 RM schválila pachtovní smlouvu se 
Správou železniční dopravní cesty, stát-
ní organizace. SŽDC přenechává městu 
Náchod část pozemkové parcely č. 2067/1 
o výměře 316 m2 v katastrálním území 
Náchod, za účelem užívání a používání 
zpoplatněného parkoviště „U Bílé růže“. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou 
s účinností od 1. 1. 2019.  9-0-0

 RM schválila smlouvu o výpůjčce se 
spolkem Liga proti rakovině Náchod, z.s. 
Smlouvou se přenechává do bezplatného 
užívání nebytový prostor místnost č. 241 
o výměře 23 m2 ve druhém nadzemním 
podlaží budovy č.̋ p. 1759 v ulici Pražská 
v Náchodě včetně přístupového schodi-
ště, za účelem využití pro kancelářskou 
činnost související s informováním veřej-
nosti o prevenci nádorových onemocnění 
a o rizikových faktorech spolupodílejících 
se na jejich vzniku. Smlouva se uzavírá 
na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 
2019. Spolek bude hradit náklady na ener-
gie a služby s výpůjčkou spojených. 9-0-0

 RM schválila smlouvu o výpůjčce se 
spolkem Český svaz bojovníků za svobo-
du. Smlouvou se přenechává do bezplat-
ného užívání nebytový prostor místnost  
č. 245 o výměře 33,5 m2 ve druhém nad-
zemním podlaží budovy č.p. 1759 v ulici 
Pražská v Náchodě včetně přístupového 
schodiště. 9-0-0

 RM schválila smlouvu o výpůjčce s or-
ganizací TyfloCentrum Hradec Králové o.
p.s., v předloženém znění. Smlouvou se 

přenechává do bezplatného užívání ne-
bytový prostor místnost č. 249 o výměře 
38 m2 ve druhém nadzemním podlaží bu-
dovy č. p. 1759 v ulici Pražská v Náchodě 
včetně přístupového schodiště.  9-0-0

 RM schválila smlouvu o výpůjčce se 
spolkem HOLKEY Náchod z. s. Smlouvou 
se přenechává do bezplatného dočasného 
užívání ledová plocha na Zimním stadio-
nu v Náchodě za účelem využití pro tělo-
výchovnou a sportovní činnost. Smlouva 
se uzavírá na dobu neurčitou s účinností 
od 1. 1. 2019 dle předem stanoveného ča-
sového rozpisu. 9-0-0

 RM schválila smlouvu o výpůjčce s or-
ganizací Muzeum Náchodska. Smlouvou 
se přenechávají do bezplatného dočas-
ného užívání nebytové prostory o celko-
vé výměře 136,57 m2 v prvním nadzem-
ním podlaží v budově čp. 247 v ul. Tyršova 
v Náchodě, a to místnost č. 103 – výstav-
ní síň o výměře 115,55 m2, místnost č. 104 
– kancelář o výměře 17,98 m2 a místnost  
č. 105 – sociální zařízení o výměře 
3,04 m2, za účelem využití pro výstavní, 
kulturní a vzdělávání činnost. Smlouva 
se uzavírá na dobu neurčitou s účinnos-
tí od 1. 1. 2019. 8-1-0

 RM schválila smlouvu o výpůjčce mezi 
městem Náchod a Správou přírodních 
zdrojů a lázní Běloves, příspěvková or-
ganizace. Smlouvou o výpůjčce se spo-
lečnosti předává do bezplatného dočas-
ného užívání pozemková parcela č. 558/3 
a pozemková parcela č. 576/1, za účelem 
provozování dětského dopravního hřiš-
tě pro dopravní výuku, včetně využití ki-
osku, ekologického WC, mobilních buněk 
pro ukládání herních a dopravních prv-
ků a technického vybavení a jako kance-
lář. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou 
s účinností od 1. 1. 2019.  9-0-0

 RM schválila smlouvu o výpůjčce mezi 
městem Náchod a společností Technické 
služby Náchod s.r.o. Smlouvou se společ-
nosti předává do bezplatného užívání ko-
munální vysavač Glutton 2211E včetně 
příslušenství, za účelem využití k úkli-
du ulic a ostatních veřejných prostran-
ství města Náchod. Smlouva se uzavírá 
na dobu neurčitou s účinností od 1. 12. 
2018. 9-0-0

 RM schválila záměr koupě budovy č.p. 
399 („Bílá Tepna“), z majetku společnos-
ti Protivítr – invest s.r.o., Praha do vlast-
nictví města a uložila odboru správy ma-
jetku a financování vystavit objednávku 
na zpracování znaleckého posudku.
Vyhlášení Dotačního programu 
na podporu sociálních služeb 2019 9-0-0
í v oblasti vzdělávání na rok 2019“.
Směrnice Rady města Náchoda 
– postup při zásahu do pozemku 
či stavby města 9-0-0
Propočet nákladů na komunální 
odpad na rok 2019 9-0-0

 RM vzala na vědomí předloženou zprá-
vu a pověřila Ing. Čtvrtečku sestave-
ním pracovní skupiny k zahájení disku-

se k problematice odpadové politiky pro 
rok 2020.
Dotační programy 
na podporu sportu pro rok 2019 9-0-0

 RM schválila vyhlášení dotačních pro-
gramů na podporu sportu pro rok 2019, 
a to „Dotačního programu na podporu 
spolkové činnosti v oblasti sportu“, „Do-
tačního programu z výnosu města ze 
sázkových her na podporu spolkové čin-
nosti v oblasti sportu“ a „Dotačního pro-
gramu z výnosu města ze sázkových her 
na podporu individuálního sportu fyzic-
kých osob reprezentujících město Náchod 
v mezinárodním měřítku“.
Organizační změny 
v městském úřadu  9-0-0

 RM zřídila s účinností od 1. 3. 2019 od-
bor školství.

 RM souhlasila s účinností od 1. 3. 2019 
s vytvořením jednoho funkčního místa 
vedoucího odboru školství.

 RM změnila s účinností k 1. 3. 2019 
název odboru sociálních věcí a školství 
na odbor sociálních věcí.

 RM vzala na vědomí vzdání se funk-
ce ředitele příspěvkové organizace Sprá-
va přírodních zdrojů a lázní Běloves se 
sídlem Masarykovo náměstí 40, Náchod, 
pana MUDr. Jana Falty k 31. 12. 2018 
a jmenovala paní Bc. Martinu Švorcovou 
ředitelkou této příspěvkové organizace 
s účinností od 1. 1. 2019. 
Komise rady města 9-0-0

 RM schválila složení komisí rady takto:
Komise pro obřady a slavnosti
předseda – Petrová Zdenka, členové: 
Ing. Bělobrádková Ladislava, Čermáko-
vá Ludmila, Machová Hana, Ing. Pitašová 
Věra, Štěpánová Věra, Havlíčková Magda, 
Kubíčková Bronislava, RNDr. Ivana Šimur-
dová, Karel Maněna, Bašová Petra, tajem-
ník – Hana Čápová
Komise pro záměry města
předseda – Dvorský Marek, členové: 
Ing. Jan Řehák, Ing. René Hubka, Viktor 
Vlach, Ing. Tomáš Fulka, Zdeněk Hlušička, 
Lukáš Habr, tajemník – Hetfleišová Jana
Dopravní komise
předseda – Petr Jirásek, členové: Ivan 
Chocholouš, Tomáš Böhm, Pavel Soko-
lář, Ing. Jaroslav Rohulán,Marek Bauer, 
Ing. Robert Patzelt, Jiří Prokop, Jiří Mar-
šík, tajemník – Ing. Radka Konárková
Komise výstavby a územního plánování
předseda– Ing. Tomáš Šubert, členové: 
Ing. Arch. Michal Ježek, Mgr. Jan Ježek, 
Mgr. Martin Tesař, Petr Mach, Ing. Pavel 
Korda, Kamil Bořek, tajemník – I. Vlachová
Komise životního prostředí 
a čistoty města
předseda – Ing. Iva Cvetanova, členové: 
Jaroslav Jung, Jiří Spíšek, Stanislav Zemá-
nek, Kamil Bořek, Karolína Šurínová, Mar-
tin Zelený, Adam Hloušek, Ing. Pavel Kor-
da, tajemník – Bc. Andrea Brandejsová
Kulturní komise
předseda – Bc. Tomáš Magnusek, členo-
vé: Milena Vítková, Jakub Nosek, Tomáš 

Zprávy 
z radnice
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Unger, Lada Adámková, Mgr. Zuzana Kůr-
ková, Miloš Malý, tajemník – Jiří Hejzlar
Sportovní komise 
předseda – Mgr. Michal Brát, členové: 
Ludmila Zelená, Miroslav Špaček, Ing. Mi-
lan Vik, Pavel Sedláček, Petr Jirásek, Jan 
Zima, Lukáš Habr, Mgr. Miroslav Jindra, 
Hana Kopecká, Ing. Josef Merta, tajemník 
– Mgr. Jan Špaček
Komise sociální 
předseda – Petra Bašová, členové: Mgr. Iva 
Laštovicová, Judita Koubková, Simona 
Prouzová, Marie Rohulánová, Mgr. Deni-
sa Pokorná, Ing. Pavla Maršíková, tajem-
ník – Mgr. Marcela Šťastná
Komise prevence kriminality
předseda – Marie Šimonová, členo-
vé: Mgr. Michal Malý, Renata Dzurková, 
Bc. Petr Valica, JUDr. Miroslav Prouza, 
Ing. Jiří Jedlička, Antonín Falta, tajemník 
– Miroslav Horák
Komise lázeňská
předseda – MUDr. Jan Falta, členové: Do-
minik Melichar, MUDr. Pavel Koubek, Lu-
bor Zoufal, Simona Prouzová, Ivana Tom-
ková, Mgr. Renata Klimešová, tajemník 
– Bc. Kamil Krunka
Školská komise
předseda – Mgr. Radka Lokvencová, čle-
nové: JUDr. Dita Vávrová, MUDr. Tomáš 
Žďárský, Hana Stoklasová, Simona Andrej-
sová, RNDr. Věra Svatošová, Štěpán Kačer, 
Mgr. Zuzana Kůrková, Mgr. Pavla Hoffma-
nová, tajemník – Renata Jirmanová
Komise cestovního ruchu
předseda – Miroslav Brát, členové: Jan 
Linhart, Jan Žák, Miloslava Linhartová, 
Kamil Kutý, Pavel Krupa, Ivana Tomková, 
tajemník – Bc. Kamil Krunka
Letopisecká a místopisná komise
předseda – Mgr. Martin Tesař, členové: 
Milan Samek, Tomáš Unger, Petr Břen-
da, Martin Zelený, Mgr. Věra Vlčko-
vá, Mgr. Alena Čtvrtečková, tajemník – 
Bc. Kamil Krunka
Komise pro řešení budoucnosti 
areálu Tepny
předseda – Michal Kudrnáč, členové: 
Ing. Arch. Michal Ježek, Vladimír Hel-
ta, Mgr. Martin Tesař, Ing. Petr Tichý, Ja-
kub Kopecký, Marek Bauer + předsedo-
vé komisí pro záměry města, ŽP, výstavby 
a dopravní s hlasem poradním, tajemník 
– Ing. Andrea Lipovská
Komise pro řešení Smart City Náchod
předseda – Ing. Milan Marek, členové: 
Petr Hrubý, Ing. Karel Maršík, Martin 
Malý, Daniel Rufer, Ing. Tomáš Fulka, Ma-
rek Bauer, tajemník – Alena Marešová

 RM zřídila škodní a likvidační komisi 
a schválila složení: předseda – Mgr. Hana 
Mílová, členové – Věra Hořínková, 
Bc. Hana Horáková, Ing. Pavla Maršíko-
vá, Ing. Ladislav Šimek, Jitka Podstavcová.

 RM, v působnosti valné hromady, zvoli-
la s účinností od 13. 1. 2019 tyto členy do-
zorčích rad: Správa budov Náchod, s. r. o. 
– Ladislava Škodová, Ing. Pavla Maršíko-
vá, Marek Bauer

Lesy města Náchoda, spol. s r. o. – Miro-
slav Brát, Ing. Karel Maršík, Ladislav Helta
Modernizace sběrného dvora 9-0-0

 RM souhlasila s předložením žádosti 
o podporu na projekt modernizace sběr-
ného dvora do Operačního programu Ži-
votní prostředí 2014–2020, výzvy č. 104.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila vyhlášení „Programu pre-

vence kriminality pro rok 2019“. 9-0-0
 RM schválila zřízení jednoho vyhraze-

ného parkovacího místa osvobozeného 
od poplatku v ul. Purkyňova pro rodiče 
s dětmi (po dobu výstavby nemocnice). 
 9-0-0

 RM schválila uzavření objednávky 
na dodávku a montáž světelných nápisů 
na budovy Městského úřadu pro společ-
nost Elektro Drapač s.r.o. 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o poskytnutí finančního nadačního pří-
spěvku na akci „Oranžové hřiště Myslbe-
kova – Náchod“ – s Nadací ČEZ, Praha 4.  
 9-0-0

 RM schválila uzavření objednávky pro 
Ing. Jiřího Litoše, Náchod na projektovou 
dokumentaci – Odkanalizování kuchyně 
v návaznosti na odlučovač tuků v ZŠ T. G. 
Masaryka. 9-0-0

Rada města Náchoda 14. 1. 2019
Jednání rady města se zúčastnilo všech de-
vět radních.
Výroční zprávy mateřských škol Alšova, 
Březinova, Vítkova 9-0-0

 RM vzala na vědomí výroční zprávy 
příspěvkových organizací MŠ Alšova; MŠ 
Březinova a MŠ Vítkova.
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila smlouvu o výpůjčce se 
společností innogy Energo, s.r.o. Smlou-
vou se přenechává do bezplatného do-
časného užívání část stavební parcely 
č. 338/1 o výměře 2700 m2 v katastrál-
ním území Náchod, za účelem zajiště-
ní prozatímního parkování pro obyva-
tele Plhova v době provádění teplofikace 
Plhov. Smlouva se uzavírá na dobu urči-
tou s účinností od 15. 1. 2019, případně 
ode dne uveřejnění v registru smluv, po-
kud toto uveřejnění nastane později, do  
30. 8. 2019. Součástí smlouvy o výpůjčce 
je i souhlas města jako vlastníka pozem-
ku s vybudováním parkovací plochy. 9-0-0

 RM vzala na vědomí, že společnost Lesy 
města Náchoda, spol. s r.o. v roce 2018 ne-
zaplatila mimořádnou platbu pachtovné-
ho ve výši 500.000 Kč + DPH týkající se 
pachtovní smlouvy a o tuto částku ne-
bude společnosti ponížena řádná platba 
pachtovného v roce 2019. Důvodem neu-
hrazení mimořádné platby pachtovného 
je snížení odbytových možností a pokles 
průměrného zpeněžení dřeva. 9-0-0
Výstavba technické infrastruktury pro 
dva bytové domy na SUN 9-0-0

 RM schválila vystavení objednávky 
na zpracování projektové dokumenta-

ce na výstavbu technické infrastruktury 
pro dva bytové domy na SUN společnos-
ti INS spol. s.r.o., projektový a inženýrský 
atelier, Náchod.
Prodloužení výjimky pro parkování 
na parkovišti u Bílé růže 9-0-0

 RM souhlasila s prodloužením výjimky 
ze systému placení parkovného pro obča-
ny trvale bydlící v ulici Raisova pro čp. 
1554 až 1558 a v ulici Mlýnská pro čp. 98 
až 100, a to vždy pro jeden osobní auto-
mobil od 1. ledna 2019 do 28. února 2019 
zdarma.
Podpora ZŠ T. G. Masaryka 
a sportovních tříd 9-0-0

 RM schválila doplnění hokejové ško-
ly YT Hockey mezi sportovní kluby s ná-
rokem na zvýhodněné ceny za pronájem 
ledu Zimního stadionu Náchod z důvo-
du zajištění odborného vedení žáků tříd 
s rozšířenou výukou tělesné výchovy ZŠ 
T. G. Masaryka Náchod.
Žádost o dotaci TJ Kraso Náchod 
– MČR 2019 9-0-0

 RM schválila dotaci pro organizaci Tě-
lovýchovná jednota KRASO Náchod, z.s. 
ve výši 40 000 Kč vč. DPH na uspořádání 
Mistrovství České republiky v krasobrus-
lení pro rok 2019 v sólových kategoriích 
juniorů, Přebor České republiky seniorů 
a Mistrovství České republiky tanečních 
párů žactva, které se uskuteční ve dnech 
31. 1. 2019 až 3. 2. 2019 na Zimním sta-
dionu Náchod.
Záměr na provedení poptávkového ří-
zení – odchyt a následná péče – kočky 
na území města Náchod 9-0-0

 RM schválila záměr na provedení po-
ptávkového řízení na dodávku komplex-
ní služby odchytu toulavých a divokých 
koček na území města Náchod a násled-
né péče.
Organizační změny 
v městském úřadu 9-0-0

 RM souhlasila s účinností od 1. 2. 2019 
s vytvořením funkčního místa odborné-
ho pracovníka správy majetku na odboru 
správy majetku a financování Městského 
úřadu Náchod.

 Celkový počet zaměstnanců města za-
řazených v městském úřadu ke dni 1. 3. 
2019 rada města stanovila na 185.

TELEGRAFICKY:
 RM vzala na vědomí zprávu měst-

ské exekutorky o vymožených částkách 
za rok 2018. 9-0-0

 RM schválila uzavření objednávky pro 
Jana Soukupa, Meziměstí – Vižňov, Mezi-
městí u Broumova, na provedení tepelné 
izolace stropu, kompletní opravu střeš-
ní krytiny a kompletní výměny klempíř-
ských konstrukcí na MŠ Vančurova v Ná-
chodě. 9-0-0

 RM souhlasila a pověřila členku Zastu-
pitelstva města Náchoda Petru Bašovou 
vykonáváním občanských sňatků, vítání 
občánků a dalších slavnostních obřadů. 
 8-1-0
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   KRONIKA 
narození 
a svatby v listopadu
V prosinci 2018 se narodilo:
5 náchodských občánků.

Svatby:
 V prosinci 2018 nebyl nikdo oddán.

Učitelé – senioři z Komendy na výletě
Začátkem prosince nám domů přines-

la pošta dopis s krásnou osobní pozván-
kou pro nás – bývalé učitele důchodce ZŠ 
Komenského Náchod. Ředitel školy pan 
František Majer, náš bývalý žák, nás zve 
na tajný výlet. Podle nástupních míst (na 
Rybárně, na Vysokově) jsme usoudili, že 
to bude v okolí České Skalice. A nemýlili 
jsme se. Osmnáct bývalých kantorů při-
vítalo První herecké muzeum v Čechách 
Viktorka, které se nachází v Ratibořicích. 
Majitel muzea pan Tomáš Magnusek, 
rovněž náš bývalý žák nás provedl ori-
ginálními sbírkami.  Byl to pro nás ne-
všední zážitek poslouchat vyprávění 
pana Magnuska a zhlédnout originální 
osobní nebo pracovní předměty, filmo-
vé či divadelní rekvizity, scénáře, kos-

O Tříkrálové dobrodružství na Jizbici 
se i letos postaraly děti z kroužku Aktivá-
ček.  Do Tříkrálové sbírky se Jizbice zapoji-
la hned na samém počátku, tedy už v roce 
2001. Když mě poprvé požádali z náchod-
ské charity o pomoc, netušila jsem, že bude 
mít sbírka takovou popularitu nejen v naší 

Tříkrálová sbírka 2019 
na Jizbici

zemi, ale i na Jizbici mezi obyvateli a pře-
devším mezi dětmi – královnami a králi. 
Děti, které se tenkrát účastnily poprvé, 
jsou již dnes dospělými. Vybrané částky 
rok od roku vzrůstaly. Na počátku to bylo 
2815 Kč, letos je to 7837 Kč. Upřímné podě-
kování patří nejen dětem, ale i všem oby-
vatelům Jizbice, kteří každoročně přispíva-
jí na dobrou věc, vyhlížejí mladé koledníky 
a obdarovávají je sladkou koledou. Dokon-
ce pro ně Rouskovi již po několik let připra-
vují i pohoštění v podobě chutného oběda.  
Není tedy divu, že se koledy letos účastni-
lo hned 8 královen a králů, členů kroužku 
Aktiváček. Ti se rozdělili do dvou skupinek. 
Doprovázeli je vedoucí Dominika Poláčko-
vá a František Drška. Paní Sedláková z Hor-
ních Rybníků  ušila velmi vkusné kostýmy, 
za což i jí patří poděkování. Vybrané pení-
ze byly vždy použity na dobročinné úče-
ly, několikrát i na pomoc občanům Jizbice. 
Přejme si jen, aby tato tradice pokračova-
la i v dalších letech a děti v obci byly stej-
ně tak nadšené a šikovné. 

B. Majerová – organizátorka akce                                                                                                        

V pátek 4. ledna dopoledne poblaho-
přál v náchodské porodnici starosta Jan 
Birke s místostarostkou Pavlou Maršíko-
vou mamince prvního náchodského ob-
čánka, kterým je Jakub Jan. Chlapeček se 
narodil v úterý 1. ledna 2019 ve 12:28 ho-
din s mírami 3010 gramů a 49 centimetrů. 
Doma na něj čeká tříletá sestřička. V le-

Prvním náchodským občánkem je Jakub Jan
tošním roce dostal první náchodský občá-
nek, resp. jeho maminka, dárkový poukaz 
k nákupu výbavy pro miminko v hodnotě 
3000 Kč a samozřejmě květinu.

Celé rodině přejeme do nového roku 
především zdraví, štěstí a mnoho společ-
ných radostných chvil!

týmy či soukromé fotografie téměř 100 
českých herců, kteří je do muzea věno-
vali.  Následovalo občerstvení. Vzájem-
né vyprávění nemělo konce – vzpomín-
ky na školní výlety s dětmi, na humorné, 
ale i vážnější situace a zážitky, kterým se 
však dnes už jen smějeme. 

Rozcházet se nám nechtělo. Vážíme si 
tohoto pozvání a touto cestou děkujeme 
panu řediteli Majerovi i panu Magnus-
kovi, kteří si našli ve svých nabitých di-
ářích čas právě pro nás. Pan ředitel nám 
slíbil, že v tomto kalendářním roce to 
není akce poslední. Díky moc, bylo to 
úžasné a už se těšíme na další setkání.                                       

 S vděčností učitelé 
– senioři ZŠ Komenského Náchod



ÚNOR 5V. SÁDLO, ZUŠ NÁCHOD

Začátkem letošního roku 
oslavil své životního jubi-
leum bývalý dlouholetý ře-
ditel Regionálního muzea 
v Náchodě (nyní Muzeum 
Náchodska) PhDr. Václav 
Sádlo. Narodil se 14. led-
na 1949 v Písku jako jeden 
z pokračovatelů starobylého 
jihočeského selského rodu, 
jehož kořeny sahají až do 
období třicetileté války. Svá 

gymnaziální léta prožil v Blatné, později v Příbrami. Po maturitě 
byl v roce 1968 přijat ke studiu na Pedagogické fakultě v Hradci 
Králové s aprobací český jazyk a dějepis. Po úspěšných státních 
zkouškách a absolvování vojenské služby působil sedm let jako 
učitel na Základní škole v Hořičkách. Zájem o historii ho přive-
dl ke splnění studentského snu. Formou dálkového studia vy-
studoval archivnictví a historii na Filozofické fakultě Univerzi-
ty Karlovy v Praze. 

Kraj Boženy Němcové, Aloise Jiráska, Egona Hostovského či 
bratří Čapků se stal jeho srdeční záležitostí. Když se oženil s čes-
koskalickou rodačkou Zdeňkou Hamplovou, usadil se ve zdejším 
kraji natrvalo. Na doporučení PhDr. Erika Bouzy přijal v roce 
1980 místo ředitele Okresního muzea v Náchodě, které tehdy 
nemělo své vlastní sídlo a bylo umístěno v nevyhovujících pro-
storách třetího patra Státního zámku v Náchodě. Po změně po-
litické situace se muzeum začalo díky snahám svého ředitele 
postupně přesouvat do centra města. Od roku 1991 využívá vý-
stavní prostory v krásné novorenesanční budově v Tyršově uli-
ci. V roce 1999 věnoval muzeu jeho tehdejší zřizovatel, Okresní 
úřad v Náchodě, starobylý měšťanský dům na Masarykově ná-
městí ke zřízení stálé expozice. Náročný přesun celé instituce byl 

Jubilant PhDr. Václav Sádlo završen v roce 2006. Díky pochopení Města Náchoda byla muzeu 
poskytnuta pro potřeby depozitářů, administrativních prostor 
a konzervátorských dílen část budovy staré radnice z poloviny 
17. století. Za zmínku také stojí, že během působení PhDr. Vác-
lava Sádla ve funkci ředitele se rozšířily muzejní sbírky a vznik-
ly některé zcela nové fondy, které zde do té doby nebyly zastou-
peny. Díky systematickým nákupům vlastní současné Muzeum 
Náchodska na 500 obrazů a kreseb oblíbeného náchodského ma-
líře a rodáka Karla Šafáře. Celkem 320 obrazů dalšího náchod-
ského malíře a rodáka Jindřicha Havlíčka získala tato instituce 
darem. Novou, naprosto unikátní a veřejnosti velice žádanou, se 
stala sbírka 130 betlémů. 

V náchodském muzeu působil PhDr. Václav Sádlo jako ředitel 
až do roku 2013, kdy odešel do důchodu. Jeho především bada-
telská a publikační činnost tím však neskončila. Jako autor řady 
odborných i populárně naučných článků a publikací i nadále při-
náší široké veřejnosti nové poznatky o dějinách a osobnostech 
v našem regionu. Připomeňme alespoň jeho samostatné mono-
grafie: Odboj občanů okresu Náchod v zahraničních pozemních 
jednotkách (1936–1945) (2000), Běloveská tragédie (2006) Egon 
Hostovský a rodný kraj (2008), Aby se nezapomnělo… Příbě-
hy obětí nacistické perzekuce z Náchodska, Hronovska, Polic-
ka a Českoskalicka 1939–1945 (2010). Jako spoluautor se podílel 
na sepsání vysoce hodnocených knih Náchod za protektorátu 
(2012), Velká encyklopedie osobností Náchodska (2015), Egon 
Hostovský a jeho radosti života (2018). 

V roce 2010 obdržel PhDr. Václav Sádlo od Kulturní a sportov-
ní nadace města Náchoda Cenu v oblasti kultury za dlouhole-
tou badatelskou a publikační činnost o událostech a občanech 
Náchoda a Náchodska v odboji za II. světové války. O dva roky 
později pak byl ministrem obrany oceněn vyznamenáním Zlatá 
lípa a následujícího roku získal od hejtmana Královéhradecké-
ho kraje Pamětní medaili.

Mnoho elánu a tvůrčích sil do dalších let 
přejí bývalí spolupracovníci.

Česká televize v sobotu večer 19. ledna 2019 přenášela přímým 
přenosem ze Smetanovy síně Obecního domu v Praze předává-
ní cen za klasické hudby za rok 2018. Porota ve složení Gabriela 
Beňačková, Václav Hudeček, Ivan Klánský, Jiří Hlaváč a Ondřej 
Soukup vybrala nejlepší sólové, komorní a orchestrální výkony 
roku, nejlepší skladby, sbory a talenty. Celý večer uváděl Jiří Vej-
voda a doprovázela Filharmonie Hradec Králové. Porota pro tuto 
příležitost oslovila nejlepší mladé talenty v oboru klavír, hous-
le, horna a violoncello, kteří v roce 2018 uspěli v mezinárod-
ních soutěžích. Tato dramaturgie byla velkým oživením večera, 
protože teprve 8letá klavíristka, 12letý houslista, 13letý horni-
sta a 17letý violoncellista se svého úkolu zhostili na výbornou 

Houslista Vilém Jirsa 
na Classic Prague Awards, výročním předávání cen klasické hudby za rok 2018

a ovace nebraly konce. Vilda se představil ve virtuózní sklad-
bě Camilla Saint-Saënse Introdukce a Rondo capriccioso. Podě-
kování patří panu učiteli Ladislavu Michalovi za výbornou pe-
dagogickou práci.

Oksana Ciporenko
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Únorová výročí
V únoru 1924 byly první zimní olympijské 
hry, tehdy v Alpách ve fr. Chamonix. 
1. února 1919 byl založen Československý 
červený kříž. Jeho první předsedkyní byla 
Alice Masaryková.
2. února 1879 se v Litomyšli narodil Qui-
do Hodura, jazykovědec, jehož prvním pů-
sobištěm byla tehdejší náchodská reálka, 
předchůdkyně dnešního gymnázia. Byl tu 
činný i na poli kulturním, přednášel, hrál 
na violoncello, zpíval v tehdejší pěvecko-
-hudební jednotě Fibich.
4. února 1979 zemřel výtvarník, legionář 
Jindřich Křeček-Jituš. Narodil se 7. března 
1909 v Červeném Kostelci.
4. února 1929 se narodil spisovatel Jan Pro-
cházka, který v 60. letech navštívil i Ná-
chod a přednášel i v okolních knihovnách.
6. února 2004 zemřel dlouholetý kronikář 
a znalec náchodské historie Oldřich Šafář. 
7. února 1914 byl zahájen provoz v Berán-
ku. – Oldřich Šafář napsal: „22 měsíců od 
zahájení stavby byla otevřena náchodské ve-
řejnosti kavárna a restaurace. Otevření bylo 
slavnostní. Po šesté hodině večerní byl provoz 
zahájen koncertem městské hudby a prostory 
předány Josefu Morávkovi, který se stal prv-
ním nájemcem městského hotelu.“
11. února 1929 se narodil spisovatel Fran-
tišek Nepil, který Náchod zmiňuje ve svém 
díle několikrát. Měl hezký vztah k pěvec-
kému sboru Hron, který v roce 1977 sly-
šel zpívat ve Starých Hradech na Jičínsku. 
12. února 1929 zemřel významný český fi-
lolog Václav Ertl. V Náchodě na tehdejší re-
álce učil v letech 1900–1904. 
14. února 1899 vypukla v náchodských to-
várnách stávka, která vyústila 5. dubna 
v protižidovské bouře. K likvidaci demon-
strace bylo tehdy povoláno vojsko. 
15. února 1914 se narodil spisovatel Jan 
Mareš. K některým dětským příběhům se 
inspiroval i na Náchodsku.
23. února 1794 se ve mlýně v Havlovicích 
narodil Josef Regner, v Jiráskově kronice 
U nás Havlovický, děkan náchodský, po-
hřbený na zdejším hřbitově.
23. února 1949 přijalo Národní shromáždě-
ní zákon o JZD. Ten změnil život tisíců ven-
kovských rodin.
25. února 1634 byli v Chebu zavražděni 
vojevůdce Abrecht z Valdštejna (naroze-
ný možná na náchodském zámku) a jeho 
pobočník, majitel náchodského panství 
Adam Erdmann hrabě Trčka z Lípy. 
26. února 1964 se v Náchodě narodila vý-
tvarná fotografka Michaela Stejskalová.
27. února 1984 zemřel dr. Ivan Honl, ono-
mastik a publicista, syn někdejšího majite-
le běloveských lázní. 
29. února 1864 se narodil básník Josef Sva-
topluk Machar. U nás v Náchodě měl před 
110 lety, 27. června 1909 značně kontro-
verzní přednášku.
29. února 1944 se narodil někdejší starosta 
našeho města Miloslav Čermák.            (AF)
 

Kniha roku 2018

Střípek z historie Náchoda

Společnost Josefa Škvoreckého vydala 
další svazek sborníčku – ročenky Danny 
2018. V posledních letech vychází Danny 
jednou za rok. Zatím poslední vyšel na 
samém konci loňského roku. V příkladné 
péči redaktora Michala Přibáně informu-
je o vydání zásadní knihy Václava Kriš-
tofa – Josef Škvorecký. Prima sezóny  
1924–2012 rozhovorem s autorem i pak 
referáty o dvou „křtech“, pražském i ná-
chodském. Značný prostor je věnován ži-
votnímu jubileu Zdeny Salivarové-Škvo-
recké. Přináší stať o ní od Daniela Konráda 
a přetiskuje několik stránek jejího někdej-

Když jsem v listopadu minulého roku 
vydal svou knížku Střípků z méně zná-
mé náchodské historie, uvedl jsem v nich 
i jednu epizodu z náchodské historie, kte-
rá se vztahovala k osobě bývalého ná-
chodského starosty JUDr. Josefa Čížka. 
Onou událostí, která zde byla zmíněna, 
bylo rabování a demolování na náchod-
ském nedělním trhu 24. září 1911. To, co 
se v Náchodě tehdy odehrálo, se stalo 
vděčným tématem novinářů v českých ze-
mích. Jejich zájmu neušel především pan 
starosta Čížek, který byl tomuto dranco-
vání přítomen, přičemž byl novináři nař-
čen, že se krádeží rovněž účastnil. Protože 
nebylo ve Střípcích rozvedeno, jak k to-
muto rabování došlo a jakou vůbec hrál 
pan starosta při něm roli, byl jsem požá-
dán potomky a příbuznými pana staros-
ty Čížka, abych toto napravil. 

Rabování na nedělním trhu v Nácho-
dě předcházelo radikální zvyšování cen 
běžných věcí každodenní potřeby a potra-
vin, k němuž došlo během měsíce září. De-
monstrace vypukly téměř ve všech větších 
i menších městech Rakouska-Uherska. Ne-
pokoje však byly od srpna hlášeny také 
ve Francii, Belgii a Německu. Proti vyso-
kým cenám vystoupili v září 1911 ve Víd-
ni tamní obyvatelé. Radnice na demon-
stranty poslala vojáky a výsledkem byli 
čtyři mrtví demonstrující. Tato infor-
mace se rychle rozšířila po celé monar-
chii. Ceny potravin stouply o 35 % a pivo  
o 2 koruny za hektolitr. Už 14. září se 
představitelé hlavních politických stran 
v Náchodě dohodli na vyvolání demon-

šího korejského deníku. V roce 1955 byla 
jako členka Státního souboru písní a tan-
ců účastna asijského zájezdu. Její tehdejší 
záznamy jsou i dnes zajímavé.  Význam-
ná je stať Milana Uhdeho Smích a smutek 
JŠ nebo Sama Soleckiho JŠ a Kanada. Nás 
v Náchodě ovšem zaujme zejména článek 
paní Věry Tomanové (Evky Mánesovic 
ze Zbabělců) nazvaný Vzpomínky z časů 
dvou totalit, přetištěný z 56. čísla sbor-
níčku Rodným krajem. V závěru čísla jsou 
také informace o loňské výstavě Hrdý Ná-
choďák Josef Škvorecký, náchodské kavár-
ně Škvorecký Café a o připomínkách Jose-
fa Škvoreckého v tisku.

(AF)

strace. Ta vyvrcholila prvním rabováním 
na náchodském trhu 17. září, kdy nej-
markantnější škodu utrpěli pruští pro-
davači. Ve středu 20. září povolal okresní 
hejtman Václav Dvořák do Náchoda švad-
ronu hulánů. Když se toto Náchoďané do-
zvěděli, uspořádali večer téhož dne dal-
ší demonstraci na náchodském náměstí. 
Starosta Čížek, který věděl, že proti de-
monstrujícím může být použito síly, pro-
mluvil k demonstrujícím, žádaje je, aby se 
pokojně rozešli. Okresní hejtman nakonec 
přikročil k nasazení hulánů, čímž byla tato 
demonstrace skutečně brzy ukončena. Sta-
rosta Čížek byl za svou ochotu domluvit se 
s davem málem dokonce zatčen a při od-
chodu společně s rozháněným davem byl 
kus cesty neustále pošťuchován bodákem 
jednoho z hlídkujících četníků. Nad Nácho-
dem bylo dočasně vyhlášeno „stanné prá-
vo“, během něhož lidé nesměli své domovy 
opouštět po osmé hodině večerní. 

Dosavadní vývoj se však představite-
lům města a okresního hejtmanství vy-
mkl z rukou právě 24. září. Dělníci z tex-
tilních továren již po ránu rozestavěli 
své „hlídače cen“ ke všem hlavním stán-
kům na dnešním Masarykově a Karlově 
náměstí. To, co následovalo, bylo skuteč-
ně rabování v pravém slova smyslu. Poli-
cie v řádění nezasahovala. Starosta Čížek 
se snažil rozvášněný lid uklidnit. Bohu-
žel rozlícený dav jeho rad nedbal. Národní 
tisk však starostu Čížka obvinil z nicnedě-
lání a v periodiku Venkov o něm bylo na-
psáno, že zakročoval jako licitant zahra-
ničního (pruského) zboží, které se za jeho 
asistence vyhazovalo. Tentýž list dokon-
ce přímo uvádí, že starosta se sám osobně 
kradení a demolování účastnil. 

Byť byl ve Střípcích použit titulek, 
v němž se uvádí, že pan starosta kradl, 
nebylo by na místě domnívat se, že byl 
JUDr. Čížek zloděj. K negativnímu hod-
nocení jeho osobnosti pravděpodobně 
přispěla radikálně vyostřená a zároveň 
nepřehledná situace, k níž na trhu beze-
sporu došlo. Jakou roli zde však dooprav-
dy sehrál, se s absolutní přesností již asi 
nedovíme.                 Richard Švanda
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Historické průmyslové stavby
2. Obecní pivovar, dnes Primátor, a. s. 

Nejstarším továrním objektem v samotném městě Náchodě je 
bývalý obecní pivovar, který přes všechny dějinné zvraty vyrábí 
nepřetržitě pivo dodnes. 

Tradice vaření piva v Náchodě zdejšími měšťany na základě 
práva várečného sahá již do středověku. Nejpozději na konci 15. 
století si postavili vlastní měšťanský pivovar v severozápadním 
rohu náměstí (na místě čp. 67, zbořeno 1980). Pivo se v něm vaři-
lo do roku 1636, kdy bylo městu právo várečné vrchností defini-
tivně odňato. Měšťané se s touto skutečností nechtěli smířit, je-
jich snahy však vyšly naprázdno. Našli si jiné řešení a v r. 1684 si 
zřídili pivovar na svém statku Slaný (dnes Słone) v Kladsku, kam 
nesahala pravomoc náchodské vrchnosti. Své pivo však ve městě 
Náchodě čepovat nesměli. 

Přelom v této situaci znamenalo zrušení monopolu na propi-
nační právo, které po staletí až do roku 1869 zaručovalo odbyt 
piva panským, církevním, obecním a měšťanským pivovarům. To 
znamenalo pád bariér pro stavbu nových pivovarů na průmyslové 
bázi a volnou soutěž v podnikání. Městská rada nyní již svobodné-
ho města Náchod začala proto na podnět známého vinárníka Vác-
lava Šrůtka jednat o postavení svého pivovaru a 30. 6. 1871 předlo-
žil starosta Josef Bořík městskému zastupitelstvu konkrétní návrh 
na zřízení obecního pivovaru. Jeho stavbu odůvodnil stálými pří-
jmy pro obec, které v budoucnu bude pivovar přinášet. Stavba byla 
pak jednohlasně schválena a později ji podpořilo i občanstvo v ja-
kémsi „pivovarském referendu“. Zároveň byl schválen prodej slán-
ského pivovaru. Projektem pivovaru byl nově zvolenou „pivováreč-
ní“ komisí pověřen ing. Josef Vincenc Novák (1842–1918) z Prahy, 
který se 17. 7. 1871 osobně dostavil do Náchoda a společně s čle-
ny komise vybíral vhodné místo k „industriální“ stavbě. Jako jedi-
né vyhovující určil tzv. Skalku nad řekou Metují u cesty na Dobro-
šov. Již 8. 4. 1872 byl slavnostně položen základní kámen a začalo 
se zdít. Stavbyvedoucím byl zvolen stavitel Karel Tebich z Brna. 
Stavba pak zdárně pokračovala, takže již koncem dubna stavitel 
žádal o dodávky kvalitního kamene a cihel ke zdění kleneb skle-
pů. Z důvodu nedostatku financí bylo dbáno o maximální úspory 
peněz. Ne vše samozřejmě probíhalo hladce, přesto byly základní 
práce dokončeny do 25. 11. 1872. Stavba byla zcela hotova v prů-
běhu ledna 1873, následovala montáž strojního vybavení. Nejdří-
ve byl instalován parní stroj o výkonu 8 koňských sil. Strojní vy-
bavení bylo dokončeno v první polovině srpna, pivovar byl pak 
vybavován bednářskými výrobky, jako máčecími káděmi na ječ-
men, kvasnými nádobami a ležáckými sudy. 

Obdélná pivovarská budova s jednoduchým členěním fasád 
mělkými lizénami byla postavena na půdorysu písmene E. Ve vý-
chodní jednopatrové části byla umístěna sladovna s klenutými 
humny na klíčení sladu v suterénu. Nad nimi v přízemí se rozklá-
daly byty pro sládka a úředníky, v prvním patře byly skladovací 
prostory pro ječmen a slad. V největší prostřední části budovy se 
nacházel mj. dvoupatrový hvozd na sušení sladu s cihelným par-
níkem a třínádobová varna. V západní části hlavní budovy byly 
spilky vybavené dřevěnými kvasnými káděmi, kde kvasila mladi-
na, nad spilkami byly chladící štoky. Západní konec pivovarské bu-
dovy tvořily rozsáhlé valeně klenuté ležácké sklepy vybavené dře-
věnými sudy a lednice. Přístavek směrem do dvora tvořila kotelna 
se strojovnou a 23 m vysoký cihlový komín. Tak zde vyrostl prv-
ní skutečně moderní průmyslový parostrojní pivovar v širokém 
regionu s objemem jedné várky 54 hl a roční kapacitou 12 220 hl. 

Původně město chtělo provoz pivovaru pronajmout soukromé-
mu provozovateli, svůj záměr si ale rozmyslelo a nadále ho pro-
vozovalo ve vlastní režii pod názvem „Obecní pivovar v Náchodě“. 
Dne 10. 1. 1874 byla ustavena první šestičlenná správní rada pi-
vovaru. Díky zkušenému sládkovi Antonínu Lutzovi (1841–1911) 
se výroba piva (převážně 11°) zahájená 3. října 1873 rychle roz-
běhla a pivovar díky dobré kvalitě „zlatavého moku“ prožíval až  

do 90. let 19. století rychlý rozvoj. Zvyšující se odbyt piva si vynu-
til dvojí rozšíření sklepů v letech 1880 a 1894, to již za sládka Voj-
těcha Matějky (1847–1928), který pivovar nebývale pozvedl. Kromě 
období obou světových válek si podnik díky prozíravému vedení 
města, správní rady i sládků zachovával stabilní roční výstav mezi 
25 000–30 000 hl ročně a byl největším pivovarem v širokém oko-
lí. Postupně docházelo k modernizaci výrobní technologie, např. 
koncem r. 1929 bylo rozhodnuto o postavení nové varny s kapa-
citou 120 hl, práce byly firmou Českomoravská Daněk & Breitfeld 
provedeny v první polovině roku 1930. V roce 1935 zavedl pivo-
var pro svůj 12° tmavý ležák obchodní značku Náchodský primá-
tor, která se s malou přestávkou udržela dodnes. Teprve od června 
1937 se začalo v podniku na ručních plnících strojích stáčet lahvo-
vé pivo. Roku1948 byla zahájena postupná rekonstrukce pivova-
ru – pořízena moderní stáčecí linka na lahvové pivo a nové chla-
dicí zařízení, rozšířena a rekonstruována sladovna včetně nového 
parníku hvozdu a zaveden parovod k výrobě piva a sušení sladu. 

Ke dni 1. 4. 1949 byl z městského pivovaru vytvořen jeden z pěti 
komunálních podniků města Náchoda, správcem podniku se stal 
Otto Dítě. S postupujícím znárodňováním průmyslu byl 2. 7. 1951 
pivovar převzat do státního sektoru a stal se součástí národní-
ho podniku Hradecké pivovary, od počátku roku 1961 byl jedním 
ze závodů nového národního podniku Východočeské pivovary 
Hradec Králové. Přestože budovy a strojní vybavení časem zasta-
raly, unikl podnik zrušení, jak se stalo mnohým jiným. Naopak,  
v r. 1972 byla zahájena rozsáhlá modernizace pivovaru výstavbou 
nové plničky lahví, která byla dokončena v červnu 1973, a stala 
se jednou z nejmodernějších v tehdejší ČSSR. V l. 1984–1987 byla 
ve dvou etapách rekonstruována varna a instalovány nové varné 
nádoby určené na roční kapacitu více než 200 000 hl piva. K dal-
šímu podstatnému rozšíření provozu došlo v l. 1988–1990, kdy 
byl v prostoru části dvora vybudován nový rozsáhlý sklad s ram-
pou, další ležácký sklep v podzemí a přilehlá budova laboratoří 
a expedice. 

Městu Náchod byl pivovar vrácen po změně společenských po-
měrů v roce 1992 a po určité krizi na konci 90. let se díky novému 
managementu stal opět prosperujícím podnikem s ročním výsta-
vem mezi 130 000–140 000 hl piva. Úspěch přinesla výroba spe-
ciálních a svrchně kvašených piv i sázka na export. Modernizace 
provozu pokračovaly i dále, r. 1993 byla instalována nová stáčecí 
linka na lahve od firmy Krones s výkonem 24 000 kusů za hodi-
nu a ve stejné době byla přestavěna bývalá sladovna na moderní 
plničku sudů, čímž byla v podstatě dokončena postupná rekon-
strukce pivovaru. V r. 2009 dochází k prodeji pivovaru liberecké 
společnosti LIF a.s., která nadále pokračuje v modernizaci provo-
zu a rozšiřování výrobního portfolia.                          Mgr. Jan Čížek
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Dne 20. 12. 2018 vyhlásilo město Ná-
chod následující dotační programy na 
podporu sportovní činnosti pro rok 2019:
1)  Dotační program na podporu spolkové 

činnosti v oblasti sportu
2) Dotační program z výnosu města ze 

sázkových her na podporu spolkové 
činnosti v oblasti sportu

3) Dotační program z výnosu města ze 
sázkových her na podporu individuál-
ního sportu fyzických osob reprezen-
tujících město Náchod v mezinárodním 
měřítku
Znění dotačních programů včetně for-

muláře žádosti a formulářů povinných 

Dotační programy 
na podporu sportu pro rok 2019

příloh naleznete na internetových strán-
kách města Náchoda v sekci Život v Ná-
chodě/Sport/Sportovní dotace (http://www.
mestonachod.cz/zivot-v-nachode/sport/dotace).

Žádosti o dotace z těchto dotačních 
programů můžete podávat od 24. 1. do 
28. 2. 2019 v listinné podobě na podatel-
nu MěÚ Náchod.

Více informací naleznete na interne-
tových stránkách města Náchoda nebo 
kontaktujte odbor kultury, sportu a ces-
tovního ruchu MěÚ Náchod (e-mail: jan.
spacek@mestonachod.cz, tel.: 491 405 
218, 778 434 178).

Ve dnech 17.–20. ledna 2019 probě-
hl na brněnském výstavišti jeden z nej-
větších veletrhů cestovního ruchu v Čes-
ké republice GO a REGIONTOUR. Stejně 
jako v uplynulých letech se město Ná-
chod prezentovalo v rámci turistické ob-
lasti Kladské pomezí ve společném stánku 
Královéhradeckého a Pardubického kraje. 
Expozice Východních Čech se nesla v du-
chu aktivní dovolené, a to především cyk-
loturistiky – lidé si mohli vyzkoušet jízdu 
na historickém bicyklu nebo zhlédnout vi-
dea lákající na turistické atraktivity u nás 
v kraji. 

Zájem návštěvníků byl již tradičně 
o přírodní atraktivity, blízké polské pří-
hraničí, možnosti ubytování nebo novin-
ky z posledních let. Sezona veletrhů však 
pokračuje i nadále – v únoru se pracovni-
ce informačního centra vydají do Prahy, 
v březnu pak do Ostravy a Hradce Králové.

Mladý muž si u jedné z náchodských 
budov spletl dvířka rozvaděče s papírem

Ve čtvrtek 10. ledna si v dopoledních 
hodinách strážníci Městské Policie Ná-
chod všimli mladíka, který si vesele vy-
kresluje neznámé ornamenty na rozvadě-
či jedné z náchodských budov.

Strážníci muže oslovili s upozorněním, 
aby zanechal svého protiprávního jedná-
ní. Jenomže mladý muž se strážníky ne-
chtěl v žádném případě mluvit ani spolu-
pracovat. Nakonec je napadl jak verbálně, 
tak i fyzicky.

Byl proto omezen na osobní svobodě 
a strážníci mu nasadili pouta. Pro pode-
zření z trestného činu „sprejerství“ byl 
předán k dalšímu řešení Policii ČR Ná-
chod.                                             MP Náchod

V závěru roku 2018 došlo k moderniza-
ci informačních a komunikačních systé-
mů města Náchoda. Zrealizovaný projekt 
byl z 90 % spolufinancován z prostředků 
Evropské unie – Evropského fondu pro re-
gionální rozvoj a ze státního rozpočtu ČR 
prostřednictvím Integrovaného regionál-
ního operačního programu.

Jednou z viditelných částí projektu jsou 
nové elektronické úřední desky. Na kaž-
dé z budov Městského úřadu Náchod je 
umístěn nástěnný dotykový panel umož-
ňující přístup k dokumentům zveřejně-
ným na elektronické úřední desce a k dal-
ším informačním zdrojům úřadu.

Úřední deska ve formě samostatně sto-
jícího panelu je pak umístěna v areálu 
autobusového nádraží. Tady cestující jis-
tě ocení připojení úřední desky k systé-
mu IDOS.

Další úřední deska ve formě oboustran-
ného, samostatně stojícího panelu je sou-
částí dokončovaného areálu Malých láz-
ní v Bělovsi.

Dodavatelem úředních desek je společ-
nost emam s.r.o. z Blanska, která zvítězila 
ve veřejné zakázce. Prosadila se mezi pěti 
uchazeči díky celkové nabídkové ceně  
1 227 770 Kč.

Město Náchod se prezentovalo 
na veletrhu GO a REGIONTOUR

Sprejerství se nevyplácí

Modernější a snazší 
přístup k informacím

Městské informační centrum nově na-
bízí regionální sborník Stopami dějin 
Náchodska, který vydává Státní okres-
ní archiv v Náchodě. Publikace přibližuje 
badatelskou činnost v historii Náchodska 
doplněnou obrázky. Cena 138 Kč.

Novinka v prodejním 
sortimentu publikací
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MĚSTO NÁCHOD, PRIMÁTOR a. s., BERÁNEK NÁCHOD a. s.
pořádají

23. února 2019 ve 20.00 hodin
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě

Večerem provází Karel Voříšek 

P R O G R A M 
VELKÝ SÁL

20.00  Předtančení JM DANCE 

20.15  Taneční série hudební skupiny Relax 

20.40  Host večera Bohuš Matuš
21.15  Předání cen Kulturní 

a sportovní nadace města Náchoda
21.30  Předtančení JM DANCE

21.35  Taneční série hudební skupiny Relax
22.30  Host večera Petr Kolář 

23.15  Taneční série hudební skupiny Relax
24.00  Soutěž o bohaté ceny

00.20  Taneční série hudební skupiny Relax
02.00  Zakončení plesu

KAVÁRNA
Hradecká cimbálová muzika 

21.30–02.30 hodin

Předprodej vstupenek od 8. února 2019 v Městském informačním centru, Masarykovo náměstí 1, Náchod, tel. 491 426 060
Vstupné: velký sál 200 Kč, malý sál 150 Kč, stání 100 Kč

REPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍ

PLES
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moderní mikroprášková technologie mytí
celoroční provoz NONSTOP

platit lze i bankovní kartou v každém boxu
 výška boxů je 3,5 metru

přes den s obsluhou, která ráda poradí
nebo vůz umyje za Vás

věrnostní karty pro firmy i jednotlivce
vysavač pro dva vozy a automat na kávu

NOVÁ BEZKONTAKTNÍ
MYČKA VOZIDEL NÁCHOD

Ulice U Cihelny vedle depa České 

pošty při příjezdu do Náchoda

od Nového Města nad Metují

Car Wash 90x123 mm BW.indd   1 04.01.19   10:40

Mgr. Jana Havlíčková
    výživová poradkyně

janahavlickova@nutribios.cz

www.nutribios.cz

Maloskalická 68, Česká Skalice

E-mail:

Adresa:

(+420) 776 533 699
Mobil:

Web:

Výživou pro zdraví

Přijďte se poradit

Hranici 4 miliard korun překročily vloni tržby červenokostelecké společnosti Saar Gummi Czech, předního evropského výrobce pryžo-
vých těsnění pro automobilové karosérie. Celkové tržby 4,15 miliardy byly o téměř 300 milionů korun vyšší než v roce 2017. Ziskovost 
společnosti je přitom v celosvětové skupině Saargummi nejvyšší.
Na růstu obratu se již projevil přinos nové haly za téměř 300 miliónů korun, ve které se výroba rozjížděla od června. Zvýšená kapacita 
umožnila přijmout další zakázky a společnost převzala z německé sesterské společnosti výrobu těsnění pro Mercedes a BMW. Pozitiv-
ní vliv na tržby měl i prodej gumárenských směsí ostatním závodům skupiny Saargummi, které fi rma vyrábí v mísírně směsí postavené 
v Červeném Kostelci v roce 2013 za 250 milionů korun.
K novým projektům, které fi rma vloni rozjela, patří dodávky dílů na nový model Mercedes třídy A a A Coupé. K těmto dílům přibyly od 
listopadu také díly na nový model Mercedes třídy B. Jedná se o vnitřní těsnění dveří a těsnění kufru. Při výrobě těchto dílů fi rma použí-
vá novou technologii spojování PE fólií.
Mezi odběratele společnosti patří většina v Evropě vyráběných značek a fi rma aktuálně získala ocenění Dodavatel pro auto roku 2019 za 
výrobu těsnění pro současný model Ford Focus. (pl)

Saar Gummi překročila čtyřmiliardovou hranici
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Prvňáčci ve školce, 
předškoláci ve škole

V rámci spolupráce ZŠ a MŠ v Bělovsi 
jsme zorganizovali v prosinci a lednu tyto 
akce. Prvňáčci navštívili MŠ, zhlédli vá-
noční představení předškoláků s názvem 
„Čert a Káčau“, mohli si pohrát v mís-
tech, která si dobře pamatují, a rádi zde 
zavzpomínali. Pozvali poté předškoláky 
do školy, aby se nejen pochlubili svým 
„Eskymáckým vystoupením“, ale hlavně 
tím, jak se za půl roku naučili číst a po-
čítat. Předškoláci si vyzkoušeli sedět v la-
vicích a zvládli i společný úkol. Sladká, 
i když studená odměna ze severu potěši-
la všechny a moc jsme si společně stráve-
né chvíle užili. 

Předškoláci byli pozváni a mnozí z nich 
i přišli na 1. část projektu Předškolák 
v Bělovsi, který se konal ve středu 16. 1. 
v rámci Dne otevřených dveří. Seznámi-
li se s prostorami školy a družiny, zkusi-
li prostorovou orientaci, naučili se krát-
kou básničku a rozhýbali se při pohybové 
hře. Rodičům pan ředitel předal všechny 

Bronzové ocenění DofE pro Pavla 
Kaválka, žáka ZŠ Náchod-Plhov

Už tři roky je mezinárodní projekt 
DofE (Duke of Edinburgh) součástí prá-
ce s dětmi na ZŠ Náchod-Plhov, dětem se 
věnují vyučující Monika Hovádková a Ja-
roslav Štěpán. Pavel Kaválek je žákem 
deváté třídy a 11. prosince 2018 obdržel 
v Praze ocenění za aktivní účast v projek-
tu – The bronze Standard of the Duke of 
Edinburgh’s award. Požádal jsem Pavla, 
aby nás seznámil s tím, v čem úspěšná 
účast v projektu spočívá:

„DofE je program, v rámci něhož lze 
rozvíjet své zájmy, schopnosti. V loňském 
roce jsem si vytyčil tři oblasti – rozvoj ta-
lentu, sport, dobrovolnictví, ve kterých se 
budu zlepšovat. V rámci rozvoje talentu 
jsem chodil do keramiky. Pracoval jsem 
s hlínou, za úkol jsem si dal vyrobit ča-
jový servis. To se mi nakonec podařilo. 
Z oblasti sportu jsem si vybral cyklistiku 
– sjezd na horském kole. Cílem tréninku 
bylo zvládnout dvoumetrový seskok, i to 
jsem nakonec zvládl. V rámci dobrovol-
nictví jsme se věnovali pomoci starým li-
dem v domově důchodců v Horní Rade-

ZŠ PLHOV

chové. Docházeli jsme za nimi jedenkrát 
týdně a naše péče spočívala v povídání si 
s nimi, hráli jsme také karty, četli knížky.

Každý „dofík“ musí splnit nejen své in-
dividuální úkoly, ale také zvládnout dvě 
expedice. První, cvičnou, jsme absolvo-
vali v Broumovských stěnách. Zvládnout 
expedici znamená naplánovat trasu, na-
chystat si vše, co bude potřeba k dvouden-
nímu pobytu v přírodě, k přenocování. To 
vše jen s minimální podporou dospělých. 
„Ostrá“ expedice nás pak zavedla do Orlic-
kých hor. I když nás oba dva dny prováze-
la vichřice a déšť, naše pětičlenná skupina 
vše přečkala a ve zdraví se vrátila do Ná-
choda. „Na základě splnění všech těchto 
úkolů byl Pavel pozván do Prahy, kde mu 
bylo předáno ocenění bronzového stupně. 
Má před sebou ještě stříbrnou a zlatou vý-
zvu, uvidíme, nakolik bude v příštích le-
tech vytrvalý, cílevědomý a pracovitý, aby 
na ně nakonec dosáhl. A těšíme se, že dal-
ší dofící z plhovské školy ho budou násle-
dovat.           Pavel Kaválek, Vladimír Honzů, 

ZŠ Náchod-Plhov

ZŠ PAVLIŠOVSKÁ (BABÍ)
srdečně zve

na ples SRPDŠ 
na Vysokově

HOSTINEC U  KOHOUTA
sobota 23. 2. 2019 od 20 hodin

K tanci a poslechu hraje OK – Styl
O zábavu se postará duo Velký a malý   

    Vstupné 120 Kč s místenkou, možno zakoupit v ZŠ

ZŠ BĚLOVES

 
PŘEDŠKOLÁK    

      V BĚLOVSI
Milí předškoláci!
Přijďte si prohlédnout naši školu, seznámit se s našimi učitelkami, budoucími 

kamarády a vyzkoušet si různé školní aktivity a dovednosti.

Kdy?

● 13. 2. 2019, 16.00 - 17.00
hraní s písmeny, slovy, komunikační cvičení,
zpívání, kreslení, malování, uvolňovací cviky,

seznámení s anglickým jazykem
Pro rodiče: Přednáška “Školní zralost”

● 13. 3. 2019, 16.00 - 17.00
počítání, hraní si s čísly, výuka na počítači

a na interaktivní tabuli

S sebou: přezůvky, pastelky

Vážení rodiče předškoláků!                                                                                                  
Přijďte si i vy prohlédnou naši školu, seznámit se s naší výukou a promluvit si s 

vedením školy a speciálním pedagogem o všem, co vás čeká.                                    

      V BĚLOVSI

informace o naší škole. Tímto vás zveme 
na další setkání předškoláků. Pro rodi-
če jsme připravili besedu na téma „Škol-
ní zralost“, kterou u nás už potřetí pove-
de paní Mgr. Martina Švecová. 

Žáci a učitelé ze ZŠ 1. Máje
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Ve znamení lyžařských kurzů, čet-
ných návštěv městské knihovny, ale 
i pololetního vysvědčení se v naší ško-
le nesl první měsíc letošního kalendář-
ního roku. 

O prvním lednovém víkendu se dvacet 
žáků z třetích až osmých ročníků aktivně 
zapojilo do letošní tříkrálové sbírky. Kole-
dování je nejen bavilo, ale byli navíc i od-
měněni pochvalou za pomoc v této zásluž-
né charitativní akci. 

Svůj lyžařský výcvik již mají za sebou 
žáci a žákyně z VII. A a VII. C. Týden mezi 
12. a 18. lednem strávený pod vedením 
učitelů Mgr. Moniky Šrůtkové, Mgr. Jiři-
ny Hlušičkové, Mgr. Dany Rollerové a Mgr. 
Zdeňka Borny na horské chatě Bedřichov-

Co se neosvědčilo, nechť se vytratí se 
stejnou přirozeností, jako číslovka na kon-
ci starého roku. Co se ukázalo být k užit-
ku, ať zůstane a stane se tradicí, jež je 
smysluplné udržovat. K tomu kéž se bez 
obav z omylů a chyb přidá nové, co by 
v dobrém dokázalo překvapit.  

Přejeme si, ale zároveň si uvědomu-
jeme, že jsme to my, kdo výše zmíněná 
nechť a ať a kéž z novoročních předsevze-
tí může naplnit.

S optimismem, který je při naší práci 
nezbytným nástrojem, kujeme proto plá-
ny pro celý nadcházející rok. Těšíme se, že 
jako zkušení organizátoři budeme moci 
přivítat účastníky okresního kola soutěže 
Mladý zdravotník. S kolegy a žáky speci-
álních škol z ještě širšího okolí se sejdeme 
opět v květnu, kdy pro ně v náchodském 
Beránku už po desáté uspořádáme Hu-
debně divadelní festival. Pokračovat bu-
deme ve spolupráci s cizojazyčnými lek-
tory v hodinách anglického jazyka, žáci 
střední školy budou i v novém roce po-
máhat v rámci své školní praxe v náchod-
ském domově důchodců a nadále chceme 
pravidelně přinášet kousek potěšení do 
penzionu Filoména v Horní Radechové.  

Mezi naše nejdůležitější předsevzetí 
však patří to, co tvoří základ naší práce. 
Tedy svědomitá příprava vyučování boha-
tého na prožitky, tak aby v našich žácích 
samotné vzpomínky představovaly záro-
veň důležité poznatky a dovednosti, kte-
ré jim budou prospěšné v jejich praktic-
kém životě.  

V osvojování teorie mají žáci speciál-
ních škol své handicapy a hranice. Pro-
to se učitelé snaží používat a stále zdoko-
nalovat metody, které by v procesu učení 
především ve vyšších ročnících mohly být 
nápomocny. K pokusům tak není nikdy 
daleko. Například při hodinách fyziky si 
žáci sami vypozorují fungování záhad, ja-
kými je třeba působení mycího prostřed-
ku na nádobí, zkoušejí si, jak obarvit kvě-
tinu díky vzlínavosti vody, obyčejné PET 
lahve jim pomohou porozumět tlaku vody 
závislého na výšce vodního sloupce nebo 
fungování potápěčského zvonu… V hodi-
nách dějepisu se stanou staviteli středo-
věkých hradů, přičemž si připomenou vý-
znam této historické stavby pro pravidla 
českého pravopisu…  

CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

ka v Orlickém Záhoří si všichni účastníci 
kurzu náležitě užili. Obdobný sedmiden-
ní pobyt na horách čeká i třídní kolektivy 
z VII. B a VII. D, a to od 16. února.    

Počátkem ledna proběhlo na naší ško-
le školní kolo Olympiády v českém jazyce. 
Vítěznou příčku obsadil Matěj Štěpánek 
z IX. D, na druhém místě skončila jeho 
spolužačka Eliška Kratěnová a na třetí 
pozici se umístil Ondřej Kadaník z IX. C. 
Okresní kolo, kde nás reprezentovali prv-
ní dva jmenovaní a třetí jako náhradník, 
se uskutečnilo 29. ledna. Jeho výsledky 
však v době uzávěrky tohoto čísla zpra-
vodaje ještě nebyly známy. 

Spolupráce 
s Městskou knihovnou v Náchodě

I v letošním školním roce navštívily 
všechny třídy obou stupňů naší školy in-
teraktivní besedy v náchodské Městské 
knihovně, které pro ně připravily ochot-
né paní knihovnice. 

„Za to patří velké poděkování nejen 
jim, ale také paní ředitelce Votavové, kte-
rá se pravidelně věnuje knihovnické třídě 
III. B a připravuje pro ni zajímavé infor-
mace, úkoly a výzvy,“ uvedla Mgr. Blan-
ka Majerová, metodická vedoucí předmě-
tu český jazyk na naší škole. 

Druhé třídy se tradičně věnovaly „klí-
čování“ – zasvěcení do tajů vedení čte-
nářského deníku, třeťáci zase diskuto-
vali o tom, jak nést odpovědnost za své 
činy, přičemž se motivovali knihou Pet-
ry Braunové Nejhorší den v životě třeťá-
ka Filipa L. Čtvrté a páté ročníky se při 
besedách zabývaly například komiksem, 
děti se ho pokoušely i tvořit. Školáci ze 
šestých ročníků si zopakovali hrdiny řec-
kých bájí a seznámili se s pověstmi naše-
ho regionu. Neméně zajímavé téma Han-
dicap v literatuře oslovilo sedmé ročníky, 
osmáci se vžili do postav válečné litera-

 Nedílnou součástí mnoha hodin je ru-
kodělná činnost, jíž se žáci samy velmi ak-
tivně spolupodílí na bohaté výzdobě ško-
ly. V lednu se školou potulovali porůznu 
velcí, nikoliv však sněhoví sněhuláci, ná-
stěnky zasypal sníh, který nestudil, a ob-
jevila se dokonce i paní Meluzína, před 
kterou se nikdo nemusel schovávat.  Ne-
bylo tomu však tak, že bychom se sku-
tečné zimy zalekli. Naopak. Naložili jsme 
sáně dobrotami pro lesní zvířátka, které 
jsme spolu s dětmi sami nasbírali a nasu-
šili, a naplnili jsme jimi krmelce v náchod-
ské Montaci. Za medvědy na náchodském 
zámku jsme zašli spíše ze zvědavosti, zda 
si doopravdy užívají svého dlouhého zim-
ního spánku, zatímco do novoměstského 
muzea na výstavu betlémů jsme se v po-
vánočním čase vydali už spíše s nostalgic-
kým vzpomínáním. 

Přestože nás zasněžený leden přímo vy-
bízel k typicky zimním sportům, nevyne-
chali jsme ani pravidelný „trénink“ v ná-
chodském bazénu a starší žáci speciálních 
tříd hájili barvy naší školy ve florbalovém 
klání „Jaroměřské hokejky“. 

Také mateřská škola při náchodské ne-
mocnici, která tvoří důležitou součást 
naší školy, nabízí malým pacientům a je-
jich rodičům zajímavé náměty, jak si zpří-
jemnit pomalu ubíhající čas jejich léčení. 
Zimu nemuseli v uplynulém měsíci smut-
ně pozorovat jen za okny, ale mohli se jí 
takříkajíc dotknout při programech na-
zvaných „Sněženíčko, sněžení“ nebo „Sně-
huláček, panáček“. 

Závěrem si neodpustíme přece jen jed-
no „kéž“, pro jehož realizaci nemůžeme 
nic udělat: 

Kéž si letošní zimu a celý dlouhý rok 
užíváte stejně pestře a s chutí, s jakou to 
dovedou žáci a pedagogové speciální ško-
ly ve vašem městě!

Za vedení a zaměstnance školy napsala 
Mgr. Jana Burčíková

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA

Základní škola, Náchod
Komenského 425

Vás zve na

Den otevřených dveří
v budově 1. tříd v  Sokolské ulici

v  úterý 19. 3. 2019
od 8.00 do 16.00 hodin
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tury a deváťáci poznávali regionální au-
tory a jejich díla. 

„Všichni žáci si odnesli nejen cenné in-
formace, ale spolupodíleli se na plnění 
zajímavých úkolů, seznámili se s nový-
mi knihami, literárními postavami i žán-
ry a prezentovali svou práci,“ okomento-
vala přínos návštěv třídních kolektivů ve 
zdejší městské knihovně Blanka Majero-
vá a dodala: „Některé třídy obou stupňů 
také během ledna využily neopakovatel-
né možnosti, aby si v její studovně pro-
hlédly zajímavou výstavu věnovanou spi-
sovateli Karlu Čapkovi.“
Postupujeme 
do regionálního (krajského) kola!

Ve středu 9. ledna 2019 se trojice borců 
ve složení Nela Pražáková (VIII. D), Nela 
Bořková (VII. D) a Martin Voborník (VII. D) 
v doprovodu náhradníka Martina Ťokana 
(VI. D) vypravila do Chocně, aby předved-
la své vědomosti v soutěži YPEF. Zkratku 
tvoří počáteční písmena anglického výra-
zu Young People in European Forests, což 
v českém překladu znamená Mladí lidé 
v evropských lesích. Naši soutěžící si zde 
s vrstevníky z jiných škol měřili dosavad-
ní znalosti o lese, lesnictví a myslivosti, 
a to ve vědomostním testu i ve vypracová-
ní praktického úkolu – poznávačky. 

„Naše družstvo si se všemi záludnými 
úkoly úspěšně poradilo. Schválně: Víte, 
jak vypadá lebka mláděte muflona nebo 
ostruha starého kohouta? A věděli jste, že 
kuny milují třešně či že i vycpaný tchoř 
páchne ještě řadu let?“ uvedla paní uči-
telka RNDr. Ivana Šimurdová, která náš 
školní tým na klání připravovala, a po-
dotkla: „Je fantastické, že postoupili do re-
gionálního, chcete-li krajského kola. Moc 
jim gratulujeme!“ 

Kolektiv ZŠ Komenského Náchod přeje 
všem úspěšný rok 2019 

Co je kyberšikana?
Naše škola s dalšími úplnými základní-

mi školami v Náchodě je zapojena do pro-
gramu Týmu pro mládež, který se v letoš-
ním roce zaměřil na téma kyberšikany. 
Volba tématu nebyla náhodná, případů, 
kdy jsou žáci ohroženi kyberšikanou, při-
bylo. O rozsáhlosti problému v našem regi-
onu učitelský sbor informoval již v srpnu 
2018 kpt. PhDr. Ondřej Moravčík z Kraj-

ského ředitelství Policie Královéhradec-
kého kraje, který se touto problematikou 
dlouhodobě zabývá. V listopadu a prosin-
ci pak  všichni žáci 2. stupně zhlédli před-
stavení Kyberlife Divadla Forum. Na úvod 
nejen sledovali, ale také sami rozhodova-
li o osudech dívky, která se ve svém živo-
tě skutečně dostala do soukolí kyberšika-
ny. V druhé části představení pak mohli 
o samotném příběhu dívky a dalších pro-
blémech besedovat s autorem divadelní-
ho představení BcA. Dominikem Macháč-
kem. Následně ještě v prosinci žáci 6. a 7. 
tříd besedovali na toto téma s Mirosla-
vem Horákem z Městské policie v Nácho-
dě. Vyslechli si řadu příběhů, které se sta-
ly a mohly by se stát i jim.

Na celou problematiku bychom chtěli 
upozornit také rodiče. Proto jsme pro ně 
připravili přednášku s besedou za účasti 
Ondřeje Moravčíka a jeho hostů. Na setká-
ní, které se koná dne 20. února 2019 v 17 
hodin v aule naší školy, zveme všechny ro-
diče žáků naší školy a další zájemce z Ná-
choda a okolí.        ZŠ T. G. Masaryka Náchod
Slohové práce žáků: 
Vypěstování smrčku

Dnes se naučíme vypěstovat a zasadit 
smrk. Budeme potřebovat: semínko od 
smrku, květináč, hlínu, vatu, mísu, kon-
vici s vodou a malé kamínky.

Začneme tím, že do mísy vložíme vatu. 
Potom do mísy nalejeme vodu a poté na 
vatu položíme semínko. Počkáme přibliž-
ně tři týdny. Mezitím musíme semínko 
v misce pravidelně zalévat. Po třech týd-
nech semínko dostatečně vzrostlo.

Do květináče nejdříve vložíme kamín-
ky, na kamínky položíme asi dvou centi-
metrovou vrstvu vaty a zasypeme asi tří 
centimetrovou vrstvou hlíny, nakonec do 
hlíny zahrabeme semínko.

Po několika měsících z hlíny začne vy-
lézat rostlinka. Musíme se o ni starat a za-
lévat ji. Za čas máme svůj vlastní smrk.

Slohová práce 
– popis pracovního postupu, M. H., 6.B

Východ slunce
Pomalu se vše probouzí. Sluneční prsty 

sahají hluboko do lesů. Ptačí zpěv se ro-
zezněl po celé krajině. Ptačí zpěv je budík 
pro další tvory. Tvorové vylezli ze svých 
úkrytů, aby se vystavili slunečnímu svitu. 
I rostliny se rozhodly, že už je čas se pro-
budit. Nejdříve vystrčily své placaté ruce 
a pak i hlavičky. Stromy nastavily své ro-
zevláté větve k slunci.

Potom sluneční svit oslnil spící domy. 
A nakonec se probudí i lidé.

Slohová práce- líčení – V. Ž., 8.A

Zima
Zima je roční období, s nímž přichá-

zí mnoho krásného. Jen kam oko dohléd-
ne, tam lze spatřit peřiny bílého sně-
hu nebo křišťálové rampouchy visící ze 
střech domů. Ale ne vždycky je na zimě 
nejkrásnější sníh. Když začne mrznout, 

   Zprávičky 
 z Masaryčky

na střechách domů se utvoří rampouchy 
vypadající jako nejostřejší nože zavěšené 
nad kuchyňskou linkou. K ještě lepší ná-
ladě přispěje sluníčko – konečně se pro-
bojovalo skrz mraky a teď září jako zla-
to. Jeho paprsky dopadají na sníh, který 
v tuto chvíli vypadá jako miliony třpytí-
cích se diamantů.

Slohová práce – líčení – M.I., 8.A

Víte, že původní význam slova škola 
(řecky scholé) znamená odpočinek? Dů-
vod, proč se takto antická škola označo-
vala, byl prostý. V té době neexistovala 
povinnost chodit do školy, takže se tam 
vyskytovali jen studenti, kteří měli čas 
na zahálku, respektive navštěvovali ško-
lu v době odpočinku.

Dnešní školství je jiné. V naší republi-
ce je základní devítiletá školní docházka 
povinná a řídí se zákony a pravidly da-
nými Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy. V legislativním rámci si 
pak může každá škola volit svůj vzdělá-
vací program. Jedním z mnoha je i pro-
gram naší školy nazvaný Začít spolu (me-
zinárodně označený jako Step by step). 
Jedná se o pedagogický přístup oriento-
vaný na dítě a kvalita tohoto programu 
je definována Mezinárodními ISSA stan-
dardy kvality pedagogické práce, přičemž 
tyto standardy splňují i požadavky české-
ho školství. V České republice je realizo-
ván od roku 1994 v mateřských a od roku 
1996 v základních školách. V současné 
době v něm po celém Česku pracuje přes 
700 učitelů z nejrůznějších typů škol. My 
se vám budeme v dalších měsících mimo 
jiné snažit tento program, jehož hlavními 
cíli jsou:  – Dítě jako tvůrce svého vzdělání 
– Rodič jako vítaný partner školy 
– Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdě-
lávací cestě 

postupně podrobněji představovat. Teď 
vás však pozveme na naše nejbližší akce: 
Týden otevřených dveří 18.–22. 2. 2019

Současní i budoucí rodiče našich žáků 
a všichni přátelé mohou přijít nahléd-
nout do naší školy, do tříd, výuky i dru-
žiny každý den vždy od 8. hodiny ranní. 
Aby děti v pubertě nebyly našimi nepřá-
teli 23. 2. 2019 

Inspirativní seminář psychoterapeu-
ta Milana Studničky se bude konat od  
9 do 16 hodin. Rezervace na e-mailu pmo-
ravcova@zspodmontaci.cz.
Setkání předškoláčků
28. 2., 14. 3. a 21. 3. 2019 

Budoucím prvňákům ukážeme ško-
lu, budeme si hrát, zazpíváme si a také 
se něco nového naučíme. Setkání budou 
probíhat od 16 do 16.45 hodin.
Zápis do 1. třídy pro rok 2019/2020
4. 4. 2019 

Zápis se uskuteční v budově školy od 14 
do 18 hodin. 

Na setkání se těší tým ZŠ Pod Montací

ZŠ Pod Montací
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Svaz průmyslu a dopravy ČR pravidelně pořádá Živou 
knihovnu povolání pro žáky osmých a devátých tříd základ-
ních škol. Svaz tím přispívá k motivaci dětí ke studiu technic-
kých oborů, či profesí, kde je dlouhodobý nedostatek zaměst-
nanců. Na interaktivní akci si mohou žáci na jednotlivých 
stanovištích práci vyzkoušet a popovídat si s člověkem, kte-
rý se daným povoláním živí. Živé knihovny povolání slavily 
úspěch u žáků i zaměstnavatelů i v jiných krajích ČR. Proto 
Svaz nyní akci poprvé pořádá i ve spolupráci s městem Ná-
chod.

„Svaz na akci seznamuje žáky s firmami z jejich okolí. Představu-
je jim povolání, která firmy nabízejí, a dává jim možnost na chvíli si 
vyzkoušet, co by to znamenalo v nich pracovat. A to ještě předtím, 
než se žáci budou rozhodovat, na které školy si dál podají přihláš-
ky,“ vysvětluje Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu prů-
myslu a dopravy ČR. 

Premiéra akce v Náchodě proběhla 15. ledna v Městském di-
vadle Dr. Josefa Čížka. Prozkoumat povolání, kde by se mohly 
uplatnit, přišlo na 400 dětí ze škol ZŠ Machov, ZŠ Komenského, 
ZŠ T. G. M. Náchod, ZŠ Plhov, ZŠ Hronov a ZŠ z Police nad Metují.

„Uspořádání takovéto akce v našem městě velmi vítám. Je to další 
příležitost, jak žákům základních škol nabídnout možnost správné 
volby budoucího zaměstnání a konkrétní ukázky z činnosti největ-
ších firem našeho regionu, jež zaměstnávají stovky lidí. Je samozřej-
mostí, že město takovouto akci podpořilo a jsem rád, že se aktivně 
zapojily i místní firmy,“ komentoval konání Živé knihovny staros-
ta Náchoda Jan Birke.

„Jsem ráda, že se starosta Birke a Rada města Náchod stali part-
nerem akce. Svaz průmyslu a dopravy ČR díky tomu mohl navázat 
na kariérové poradenství škol. Pomáhá žákům posledních ročníků 
s výběrem střední školy a budoucího povolání, ve kterém najdou 
uplatnění. Chceme tím do budoucna zamezit odlivu pracovní síly 
z Náchodska jinam za prací,“ řekla Ing. Naďa Vojtíšková, regio-
nální manažerka Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

Svaz průmyslu a dopravy seznámil náchodské žáky 
s profesemi, v nichž najdou uplatnění

Od výroby až po kariérního poradce
Firma Atas elektromotory Náchod a. s. seznámila žáky s vý-

vojem produktů a technologií výroby. Děti si vyzkoušely si de-
montáž a montáž jednoduchého motoru. Zhotovený motor si 
za asistence odborníků připojily do sítě a prověřily jeho chod. 
Vyzkoušet si mohly i práci na hobby brusce a hobby pilce. Podí-
valy se, jak fungují 3D tiskárny. 

Majitel firmy Wikov MGI a.s. Martin Wichterle nastínil dětem 
pozici konstruktéra, který nesedí pouze u počítače, ale má dnes 
možnost se podívat i do celého světa. 

Sněžka, výrobní družstvo Náchod seznámila žáky s povolá-
ním šičky. Zájemci si mohli sami vyzkoušet šití na průmyslo-
vém šicím stroji. 

Společnost ČEZ a.s. předvedla žákům, jak může být zajímavá 
práce elektrikáře pracujícího se silnoproudem v terénních pod-
mínkách. Prohlédli a vyzkoušeli si pracovní pomůcky a nářadí, 
se kterými každý den pracují. 

Firma Farmet a.s. Česká Skalice přestavila, co dělá u nich v zá-
vodě konstruktér nebo technolog a jaké vzdělání musí mít. Váž-
nější zájemci se zajímali o exkurze nebo dokonce stáže a brigá-
dy ve firmě.

Se svou profesí je seznámil i kariérový poradce Úřadu práce 
ČR, kontaktního pracoviště Náchod. Společně s ním děti skláda-
ly mozaiku běžného pracovního dne kariérového poradce. 

Na stanovišti Oblastní nemocnice Náchod a.s. v úzké spo-
lupráci se Střední odbornou školou sociální a zdravotnickou 
a Evangelickou akademií si děti nejvíce chtěly vyzkoušet resus-
citaci a odběr krve a aplikaci injekcí na figurínách. 

Svaz podporuje technické vzdělávání 
Svaz pomáhá řešit nedostatek technicky vzdělaných zaměst-

nanců již na úrovni vzdělávání. Nezaměřuje se pouze na žáky zá-
kladních a středních škol, pro které kromě velice oblíbené Živé 
knihovny povolání pořádá exkurze přímo do výrobních závodů, 
ale věnuje se i výchovným a kariérním poradcům.
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Masopustní bál
pro dospělé 

15.00

19.00
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vás zve na

Po Sousedském masopustním průvodu pořádaném SVČ Déčko Náchod
Vás zveme do Městského divadla Dr. J. Čížka na zábavné odpoledne pro děti!

                                                                       
Vstupné bez masky 40 Kč, všechny masky i dospělí zdarma

Budeme tančit, soutěžit… zkrátka se dobře bavit.

Zapomeňte na starosti a přijďte se bavit jako v dětství!

        Masku na sebe, dobrou náladu s sebou!

Předprodej vstupenek na bál pro dospělé od 22. ledna 2019 MIC Náchod                             Vstupné 50 Kč 

    Zábavu vám mimo jiné zpestří náchodští ochotníci.

K tanci zahraje hudební skupina REFLEX Hronov.

Masopustní karneval
pro děti

JÓGA

BERÁNEK NÁCHOD a. s.
oznamuje

ZÁPIS do kurzů

v 17.00 hodin - pro začátečníky, 
v 18.30 hodin - pro mírně pokročilé a pokročilé

10 lekcí - každou středu - 1. lekce: 13. března 2019

Cena Kč 930,- 

Prodej permanentek od 4. února 2019

pouze v Městském informačním centru v Náchodě, Masarykovo nám. 1, tel.: 491 426 060

Mgr. Jarmila KOUDELKOVÁ

lektorka

JARO 2019

Přednáškový sál Městského divadla v Náchodě

POZOR, POZOR!
DS MASKA ZVE 

VŠECHNY MUDLY NA  
DĚTSKÝ BÁL, KTERÝ SE              
USKUTEČNÍ  10. 2. 2019 

V ČESKOSKALICKÉ SOKOLOVNĚ 
OD 14.00 HODIN. 

DORAZÍ I SAMOTNÝ 
HARRY POTTER S RONEM 

A HERMIONOU.

Vstupné: Děti - 30,- Dospělí - 50,-
www.dsmaska.cz
FB: DS Maska Česká Skalice

SOUTĚŽE

HUDBA

OBČERSTVENÍ

SKLUZAVKA

ODMĚNY

TANEC

ZÁBAVA

Neděle 17. února 2019 v 15.00 hodin

Městské divadlo Dr. J. Čížka v Náchodě
uvádí nedělní pohádku pro nejmenšíDivadlo Krapet    

Předprodej od 21. ledna 2019                                                                                                                      Vstupné: 60 Kč

Předprodej - MIC Náchod - tel.: 491 426 060, IC N. Město n. Met. - tel.: 491 472 119, IC Červený Kostelec - tel.: 498 100 657,
                            RIC Česká Skalice - tel.: 491 453 870 a IC Hronov - tel.: 491 483 646

„ Tatí,   já   byfem   chtěla   pfa “ ,  řekla   Ája.      Tak   jí   tatínek   koupil   psa.
„Jmenuje se Rek“, oznámil.  A protože  Ája  neuměla říkat R,  říkala mu Fek.
„To  už  mu  můžeme  říkat  Fík“,  řekl  tatínek.  No,  a tak  to všechno začalo.
Z malého  pejska  vyrostl  velký pes  a z malého  dobrodružství  začalo  velké.
A že je to pes neobyčejný? No, který pes se dostane až do školy, kde se naučí
psát a počítat?  Nebo dojde  pánovi  pro  pivo,  dostane  angažmá  v  cirkusu?
Jak to všechno s Fíkem bylo? To se uvidí! „Tak neváhejte a přijďte!“

podle knihy Rudolfa Čechury a Jiřího Šalamouna
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Program rozvoje zrakového vnímání dlouhodobě podporuje Nadační fond Českého rozhlasu –  
sbírka Světluška. 

Služby pro rodiny s dětmi se zrakovým postižením podporuje Nadace Leontinka.  

                                                                                                                                
 

   

 
V úterý 19. března 2019  

 od 8:30 do 16:30 hodin  
 

 
1. Blok v čase od 8:30 do 11:30 je určený pro školy 

 
2. Blok v čase od 13:00 do 16:30 budou prostory k dispozici 

zástupcům měst, obcí a pro další odborníky 
 

 Budete mít možnost seznámit se s nabídkou poskytované služby raná péče. 
 Připravili jsme pro Vás představení programu Rozvoje zrakového vnímání, který 

realizujeme u dětí se zrakovým postižením. 
 Dále budete mít možnost shlédnout filmové ukázky podpory rodin dětí 

s postižením, seznámíte se s pomůckami, které jsou využívány pro rozvoj jejich 
schopností a dovedností a ukázky z programů pro děti s poruchou autistického 
spektra. 

 
Rádi Vám zodpovíme všechny Vaše dotazy a otázky. 

 
Z organizačních důvodů Vás prosíme o potvrzení Vaší účasti do 1. 3. 2019 na email: 

katerina.jirova@centrumlira.cz nebo na telefonním čísle: 724 400 832. 
  
 

Těší se na Vás kolektiv Centra LIRA, z.ú. 

Městské divadlo Dr. J. Čížka v Náchodě

Úterý 19. a středa 20. února 2019 vždy v 19.00 hodin

MIC Náchod, tel.: 491 426 060, IC N. Město n. Met., tel.: 491 472 119, IC Červený Kostelec, tel.: 498 100 657
RIC Česká Skalice, tel.: 491 453 870 a IC Hronov, tel.: 491 483 646
                                                                                                                                                          

Vstupné: 120 Kč, 100 Kč, 80 KčPředprodej již probíhá   

uvádí 6. hru v rámci  „ZELENÉHO”  i  „MODRÉHO”  abonmá

547 01 NÁCHOD
DIČ: CZ26594145   tel.: 491 426 027, 606 754 725 

e-mail: nachod@czphk.cz

nabízíme: 
•  služby sociálního poradenství pro osoby se zdravotním posti-

žením, (např. příspěvky na péči, průkazy TP,ZTP, ZTP/P apod.)
•  půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
•  nabízíme euroklíče pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P a pro  
   ostatní zdravotně postižené osoby bez průkazu, které zajišťují 
   rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických kom-

penzačních zařízení (např.výtahů, schodišťových plošin, WC 
apod.)   

Kompenzační a rehabilitační pomůcky:
•  mechanické vozíky, sedačky do vany, chodítka, klozetové vo-

zíky, nájezdové rampy, antidekubitní matrace s kompresorem, 
trojkolo, elektrické  polohovací postele s matrací, rotoped, bio-
lampu, zvedák do vany, měřič pro diabetiky apod.

CENTRUM  PRO  INTEGRACI  OSOB
SE  ZDRAVOTNÍM  POSTIŽENÍM

Královéhradeckého kraje, o. p. s.
regionální pracoviště NÁCHOD

JE  OD  LEDNA  2019  PŘESTĚHOVÁNO!!!

NOVÁ  ADRESA:
HARMONIE 2 – NÁCHOD, ul. RYBÁŘSKÁ 1819

1. POSCHODÍ  č. dveří  104 

UPOZORNĚNÍ!!!
Klubovna sdružení zdravotně postižených Náchod, z.s. 

do konce r. 2018 sídlem Palachova 1303 Náchod, 

je od 3. ledna 2019 přestěhováno 
na nové adrese:

Rybářská ulice 1819 Harmonie II. Náchod
I. poschodí č. dveří 104.

547 01 NÁCHOD
DIČ: CZ26594145   tel.: 491 426 027, 606 754 725 

e-mail: nachod@czphk.cz

•  služby sociálního poradenství pro osoby se zdravotním posti-
žením, (např. příspěvky na péči, průkazy TP,ZTP, ZTP/P apod.)

•  půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
•  nabízíme euroklíče pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P a pro  
   ostatní zdravotně postižené osoby bez průkazu, které zajišťují 
   rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických kom-

penzačních zařízení (např.výtahů, schodišťových plošin, WC 

Kompenzační a rehabilitační pomůcky:
•  mechanické vozíky, sedačky do vany, chodítka, klozetové vo-

zíky, nájezdové rampy, antidekubitní matrace s kompresorem, 
trojkolo, elektrické  polohovací postele s matrací, rotoped, bio-
lampu, zvedák do vany, měřič pro diabetiky apod.

Od nádraží Borskou ulicí směrem na Babí, 
nebo z Plhova do kopce kolem kapličky. 

Za křižovatkou jsou Harmonie I. 
a Harmonie II – vpravo.

Pro návštěvy, je vedle garážových vrat vchod, 
vedoucí k výtahu,

použijte zvonek vlevo, přijdeme pro Vás 
a pomůžeme do zvýšeného přízemí.

Služby sociálního poradenství jsou každou středu 
od 13.00 do 15.00 hodin. 

Individuální služby, opravy sluchadel, 
terénní práce na základě domluvy.

Za výbor: Olga Frühaufová, 724 908 861, 
a Miroslav Čiháček, 608 313 397



ÚNOR 17INZERCE, POZVÁNKY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společnost Broumovské stavební sdružení s.r.o. 
 

PŘIJME zaměstnance těchto profesí: 
  
FINANČNÍ ÚČETNÍ  
Požadujeme praxi, samostatnost.  
ROZPOČTÁŘ, PŘÍPRAVÁŘ STAVEB, STAVBYVEDOUCÍ 
Požadujeme praxi, samostatnost.  
STAVEBNÍ A PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ 
Požadujeme odbornost, praxi. 
STROJNÍK 
Požadujeme strojnický průkaz, praxi. 
ZEDNÍK, INSTALATÉR, ZÁMEČNÍK - ÚDRŽBÁŘ 
Požadujeme odbornost, praxi. 
  
Nabízíme dobré mzdové ohodnocení, stálou práci. 
Nástup možný ihned.  
  
Životopis zasílejte na e-mail: mzdy@bssbroumov.cz 
Více informací poskytneme na tel.: 491 523 545 
  
 

PRACOVNÍ 
NABÍDKA 

Pátek 1. 2.
08:30 – 09:15 PT + VT žactvo

09:15 – 09:45  KP seniorky

10:00 – 10:30  KP juniorky – I.skupina

10:30 – 11:00  KP juniorky – II. skupina

11:15 – 11:45  KP juniorky – III. skupina

11:45 – 12:15  KP junioři   

13:00 – 13:45  PT žactvo

13:45 – 14:15  KP seniorky

14:30 – 17:15  KP juniorky 

17:30 – 18:30  KP junioři

18:45 – 19:15  VT žactvo

Sobota 2. 2.
06:00 – 06:30  VJ seniorky

06:30 – 07:00  VJ juniorky – I. skupina

07:00 – 07:30  VJ juniorky – II. skupina

07:45 – 08:15  VJ juniorky – III. skupina

08:15 – 08:45  VJ junioři

09:15 – 09:45  VJ seniorky

10:00 – 13:00  VJ juniorky 

13:00     oběd

13:30 - 14:30   VJ junioři

14:45 Vyhlášení výsledků PČR v krasobruslení 

 vyhlášení výsledků MČR v krasobruslení

seniorek a seniorů 

 juniorek a juniorů 

Sobota 2. 2.
15:00 - 16:30 – nováčci dívky – mladší

16:45 - 18:15 – nováčci dívky – starší

18:30 - 22:00 - nejmladší žačky 

Neděle 3. 2.
07:00 – 07:30 - nováčci chlapci

08:30 – 12:00 - KP žačky

12:00 – 12:30 - oběd

12:30 – 15:00 - VJ mladší žačky

15:15 - 19:00 - VJ žačky
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V sobotu 12. ledna se v prostorách ho-
telu Bonato v Náchodě-Bělovsi konala val-
ná hromada Sboru dobrovolných hasičů 
Běloves. Na sedm desítek bratrů a sester 
hasičů dorazilo na půl pátou odpoledne, 
aby si nejprve vyslechli zprávy o činnosti 
a hospodaření sboru za rok 2018. Mezi vý-
znamnými hosty, kteří se schůze zúčast-
nili, nechyběl starosta města Náchod Jan 
Birke, místostarostka Ing. Pavla Maršíko-
vá, poslanec Parlamentu ČR MVDr. Pavel 
Bělobrádek, velitel stanice Náchod mjr. Pa-
vel Čižmář, člen výkonného výboru OSH 
Miloš Kratěna a starosta SDH Dobrošov Jo-
sef Umlauf. 

Po proslovech zúčastněných hostů, 
z nichž nejvíce času využil starosta měs-
ta Jan Birke k informování o stavebních 
záměrech města Náchoda v roce 2019, se 
plynule přešlo k ocenění příslušníků sbo-
ru. Čestné uznání OSH obdrželi Tomáš Bu-
beníček, Luboš Kalousek, Martina Skálo-
vá a Vladimír Zelený. Čestné uznání KSH 
obdrželi Jaroslav Čmelík, Jiří David, Jana 
Formanová, Petr Hejzlar, Pavel Punar 
a Jan Šroll. Poté bylo přikročeno k udě-
lení Čestného uznání ÚSH, které získa-
li Dagmar Kadlečková a Miluše Kliglová. 
Jedno z nejvyšších hasičských vyzname-
nání, a to medaili sv. Floriána za dlouho-
letou a příkladnou činnost u sboru, ob-
držela starostka SDH Šárka Cimbálníková 
a Jana Šumpíková. 

Ocenění získali za dlouholetou práci 
u sboru i další příslušníci, mezi nimi i Jiří 
Bek, který je u sboru už přes 60 let. 

Richard Švanda, kronikář sboru

Valná hromada 
SDH BělovesV únoru 2019 vás čekají další besedy 

o náchodské historii. Setkání proběh-
nou ve vinárně hotelu Beránek v Nácho-
dě vždy od 18 hodin. Besedovat s vámi 
bude historik Richard Švanda. 

21. 2. 2019: Slavní návštěvníci Náchoda
Do Náchoda během jeho 765leté histo-

rie zavítala řada významných návštěv-
níků. Byli to králové a královny, knížata 
a kněžny, princové a princezny, politici, 
prezidenti, básníci, umělci, vojevůdci aj. 
Někteří z nich tu zanechali nesmazatel-
nou stopu, jiní tudy pouze procházeli. 

Besedy v Beránku v Náchodě v únoru 2019
O nich a jejich zajímavých příbězích vzta-
hujících se k Náchodu bude tato beseda.  

28. 2. 2019: Boží lidé aneb náchodské 
postavičky

Každý region má své postavičky, kte-
rým se neřeklo v minulosti jinak než boží 
lidé. Byly to osoby prostomyslné, něčím 
obzvláště zajímavé, ale hlavně takové, 
které se vryly do paměti místních oby-
vatel. Takovým lidem nebylo spíláno do 
bláznů, nýbrž se o nich hovořilo jako o ne-
moudrých. Právě o nich si budeme na této 
besedě povídat. 

Řeč je o velkém stromu, který až do po-
loviny ledna zdobil prostor před radnicí, 
respektive přesněji o jeho četných před-
chůdcích nejen v Náchodě, nazývaných 
Vánoční stromy republiky. U zrodu této 
tradice stál spisovatel a brněnský redak-
tor Lidových novin Rudolf Těsnohlídek. 
Těsně před Vánoci roku 1919 zažil něco 
zcela mimořádného. Spolu s přáteli teh-
dy v lese nalezl pod osamělým smrkem 
půlroční děvčátko odložené matkou v exi-
stenční nouzi. Tato událost mu byla im-
pulsem, inspirací starší dánská tradice 
a výsledkem pak první vánoční strom 
v roce 1924 v Brně, který dostal přízvis-
ko Strom republiky, a pod ním kasička 
pro dary pro ty nejpotřebnější – děti. Ješ-
tě tentýž rok se přidala další moravská 
města a postupně stávaly Vánoční stro-
my republiky na náměstích po celé zemi. 
Staly se neodmyslitelnou součástí prvore-
publikových Vánoc. Za Protektorátu byly 
zakázány a nepomohlo ani přejmenová-
ní charitativní akce ze Stromů republi-
ky na Stromy českých dětí. Po válce byly 
Stromy republiky nakrátko obnoveny, ko-

Historie vánočního stromu
munisté je však po svém nástupu k moci 
po několika letech zrušili. 

A jak to bylo v Náchodě? Je třeba po-
někud opravit informaci z příspěvku Ri-
charda Švandy v prosincovém zpravoda-
ji týkající se vánočního stromu. Skutečně 
první Vánoční strom republiky byl v Ná-
chodě postaven již o Vánocích roku 1925 
a jeho mnohaletá prospěšná tradice zde 
trvala nepřetržitě až do vzniku Protekto-
rátu. Na historické fotografii je před rad-
nicí strom z roku 1928. Hlavním účelem 
akce byla dobrovolná finanční sbírka, jejíž 
výnos byl určen místním charitativním 
spolkům. Poslechněme si, co říká soudo-
bý zápis z městské kroniky.

„19. prosince [1925] v sobotu pod protek-
cí městské rady tři spolky (Národní jedno-
ta severočeská, Masarykova liga proti tuber-
kulose a Ochrana matek) oslavily vztyčení 
vánočního stromu republiky před městskou 
radnicí pro dobrovolné příspěvky. O páté ho-
dině odpolední promluvil starosta Moravec 
o významu oslavy první v Náchodě a zahá-
jil sbírku vloživ svůj příspěvek do skleněné 
skříňky umístěné na stolku vedle stromu. 
Byla to ztepilá jedle ozdobená vkusně žá-
rovkami různých barev. Strom má promlu-
viti k lidským srdcím a nikdo nemá ho mi-
nouti, aniž čím přispěl…. Výtěžku úhrnem 
bylo 3838,92 Kč.“

Prvenství stromu z roku 1948 uvedené 
v prosincovém NZ spočívá jedině v tom, 
že byl prvním po neblahém Vítězném 
únoru, který tvrdě zamíchal kartami ne-
jen v komunální politice a s představiteli 
města. Snad jen ta skleněná kasička byla 
stále stejná. Nicméně charitativní funkci 
tento strom také splnil. Dnes již pro vý-
běr příspěvků pro charitu vánoční strom 
v Náchodě neslouží, možná by stálo za to 
funkci obnovit. Jiných možností jak při-
spět se však v současné době nabízí mno-
ho a chci věřit, že většina z nás některou 
z nich ve vánoční době otevřených srdcí 
využila.                                    Lydia Baštecká

 Sobota 2. února v 18.45 hodin
Satelitní přímý přenos z Metropolitní ope-
ry v New Yorku
GEORGES BIZET: CARMEN
Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studen-
ti, důchodci, ZTP) 300 Kč, abonentní 270 Kč
 Čtvrtek 7. února v 19.30 hodin

Záznam koncertu ze starořímského amfi-
teátru v Nimes
METALLICA: FRANCIE NA JEDNU NOC
- LIVE FROM NIMES
Vstupné 180 Kč
 Neděle 24. února v 15.45 hodin

Satelitní přenos baletního představení 
z Královského baletu v Londýně
DON QUIJOTE
Vstupné 250 Kč, zlevněné (studenti, senioři, 
ZTP) 230 Kč
 Středa 27. února v 19 hodin

Předpremiéra mystifikačního seriálu  
+ zprostředkovaný živý úvod s tvůrci
ZKÁZA DEJVICKÉHO DIVADLA
Vstupné 250 Kč

OPERA, BALET, DIVADLO I KONCERT

* * *
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Jak vidno z titulu, letošní tradiční čtení k připomínce úmrtí 
slavného spisovatele a náchodského rodáka Josefa Škvoreckého 
(† 3. 1. 2012) doznalo oproti předchozím létům výrazné obmě-
ny. Především v tom, že bylo celé věnováno jeho věrné celoživot-
ní partnerce Zdeně Salivarové – Škvorecké, která 21. října 2018 
oslavila ve svém domě v Torontu 85. narozeniny. My jsme si je 
připomněli v listopadovém zpravodaji. Další změnou byla délka 
trvání čtení, tentokrát již jen pouhé dvě a půl hodiny, takže uži-
tý termín „krátké literární zastavení“ sedí. A také pečlivě vybra-
ným protagonistům byla tentokrát předem určena kniha, z níž 
budou číst. Vše ku prospěchu věci.

Akce pořádaná Společností Josefa Škvoreckého a Českým cen-
trem Mezinárodního P.E.N. klubu se uskutečnila v pondělí 7. led-
na 2019 opět v komorním prostředí Knihovny Václava Havla, 
zahájil a moderoval Jáchym Topol. Jako první vystoupili studen-
ti z Gymnázia Botičská s dramatizací Zimní povídky z Prima 
sezóny za doprovodu sólového klarinetu. A poté se už zhruba 
po patnácti minutách střídaly oslovené osobnosti s četbou z kni-
hy Zdeny Salivarové Hnůj země (1994), značně autobiografické-
ho románu o posrpnových českých emigrantech psaného formou 
dopisů. Mezi jinými četli novinářka a spisovatelka Eda Kriseo-
vá, herečka Daniela Kolářová, herec a režisér Arnošt Goldflam, 
písničkář a básník Jiří Dědeček, spisovatel Jáchym Topol či pub-
licistka a nakladatelka Markéta Mališová.

Nakonec něco málo ke zvolené četbě. Zatímco svůj nejznáměj-
ší román „Honzlová“ Zdena Salivarová napsala horečně na jeden 

Čtení nejen pro Josefa Škvoreckého
zátah během tří dnů, „Hnůj země“, tento román-dokument, který 
nese věnování Kanadě, mé dobré maceše, nosila v hlavě i na papí-
ře neuvěřitelných 23 let. Mnohokrát změnila formu, přepisovala, 
připisovala nové pasáže. Na závěr krátký citát z jejího vlastní-
ho doslovu: K epistolární formě jsem sáhla až po mnohém shora 
zmíněném přepisování. Zdá se mi vhodná pro emigrační román  
– dopis je v emigraci nejlepší forma komunikace mezi lidmi rozprá-
šenými po všech koutech zeměkoule. Ani telefon, ani magnetofon ne-
mohou nahradit radost z listonoše, který mi v brašně nese obálku 
s nějakým poselstvím. Dnes už jsou časté i jiné formy komunika-
ce, ale mám za to, že dopis v určité situaci nemůže nic nahradit.

 Text: Lydia Baštecká 
                                Foto: Alena Přibáňová, říjen 2018

Za malíři do Vesmíru 
AMAG (Atelier malířů a grafiků)

Dosavadní sedmnáctiletá činnost toho-
to výtvarného kroužku bývala hodnocena 
náchodskou veřejností velmi kladně. Jak 
víme, kroužek přispíval nejen k rozšíření 
rozhledu o uměleckém dění, ale i k pes-
trosti kulturního života v tomto městě. 
I přes kladné výsledky byli členové krouž-
ku někdy nuceni zareagovat na názory 
„vznikající ze špatných informací“. Díky 
několikastránkovému příspěvku k disku-
zi, přiloženému v kronice, můžeme sle-
dovat ráznou odpověď na tehdy vzniklou 
situaci: „… Ti kteří snad kritizují, si oby-
čejně zapomenou ruce v kapsách a překáží 
těm, kteří se snaží něco vytvořit. Pro některé 
je těžko si představitelné kolik snahy a času 
je zapotřebí k sestavení výstavky nebo před-
nášky. Nemusíme ani připomínat naše stě-
hování do 2 sklepů internátu během krátké 
doby. My tady v kroužku raději pracujeme, 
než neplodně mluvíme. Výsledky jsou veřej-
nosti dobře známé. Kreslení a malování není 
jen zakoupení štětce nebo tužky a práci ne-
lze škatulkovat a určovat co a kdy malovat.“ 

V dalším náchodském závodě Tepny, na 
závodě 16, existoval rovněž úspěšný vý-

Na úterý 11. prosince 2018 pozval Ob-
lastní spolek ČČK Náchod do Obřadní síně 
Městského úřadu v Náchodě bezpříspěv-
kové dárce krve na slavnostní předání 
ocenění prof. MUDr. Jana Janského.

Krátké zastavení, chvilka v každoden-
ním životě. Avšak důležitá chvíle pro vře-
lé poděkování. I na počátku 21. století je 
stále lidská krev nenahraditelnou živou 
tekutinou. Každý odběr má svou hodno-
tu, každý z dárců má svůj osobitý podíl na 
záchraně lidského života a za to jim pat-
ří velké „DĚKUJEME“. Slavnostní ocenění 
se každoročně koná za finanční podpory 
Města Náchoda.

V roce 2018 bylo v náchodské oblas-
ti oceněno 149 dárců bronzovou medai-
lí, 134 dárců stříbrnou medailí, 86 dárců 
zlatou medailí a 44 dárců Zlatým křížem 
3. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů.

Ocenění Zlatým křížem 2. třídy  za 
120 bezpříspěvkových odběrů obdrželo 
9 dárců a ocenění Zlatým křížem 1. tří-
dy za 160 bezpříspěvkových odběrů zís-
kalo 15 dárců.

Poděkování také patří městským úřa-
dům za spolupráci při oceňování dárců 
krve. Městům a Královéhradeckému kraji 
děkujeme za finanční podporu, bez které 
by akce nemohly být uskutečněny.

Do nového roku vám všem přejeme 
pevné zdraví, štěstí, rodinnou pohodu 
a mnoho splněných přání. Těšíme se na 
setkávání s vámi v roce 2019.

 L. Zelená, OS ČČK Náchod

Okénko do historie
Konference závodního klubu 
11. XII. 1965

Český červený kříž ocenil 
bezpříspěvkové dárce krve

tvarný kroužek. Pocity členů, neprofesi-
onálních výtvarníků při tvorbě, vyjádřil 
v jednom z článků jeho vedoucí akademic-
ký malíř J. Kodym: „Každý z nás má stej-
ně k úspěchu i neúspěchu, vytváří atmosfé-
ru vzájemného přátelství, a to, myslím, je to 
nejkrásnější.“ 

Aktuálně
Ateliérová činnost se odehrávala ve 

znamení techniky akvarelu pod vedením 
našeho předsedy Milana Jíchy. Z tváří čle-
nek spolku na poslední schůzce lze vyčíst 
uspokojení nad výtvarným dílem.

Jiří Spíšek 

Z tváří členek spolku na poslední 
schůzce lze vyčíst uspokojení nad 
výtvarným dílem. Foto J. Spíšek
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V Oblastní nemocnici Náchod a. s. na-
stanou od února personální změny. No-
vým náměstkem pro léčebnou péči bude 
MUDr. Ladislav Tichý, praktický lékař 
a hematolog, který již v minulosti půso-
bil ve vedení nemocnice. Oblast perso-
nální pak povede Ing. Martin Kyntera, 
který dříve působil jako vrcholový ma-
nažer nadnárodní společnosti. 

Vedení ON Náchod a. s. dnes na tisko-
vé konferenci oficiálně uvedlo nového ná-
městka pro léčebnou péči. Stane se jím 
MUDr. Ladislav Tichý, náchodský zastu-
pitel, který byl v letech 2009–2010 také 
členem představenstva nemocnice. Dnes 
mj. působí i ve Správní radě Nadačního 
fondu pro podporu nemocnice. Vystřídá 
tak ve funkci MUDr. Pavla Svobodu, kte-
rý skončil ve funkci náměstka k 31. 12. 
2018. Ke změně dojde také na pozici ve-
doucí útvaru personálního řízení a mezd, 
kde Mgr. Zuzanu Bílkovou, MSc. vystřídá 
Ing. Martin Kyntera, který více jak 22 let 
pracoval pro jaroměřskou společnost Kim-
berly-clark.

„Vítám dvě významné posily jak na pozici 
náměstka pro léčebnou péči, MUDr. Ladisla-
va Tichého, tak na pozici personálního šéfa, 
Ing. Martina Kynteru. Oba jsou Náchoďá-
ci tělem i duší, i proto velmi dobře zapada-
jí do našeho týmu. Jsem přesvědčena, že bu-
dou jednoznačně přínosem a přeji jim pevné 
nervy a tolik potřebného pracovního entuzi-
asmu v nových funkcích. Současně chci po-
děkovat za kvalitně odvedenou práci, kterou 
pro náchodskou nemocnici odvedli kolegové 
MUDr. Pavel Svoboda a Mgr. Zuzana Bílko-
vá, MSc.,“ říká k výměně pozic Ing. Ivana 
Urešová, MBA. 

Obě oblasti řízení jsou podle náměst-
ka hejtmana pro oblast zdravotnictví 
Ing. Aleše Cabicara klíčové: „Pozice léčeb-
ného náměstka je důležitou funkcí, která má 
vedení nemocnice pomáhat řešit problémy, 
se kterými se nemocnice potkává v odborné 
péči. Je jakousi spojkou pro primáře odděle-
ní, se kterými musí denně komunikovat. Po-
máhá také v nastavování různých procesů 
a fungování oddělení. Věřím, že MUDr. Ti-
chý využije svou znalost prostředí nemocni-
ce, naváže s primáři korektní vztahy a bude 
se spolupodílet na tom, abychom společně 
všichni úspěšně zkoordinovali budoucí pře-
sun oddělení do nových pavilonů, které Krá-
lovéhradecký kraj staví. Stejně tak je důležitý 
rozvoj personální oblasti směrem k náboru 
zdravotnického personálu, který věřím pan 
Ing. Kyntera posune opět o kus dál.“ 

Nemocnici se daří snižovat ztrátu
Personální změny v managementu 

ON Náchod a.s., které proběhly v polovi-
ně roku 2017 a následně i začátkem roku 
2018, již přinesly své výsledky. Za rok 

Náchodská nemocnice 
mění náměstka pro léčebnou péči 
a šéfa personalistiky, v hospodaření se výrazně zlepšila

a půl práce se podařilo totiž vedení ne-
mocnice přenastavit některé vnitřní pro-
cesy, provozní záležitosti a také získat 
některé platby od zdravotních pojišťoven 
a posílit tak celkové hospodaření akciové 
společnosti. „Vedení nemocnice se podaři-
lo snížit závazky po splatnosti oproti roku 
předcházejícímu o 10 mil. Kč. Předpoklá-
dáme, že hospodaření samotné nemocni-
ce v Náchodě bude dokonce téměř vyrov-
nané. Za to bych chtěl vedení nemocnice, 
zejména Ing. Ivaně Urešové, poděkovat,“ 
doplňuje Ing. Aleš Cabicar. 

Nemocnice má také silnou podporu 
města Náchod, se kterým navázala i kvůli 
probíhající stavbě úzkou spolupráci: „Ná-
chodská nemocnice je největším zaměstna-
vatelem ve městě a nedílnou součástí života 
v našem regionu. I proto mi jako starosto-
vi záleží na personální stabilizaci, aby ne-
mocnice dobře fungovala jako celek i v sou-
vislosti s její probíhající modernizací. Nabízí 
se úzká spolupráce s městem Náchod, kte-
rou chceme stvrdit také memorandem o spo-
lupráci. To nebude jen dokument, ale první 
krok k tomu, aby tak, jak dobře funguje měs-
to, fungovala i spolupráce s náchodskou ne-
mocnicí. Těch možností je celá řada, ať už 
je to Nadační fond pro podporu nemocnice 
nebo pomoc s náborem nového zdravotnic-
kého personálu a v neposlední řadě souvise-
jící investiční akce. Mým záměrem je, aby-
chom spolu především mluvili, nemocnice 
je sice krajským zařízením, ale naprosto ne-
odmyslitelnou součástí Náchoda. Pro mě 
jako pro starostu je prioritou spokojený ob-
čan, v tomto případě pacient. Proto chci při-
ložit ruku k dílu a nabízím své zkušenosti 
a práci,“ říká k budoucí spolupráci staros-
ta města Náchod a poslanec Parlamentu 
ČR Jan Birke. 

Oblastní nemocnice Náchod a. s. očeká-
vá za rok 2018 v rámci obratu ve výši 1,3 
miliardy korun snížení ztráty oproti roku 
2017 přibližně o polovinu. 

Kontakt pro komunikaci s médii: 
Ing. Magdaléna Doležalová, PR manažerka 
T: +420 607 023 982 
E: dolezalova@zhkhk.cz 

27. 11. 2018 se na Pražském hradě pře-
dávali Národní ceny kvality České republi-
ky. V rámci těchto cen organizace PFERDA 
z.ú. převzala ocenění Značka spolehlivos-
ti. Toto ocenění znamená, že organiza-
ce je spolehlivá, veřejně prospěšná or-
ganizace a její činnost je transparentní. 
Organizace PFERDA z.ú. pomáhá dospě-
lým lidem s mentálním postižením a du-
ševním onemocněním, aby byli co nejsa-
mostatnější. Dává jim možnost, aby se 
naučili pracovním dovednostem a doved-
nostem potřebným k samostatnému byd-
lení. Nejznámější jsou její podniky Trénin-
kové kavárny Láry Fáry v Rychnově nad 
Kněžnou a v Náchodě, Pekárna Na Plechu, 
Tréninkový byt, nebo Úklidová firma Láry 
Fáry. Pomáhá také lidem ve službě Tako-
vý normální život, kdy klienti bydlí sami 
ve svých bytech a organizace jim poskyt-
ne asistenta, který jim pomáhá ve všed-
ních denních záležitostech.

Pro ředitelku Janu Křížovou bylo pře-
vzetí velkým zážitkem i velkým zadosti-
učiněním: „Získat toto ocenění nebylo vůbec 
jednoduché, prošli jsme dlouhým a nároč-
ným auditem, který prokázal, že umíme 
hospodařit jak s veřejnými prostředky, tak 
s prostředky, které dostáváme od dárců. Také 
byla oceněna naše práce s klienty s postiže-
ním a to je pro nás velká vzpruha do dal-
ší práce. Samotné předávání ve Španělském 
sále Pražského hradu bylo krásnou třešnič-
kou na dortu.“

Za PFERDA z.ú.
Mgr. Iva Laštovicová, tel.: 739 014 802

Organizace 
PFERDA z. Ú. 
získala značku 
spolehlivosti
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v únoru 2019 v Muzeu Náchodska
Přehled kulturních akcí

Stálá expozice muzea Dějiny Náchoda a Náchodska 
Stálá expozice Muzea Náchodska v Broučkově domě na Masa-
rykově náměstí čp. 18 v Náchodě mapuje dějiny náchodského 
regionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých 
lidí až po současnost. Součástí je  rovněž ojedinělá expozice fi-
gurek vojáčků čsl. armády první republiky v miniatuře Měli 
jsme se bránit – 1938 modeláře a sběratele Lubora Šušlíka. Or-
ganizované výpravy lze objednat na tel. čísle 777 764 654 nebo 
na e-mailu muzeumna.expozice1@seznam.cz. Otevřeno denně 
mimo pondělí 9–12, 13–17 hod., avšak POUZE na základě telefo-
nické dohody!!! V úterý volejte na telefonní číslo: 491 423 248, 
v ostatních dnech na číslo 777 764 654.

Z formy na stůl – jak se odlil porcelánový hrnek 
Muzeum Náchodska srdečně zve do výstavní síně muzea (roh 
Zámecké a Tyršovy ulice) na výstavu užitného porcelánu. Por-
celán je nejdokonalejší a u nás nejmladší hmotou používanou 
v keramické výrobě. Předměty z tohoto materiálu jsou zastou-
peny v každé domácnosti. Přijďte se tedy podívat na vybrané 
předměty českého porcelánu ze sbírek muzejního depozitáře 
a technologii výroby, zprostředkovanou surovinami a mate-
riály používanými k výrobě. 16. února, 26. února a 26. břez-
na 2019 vždy od 15 hodin proběhnou komentované prohlídky 
s malou ukázkou výroby. Vstup na komentované prohlíd-
ky zdarma. Výstava bude zahájena vernisáží 31. ledna 2019  
v 17 hodin a potrvá do 31. 3. 2019. Otevřeno denně mimo pon-
dělí 9–12, 13–17 hod.

Kašírované masopustní masky – tvořivá dílna 
Blíží se období masopustních průvodů a v Náchodě proběhne 
již třetí ročník sousedského masopustu. Pokud chcete být ori-
ginální, přijďte si vyrobit  vlastní kašírovanou masku. 
16. 2. 2019 od 10.00 do 14.00
Náchod – přednáškový sál muzea v 1. patře staré radnice čp. 1 
na Masarykově náměstí. Cena: 45 Kč/osoba.
Z důvodu omezené kapacity si prosím zarezervujte místo do 
13. 2. 2019 na e-mail: libricka@muzeumnachodska.cz, nebo 
tel. 491 423 248

Dekorace porcelánu – tvořivá dílna 
Na výstavě Z formy na stůl – jak se odlil porcelánový hrnek, je k vi-
dění dekorované zboží různými technikami. Jednou z možností je 
dekorace barvami na glazuru. Pokud vás láká seznámit se s tou-
to technikou, přijďte si vytvořit vlastní dekor na porcelán. K dis-
pozici budou barvy, pomůcky a porcelánový hrnek. Dekorované 
výrobky po výpalu nad 800 °C můžete používat běžným způso-
bem nebo využít jako originální dárek. Techniku hravě zvládnou 
všichni tvořiví návštěvníci i děti v doprovodu dospělých. Případ-
ně můžete přinést vlastní porcelán.
16. března 2019, od 9 do 13 hodin
Náchod – přednáškový sál muzea v 1. patře Staré radnice čp. 1 na 
Masarykově náměstí. Cena: 200 Kč/osoba.
Z důvodu omezené kapacity si prosím zarezervujte místo do 14. 3. 
2019 na tel.: 491 423 248 nebo kumstova@muzeumnachodska.cz

Sbírka předmětů z období ČSSR  
Staré věci nepatří do starého železa

Muzeum Náchodska vyhlašuje sbírku předmětů z éry ČSSR. Pro 
připravovanou výstavu hledáme především vybavení na dovole-
nou, fotografie a pohledy.
19. 2. 2019 (15.00–16.00 hod.) v přednáškové místnosti muzea 
v 1. patře Staré radnice (čp. 1) na Masarykově náměstí v Náchodě
Za váš zájem a podporu předem děkujeme!
Více informací: www. muzeumnachod.cz a Fb Regionální muzeum 
v Náchodě

Tužme se! 150 let Sokola v Náchodě 
Muzeum Náchodska pořádá do dubna 2019 sbírku věcí, které se 
vztahují k sokolskému hnutí. Dárci mohou nosit kroje, cvičební 
úbory, náčiní, fotografie, odznaky i jiné předměty, které ilustrují 
historii i současnost spolku.
Předměty ze sbírky budou nejprve využity při přípravě výstavy 
zaměřené na připomenutí vzniku Sokola v Náchodě před 150 lety 
a následně budou používány i při dalších výstavách. Přinést je 
můžete kdykoliv do muzea (vždy se jménem dárce a kontaktem 
na něj) nebo ve vyhlášených termínech přímo na osobní schůzky 
s muzejními kurátory.
19. 2. 2019 (15.00–16.00 hod.)
KDE: v přednáškové místnosti muzea v 1. patře Staré radnice 
(čp. 1) na Masarykově náměstí v Náchodě
Za váš zájem a podporu předem děkujeme!
Více informací: www. muzeumnachod.cz a Fb Regionální muzeum 
v Náchodě

Pevnost Dobrošov v únoru 
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevně-
ní z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. V únoru je 
možnost prohlídky ve všední dny, a to POUZE na objednávku s do-
statečným předstihem, přičemž minimální počet zájemců o ná-
vštěvu pevnosti je pět osob. Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. 
čísle 724 120 498, či elektronicky: pevnost.dobrosov@seznam.cz.

V loňském roce si Pevnost Dobrošov, stejně jako jiné památky 
tohoto typu, připomněla nejenom 100 let od vzniku samostat-
ného Československa, ale také 80 let od mnichovských událos-
tí. Některé akce byly přímo směrovány k těmto dvěma výročím. 
Bohužel kvůli stále se odkládající rekonstrukci celého areálu ne-
mohly být plánovány a uskutečněny akce většího rozsahu, jimiž 
v předchozích letech byly dřevořezbářské sympózium nebo bi-
tevní ukázky, což se negativně podepsalo i na celkové návštěv-
nosti, která v loňském roce rapidně poklesla. Ze zajímavostí 
loňské sezóny však lze zmínit např. to, že se areál Pevnosti Dob-
rošov, včetně Běloveského pevnostního skanzenu (srub Březin-
ka) objevily v polském dokumentu Tajna Historia XX wieku, kte-
rý moderuje populární moderátor Bogusław Wołoszański. Právě 
díky tomu se náš region opět dostal do většího povědomí pol-
ských turistů. 

V sobotu 12. ledna 2019 proběhlo v dobrošovském podzemí 
tradiční sčítání netopýrů. Pracovníci KRNAPu, CHKO Orlické 
hory a Muzea Východních Čech v Hradci Králové prošli všechny 
přístupné i nepřístupné chodby a štoly pevnosti. Po devíti ho-
dinách sčítání mohli konečně konstatovat, že stav populace zi-
mujících netopýrů na Dobrošově je čím dál vyšší. Zatímco vlo-
ni tu bylo podchyceno 706 netopýrů (9 druhů), v letošním roce 
byl zaznamenán velký nárůst a celkem tu bylo evidováno 820 
netopýrů (7 druhů).  

Letos očekáváme, že by se Pevnost Dobrošov již měla koneč-
ně doopravdy rekonstruovat. Pokud nedopadne realizace z gran-
tu Evropské unie za spoluúčasti Královéhradeckého kraje, budou 
alespoň rekonstruovány staré elektrorozvody v podzemí a pev-
nostních stavbách a zázemí pro návštěvníky. V létě se Dobrošov 
zapojí do Festivalu zážitků, ale v plánu jsou i jiné akce, o kte-
rých budeme návštěvníky včas informovat, např. na stránkách  
Náchodského zpravodaje.                                           Richard Švanda, 

správce Pevnosti Dobrošov

Pevnost Dobrošov 2018/2019
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27. leden – Den památky obětí holocaustu

Jak se daří Němým 
svědkům holocaustu v Náchodě?

Za Michalem 
Krausem

Tento den je spojen s datem osvobození 
koncentračního tábora v Osvětimi v lednu 
1945. Během jara téhož roku pak byly po-
stupně osvobozovány další nacistické kon-
centrační tábory, kde přežily již jen nepatr-
né zbytky většinou židovských vězňů. 

Z východních Čech odjely v prosinci 1942 
do Terezína dva transporty – 14. 12. 1942 
transportem označeným Ch bylo z Nácho-
da deportováno 256 osob, zahynulo jich 
240. Do Náchoda se tehdy vrátilo jen 16 
osob. Mezi oběťmi holocaustu byli i vý-
znamní náchodští spoluobčané, podnika-
telé, lékaři, učitelé, sportovci, malé děti. 

Jedním z přeživších byl mladý Michal 
Kraus, syn známého náchodského lékaře. 
Zůstal sám, oba rodiče zahynuli, po návra-
tu do Náchoda žil v rodině Beckových, stu-
doval na náchodském gymnáziu a v roce 
1948 odešel do Kanady. Zde vystudoval ar-
chitekturu na McGill University a později 

V průběhu roku 2017 byl na náchodské 
Stavebce dokončen několikaletý projekt 
Němí svědkové holocaustu v Náchodě, ve 
kterém se žáci v hodinách společenských 
věd a později informatiky zaměřili na ty 
stavby v Náchodě, které mají úzkou souvis-
lost s našimi židovskými spoluobčany, je-
jichž osudy končily v období druhé světové 
války většinou tragicky. Výsledkem projek-
tu byla nejdříve moderní školní vyučovací 
pomůcka vytvořená ve spolupráci se stu-
denty – rozsáhlá výuková prezentace, jež 
poutavou formou připomněla náchodské 
oběti holocaustu prostřednictvím budov, 
které židovští spoluobčané obývali nebo 
jinak využívali. Tímto projektem se Sta-
vebka prezentovala v říjnu 2017 v izrael-
ském památníku Yad Vashem; následovala 
školní výstava, poté – soudě podle ohlasů 
– úspěšná třítýdenní výstava ve dvoraně 
náchodské Městské knihovny. Zájem obča-
nů byl pro mne i kolegy podnětem k tomu, 
aby vystavované materiály dostaly v červ-
nu 2018 knižní podobu.

O Němé svědky holocaustu v Náchodě 
zatím požádaly např. Národní muzeum – 
knihovna, Praha, Židovské muzeum v Pra-

Krátce před Vánocemi přišla do Nácho-
da smutná zpráva – 17. prosince zemřel 
v Needhamu nedaleko Bostonu v USA pan 
Michael J. Kraus. Bylo mu 88 let. Pocházel 
z našeho města, i když se 28. června 1930 
narodil v trutnovské porodnici. Jeho otec 
Karel Kraus byl před válkou známým ná-
chodským lékařem a dědeček Josef měl na 
hlavní náměstí prosperující obchod s tex-
tilem. I maminka byla z Náchoda, vyrůs-
tala v rodině Goldschmidových, jejichž 
dům byl jen na opačné straně náměstí.

Míšovo dětství skončilo s přícho-
dem německých vojáků. Rodina prošla 
ghettem Terezín, Osvětimí a dalšími kon-
centračními tábory. Míšovi se podařilo 
přežít, avšak ztratil oba rodiče a většinu 
příbuzných. Vrátil se do Náchoda, kde na-
šel porozumění a útočiště v rodině Rudol-
fa Becka a jeho manželky Vilmy. Do roku 
1948 studoval na náchodském gymnáziu 
a své zážitky z války vepsal do Deníku. 
Díky přátelům a také za podpory zdejší-
ho muzea byl v roce 2012 vydán knižně 
a následně přeložen do několika jazyků. 
V angličtině má název Drawing the Ho-
locaust, neboť jeho součástí jsou vlastní 
autorovy dětské kresby.

V roce 1948 emigroval jako sirotek 
do Kanady, kde dokončil střední školu 
a v Montrealu začal studovat architektu-
ru na Univerzitě McGill. Ve studiu násled-
ně za podpory svého staršího bratrance 
pokračoval v New Yorku na Kolumbijské 
univerzitě. Za praxí odjel do Evropy, kde 
potkal studentku medicíny Ilanu, svou 
budoucí manželku, která stála trpělivě 
po jeho boku pětapadesát let. Usadili se 
v Brooklinu nedaleko Bostonu v USA. Svůj 
profesní život spojil s architektonickou 
společností Stubbins Associates (později 
Jacobs), v níž působil až do svých 84 let. 
Přes všechny těžkosti, jimiž musel projít, 
dokázal naplnit svůj život láskou k rodi-
ně, přátelstvím, tvrdou prací, humorem, 
laskavostí, dobrodružstvím a cestová-
ním. Mnohému z toho naučil i své dcery 
Danu a Tamaru. Byl pyšný na ně i svého 
vnuka a tři vnučky, s nimiž se pravidelně 
setkával, ačkoliv žili ve Vermontu a v Ka-
lifornii. Brával je i na cesty do Evropy, 
včetně Náchoda. Záleželo mu velmi na 
tom, aby poznali, odkud jsou jejich před-
kové. Češtinu nezapomněl a pravidelně si 
chtěl skypem svým rodným jazykem po-
vídat a dozvědět se vše nové, co se v Ná-
chodě stalo.

   Michal měl mnoho přátel, rodinných 
příslušníků a kolegů, kterým bude velmi 
chybět. Zároveň však za sebou zanechal 
důležité svědectví pro nás i budoucí poko-
lení. Nezapomeneme. Nesmíme!

Alena Čtvrtečková
   

na Columbia University. Architektura byla 
nejen jeho pracovním oborem, ale i osob-
ním koníčkem. Hodně cestoval, s paní Ila-
nou založil rodinu, odstěhovali se do Spo-
jených států. Prožil velmi plodný život, byl 
oblíbený mezi přáteli, vracel se rád i do 
Čech, do Náchoda a své dvě dcery Danu 
a Tamaru seznamoval s místy svého mlá-
dí. Byl ve spojení i se svými kamarády, kte-
ří přežili krutost Terezína, Osvětimi. Ne-
zapomenutelným svědectvím o válečných 
letech je jeho ilustrovaný deník, který byl 
přeložen do mnoha jazyků, v angličtině vy-
šel pod názvem „Vykreslení holocaustu“. 

Ke konci roku jsme dostali zprávu, že 
pan Michal Kraus zemřel 17. prosince 2018 
ve věku 88 let. V obsáhlém dopise o jeho 
úmrtí byla připojena pozoruhodná po-
známka: Na místo květin můžete věnovat 
Michalovým jménem příspěvek Muzeu pa-
mátníku holocaustu ve Spojených státech

Michal pracoval až do svých 84 let, kaž- 
doročně mi nezapomněl poslat vánoční 
a novoroční pozdrav. O jeho oblibě svědčí 
i videozáznam ze setkání rodiny a přátel, 
nazvaný příznačně Oslava života Michala 
Krause. Členové rodiny, přátelé zde vzpo-
mínají na zemřelého více než se smutkem 
spíše s radostí, že mohli žít v jeho blízkos-
ti, dcery nezapomněly připomenout spoji-
tosti s Náchodem. Michala Krause si připo-
meňme touto cestou i my v Náchodě, jeho 
rodišti.

Věra Vlčková
(foto Michala Krause)

ze, Studijní a vědecká knihovna v Hradci 
Králové (mimo povinné výtisky), Nadač-
ní fond obětem holocaustu Praha, Památ-
ník Terezín – knihovna; Knihovna Židov-
ské obce v Praze, Židovská obec Liberec, 
Knihovna Nové Město nad Metují. 

Této drobné knížce, která je k dostá-
ní v Knihkupectví paní Horové nebo v ná-
chodském Infocentru, se úspěšně daří ší-
řit znalosti o historii Náchoda a v případě 
zájmu o dobové reálie také přispívat k ces-
tovnímu ruchu v regionu. Nečekaným bo-
nusem je, že díky náchodské rodině Tala-
fantových, která rovněž brožuru vlastní, 
doputovali Němí svědkové i do USA k archi-
tektu Michaelu Krausovi. Vyjádřil potěšení, 
pochvalu a veliké uznání. K dalším kontak-
tům s ním už nedošlo, protože v prosinci 
2018 pan Kraus bohužel zemřel.

Živí svědkové holocaustu v Náchodě po-
stupně odcházejí. Ti němí, kteří s nimi byli 
spojeni, zatím zůstávají. Kéž také díky jim 
nezapomeneme, jakého zla je člověk proti 
člověku schopen…   

Mgr. Marie Vintrová
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NEJVĚTŠÍ PRODEJNA  
ZDRAVÉ VÝŽIVY  

V NÁCHODĚ A OKOLÍ

Kamenice 132, 547 01 Náchod

604 647 770

nachod@mojezv.cz

www.mojezv.cz

NAJDETE NÁS ZDE:

V naší prodejně zdravé výživy pro Vás nabízíme:

Přes 2000 kvalitních produktů včetně zdravých potravin, 
ekodrogerie a kosmetiky s certifikacemi: BIO, BEZ LEPKU, 
VEGAN, VEGETARIÁN, BEZ GMO, RAW, DIA a PALEO 
Čerstvé pečivo a bezlepkové pečivo
Širokou nabídku všech druhů čajů a také dárkových čajů
Dětský koutek, děti jsou u nás šťastné a Vy můžete nakupovat
Produkty vhodné pro děti, rodiče i sportovce
Denně nové SLEVY, AKCE a NOVINKY
Poradenství s výběrem produktů Prijdte nás navstívit.

Tesíme se. 
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PROGRAM NA KUŽELNĚ  
SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – únor 2018
1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
 2. 2.  11.00 SKK Primátor Náchod – KC Zlín
 16. 2.  11.00 SKK Primátor Náchod – Spartak Přerov
 2. 3.  11.00 SKK Primátor Náchod – KK Zábřeh 
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
 10. 2.  10.00 SKK Primátor Náchod A – KK Spartak Vrchlabí
 10. 2.  10.00 SKK Primátor Náchod B – Sokol Hor. Benešov
2. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
 9. 2.  14.00 TJ Červený Kostelec – KK Kosmonosy
 23. 2.  14.00 TJ Červený Kostelec – Vltavan Loučovice
2. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
 9. 2.  10.00 SKK Primátor Náchod B – TJ Neratovice
 23. 2.  10.00 SKK Primátor Náchod B – Jiskra Hazlov
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
 2. 2.  15.00 SKK Primátor Náchod A – TJ Sokol Kolín
 16. 2.  15.00 SKK Primátor Náchod A – SK Žižkov Praha
 2. 3.  15.00 SKK Primátor Náchod A – Sokol Benešov
Východočeský přebor mužů: (hrací den – pátek)
 1. 2.  17.00 SKK Primátor Náchod B – KK Svitavy A
 15. 2.  17.00 SKK Primátor Náchod B – SK Solnice B
 1. 3.  17.00 SKK Primátor Náchod B – Sokol Rybník A
Východočeská soutěž mužů: (hrací den – pátek)
 1. 2.  19.30 SKK Primátor Náchod C – TJ Sokol Rybník B
 15. 2.  19.30 SKK Primátor Náchod C – KK Svitavy C
 1. 3.  19.30 SKK Primátor Náchod C – Tesla Pardubice B

Celostátní turnaj žactva „Pohár mladých nadějí“
Neděle 3. února  od 8.00 hod. do 16.00 hod.

46. ročník turnaje neregistrovaných 
o pohár ředitele pivovaru PRIMÁTOR Náchod
Slavnostní vyhlášení výsledků – sobota 16. února  od 20 hodin 
tradičně v sále MÚ ve Velkém Poříčí. Více o turnaji na www.ku-
zelky.nachod.net. Medaile pro Janečka, Linhartovou a Morávkovou

Plavci Delfínu Náchod mají za sebou vrchol zimní sezóny  
– Zimní poháry žactva a Mistrovství republiky dorostu a dospě-
lých. Celkem získali 6 medailí. 

Na Zimním poháru ČR žactva 11let pro oblast Čech v Mladé 
Boleslavi zazářily 2 plavkyně Delfínu, kterým se podařil bronzo-
vý double.  Barbora Linhartová dohmátla 3. na 100 i 200 m prsa 
v časech 1:30,00 a 3:04,52.

Michaela Morávková dosáhla na 3. stupínek ve znakové stov-
ce i dvoustovce za 1:15,92 a 2:47,60.

„Bramborovou medaili“ za 4. místo vyplavala Veronika Šveco-
vá na 200 m polohově v osobním rekordu za 2:51.57. Do 1. desít-
ky se vešel i David Cedidla osmým místem na 200 m znak a Ja-
kub Dlohoška 10. příčkou na 50 m motýl.

Na MR dorostu a dospělých v Plzni se Pavel Janeček musel 
po prosincovém výpadku v tréninku kvůli zdravotním potížím 
spokojit se stříbrem na 400 m polohově za 4:14,68 a bronzem 
na 200 m motýl. Štafeta Delfínu dohmátla 8. na 4x50 m volný 
způsob (VZ).

Na Zimním poháru ČR žactva 13let pro oblast Čech v Mladé 
Boleslavi měl Delfín 3 plavce. Markéta Dítětová dosáhla až na 
5. pozici na 400 VZ, když na dvojnásobné trati skončila o jednu 
příčku hůře. Těsně za TOP 10 se umístila Ida Ferrara, 11. a 12. na 
znakové stovce a dvoustovce. Matěj Vrzáček bral dvě 16. místa.

Desetiletí měli svůj Pohár ČR v Jablonci. Simona Bubeníčko-
vá dosáhla tří umístění v první desítce. Na 400 VZ vyplavala  
6. pozici, 7. byla na 50 VZ a 3x osmá na 100 znak, 100 VZ a 200 
VZ.                       (pj)

Úspěchy Delfínů na Mistrovství 
republiky a v Zimním poháru ČR

 Neděle 10.2.2019

od 14.00 hod. do 16.00 hod.

 Sobota 16.2.2019

od 14.00 hod. do 16.00 hod.

 Neděle 17.2.2019

od 14.00 hod. do 16.00 hod.

 Sobota 23.2.2019

od 14.00 hod. do 16.00 hod.

 Neděle 24.2.2019

od 14.00 hod. do 16.00 hod.

  

VEŘEJNÉ   BRUSLENÍ
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V sobotu 19. ledna 2019 se nejmenší náchodští házenkáři zú-
častnili 19. ročníku memoriálu Václava Síče konaného v Jičíně. 
Tento tradiční a velmi kvalitně obsazený turnaj je pořádaný 
pro kategorie hráčů házenkářské přípravky (hráči ročníku 2010 
a mladší) a kategorii mini žáků (hráči ročníků 2008 a 2009). Ka-
ždou z těchto kategorií reprezentovala dvě náchodská družstva.

Letošního ročníku se zúčastnila družstva z domácího Jičína, 
Strakonic, Havlíčkova Brodu, Liberce, Ledče nad Sázavou, Velké 
Bystřice a Náchoda. Družstva byla rozdělena do základních sku-
pin a následně podle umístění v těchto skupinách následovaly 
zápasy o celkové umístění v turnaji.

Družstva náchodských házenkářů předváděla ve velké kon-
kurenci bojovné a kvalitní výkony.

Družstvo mini žáků Náchod 1 obsadilo v celkovém pořadí 
na turnaji krásné 5. místo, mini žáci Náchod 2 obsadili celko-
vé 8. místo.

Svoji část turnaje odehrála i obě družstva náchodské příprav-
ky. Stejně jako jejich starší kamarádi odváděli ve všech svých zá-
pasech kvalitní a bojovný výkon. Družstvo mladších hráčů pří-
pravky v základní části obsadilo 4. místo a v utkání o třetí místo 
zvítězilo nad domácím Jičínem 1 a tedy v celkovém pořadí skon-
čilo na velmi krásném třetím místě.

Starší hráči náchodské přípravky zvládli výborně jak základ-
ní část, kdy všechny svoje zápasy vyhrály, tak i finálový zápas 

Krásný úspěch náchodských házenkářů
s Velkou Bystřicí o první místo a zcela po zásluze v turnaji zví-
tězili bez jediné porážky.

Všem hráčům, jak z družstev mini žáků, tak i z družstev pří-
pravky patří velký dík za předvedené výkony a skvělou repre-
zentaci oddílu házené a města Náchoda. Velký dík patří i rodi-
čům, kteří své děti pravidelně doprovázejí na všechny zápasy 
a turnaje a vytvářejí krásnou atmoféru a podporu hráčům. Rov-
něž bychom chtěli poděkovat společnosti Saargummi za skvě-
lou podporu mládežnické házené v Náchodě.

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna, Náchod, Smiřických 272, tel. 491 427 321, 
491 423 245, www.gvun.cz. Otevřeno denně kromě pondělí od 
9 do 17 hodin.

 Tkáň. Informelní tendence českého umění ve sbírkách Al-
šovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou 
(26. 1. – 17. 3.)
Informelní umění, zkráceně informel, bylo hlavním evrop-
ským uměleckým směrem po druhé světové válce. Termín 
vyjadřoval jednu z jeho základních charakteristik – absenci 
formy v tradičním smyslu. Díla syrové estetiky chtěla postih-
nout primární existenci člověka, bezprostředně otiskovanou 
do materie díla; ostatně informel je výtvarným ekvivalentem 
existencialismu v literatuře a filosofii. Výstava představí uni-
kátní soubor informelních tendencí šedesátých let 20. stole-
tí v Československu. Připomene přelomová díla a významné 
umělce naší tehdejší výtvarné scény. 

 Miroslav Vystrčil – Retrospektiva (sochy) 
(26. 1. – 17. 3.) 
(ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Chebu)
Sochař Miroslav Vystrčil (1924–2014) patří k silné generaci, 
která začala studovat hned po druhé světové válce. Postupně 
u něj zcela převážily realizace pro veřejný prostor. Soustře-
dil se na specifický typ zakázek – na kašny a pítka. Ty nejvý-
znamnější dodnes najdeme například u stanice metra Ma-
lostranská nebo na nádraží Praha-Holešovice. V šedesátých 
letech také navrhl několik pozoruhodných filmových plakátů.  

 Josef Pokorný (1901–1944). 
Výtvarné návrhy pro užité umění (26. 1. – 17. 3.)
Výstava připomene jednu ze zapomenutých osobností ná-
chodského kulturního života, pedagoga a všestranného 
umělce Josefa Pokorného, který se věnoval výtvarné výcho-
vě i organizaci a vedení rukodělných a uměleckých dílen na 
místních chlapeckých školách. Jako odborný učitel na měšťan-
ské škole v Náchodě a později jako ředitel hlavní školy v Hro-
nově se společně se svými žáky věnoval nejen práci se dře-
vem, ale i plakátové tvorbě a různorodé propagační grafice. 
Inspirován národním stylem i art decem vytvořil množství 
příležitostné grafiky zejména pro kulturní akce a potřeby re-

gionu. Dosud nikdy nevystavené práce z majetku rodiny od-
kryjí některé aspekty kulturního života města Náchoda v me-
ziválečném a válečném období. Vedle kreseb, užité grafiky 
i návrhů pro zahradní architekturu a užité umění budou vy-
staveny také ukázky hraček, kreslený betlém i volná tvorba 
Josef Pokorného. Jeho život připomenou archivní dokumenty. 
Výstavu kurátorsky připravil výtvarníkův vnuk.
Edukačně-výtvarný program pro všechny školní věkové sku-
piny k výstavě Tkáň – informelní tendence českého umění 
ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou 
(28. 1. – 15. 3.)

 Vrásky a trhliny, rýhy a pukliny
Vstupte do nitra vystavených obrazů. Individuální tvorba 
umělců je závislá na osobním prožívání vlastní existence. 
V programu budeme s dětmi a žáky přemýšlet o tom, jací jsou 
oni sami a jaké jsou jejich vlastnosti. Vlastní vizuální i život-
ní zkušenosti nás zavedou k tvorbě strukturální abstrakce. 
Inspirací pro vlastní tvůrčí činnost nám budou struktury ne-
živých materiálů. Trhlinami, rýhami a puklinami vytvoříme 
matrice pro výsledné otisky. Program vychází ze vzděláva-
cích oblastí Umění a kultura (RVP ZV) a podporuje rozvoj ko-
munikativní kompetence, smyslového vnímání a tvořivosti. 
Rezervovat program můžete e-mailem na adrese info@gvun.
cz nebo telefonicky: 491 427 321, 606 647 216. Více na www.
gvun.cz a facebook.com/galerienachod.
Sobotní výtvarná dílna 
Dílna s názvem Vrásky a trhliny, rýhy a pukliny se uskuteč-
ní v sobotu 9. února v prostorách galerie od 14 do 16 hodin. 
S rodiči a dětmi se necháme inspirovat strukturální abstrakcí 
a budeme vytvářet pomocí šroubků, hřebíků a různých vru-
tů matrice, které následně otiskneme.
Určeno pro rodiče s dětmi od 5 let, mladší sourozenci jsou 
také vítáni, podle svých možností a chuti se mohou dílny 
účastnit. Doporučujeme pracovní oděv. Hlaste se prosím nej-
později do čtvrtka 7. února na adrese: info@gvun.cz, nebo 
telefonicky 491 427 321. Na setkání s Vámi se těší Veronika 
Mesnerová.
Více informací na www.gvun.cz nebo facebook.com/galerienachod.
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AKCE PRO VEŘEJNOST
 pátek 1. února – TVOŘIVÉ POLOLETKY 

tvoření a hry pro děti od 6 do 12 let, ruko-
dělný program od 9 do 14 hodin, vyzve-
dávání dětí možné od 14.30 do 15 hodin, 
s sebou přezůvky, pracovní oděv, pití a sva-
činu, oblečení na ven, cena 150 Kč /100 Kč 
s podporou MAS/, přihlášky do 28. 1., in-
formace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296

 pátek 1. února, KERAMIKA NA ZKOUŠKU 
otevřená dílna od 16 do 18 hodin, tvoře-
ní z keramické hlíny vhodné pro děti i do-
spělé, děti do 6 let v doprovodu rodičů, 
s sebou pracovní oděv, přezůvky, vstupné 
dospělý 50 Kč, dítě 30 Kč informace Bc. Te-
reza Išová, tel. 774 223 296

 obota 2. března 
– SOUSEDSKÝ MASOPUST
Od 9 hodin trhy na Masarykově náměstí, 
masopustní průvod ve 14 hodin od Itálie, 
od 14.30 program na Masarykově náměs-
tí: starostenské udělení práva masopustu, 
pohřbívání basy a další vystoupení, v 15 
hodin masopustní maškarní rej pro děti 
v beránku, v 19 hodin masopustní maš-
karní bál pro dospělé v beránku

 2.–3. února – Hvězda orientu
celostátní soutěžní přehlídka v orientál-
ním tanci v různých kategoriích v Měst-
ském divadle Dr. Josefa Čížka, sobota 
–  děti a skupiny do 18 let, neděle – dospě-
lé tanečnice sólistky, profi, skupiny, dua 
a tria, program pro veřejnost od 10 do 17 
hodin, vstupné 100 Kč (vstupenky v pro-
deji na místě), informace www.hvezda-
-orientu.wz.cz, Bc. Tereza Išová, tel. 774 
223 296

 sobota 9. února 
– SOBOTA S ANGLIČTINOU 
Eskymácká sobota pro děti od 6 do 12 let, 
program od 9 do 15 hodin, hravá výuka 
angličtiny, hry, hrátky a soutěže, s sebou 
vybavený penál a přezůvky, přihlášky do 
7.2., cena 170 Kč – strava, materiál, pojiš-
tění, informace PhDr. Jaroslava Nývltová, 
jajka@deckonachod.cz, tel. 775 223 291

 sobotra 16. února – PLES TEENAGERU  
   pro zájemce od 12 do 17 let, tanec, sou-
těže, foto, Casino Las Vegas, profesionál-
ní barman, vstoupení skupin Fella Beat 
a Firreras Almas, dress Code – dívky šaty,    
chlapci košile a rifle, vstupenky v před-
prodeji na recepci Déčka 80 Kč, na místě 

100 Kč, informace Jaroslav Karásek
 sobota 16. února 

– KURZ KRESBY ZENTANGLE 
workshop kreativní kresby zentangle 
s lektorkou Věrou Voltrovou, pro zájemce 
od 12 let, program od 9 do 15.30 hodin, 
s sebou pracovní oděv, přezůvky a svači-
nu (oběd), cena 800 Kč (členská cena 500 
Kč), v ceně kurzu káva, čaj a sada pomů-
cek na kresbu, přihlášky do 12. 2., infor-
mace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296.

MATEŘSKÉ CENTRUM
 čtvrtek 7. února 

– PSYCHOLOG V MACÍČKU
připravenost dítěte na mateřskou školu, 
lektor Mgr. Petra Fettersová, program od 
15 hodin, vstupné 90 Kč, informace Mgr. 
Jitka Ničová, tel. 774 635 232, mc@dec-
konachod.cz 

 pátek 15. února 
– MAŠKARNÍ DOVÁDĚNÍ PRO NEJMENŠÍ
   program od 10 hodin, tanečky, soutěže, 
vstupné 50 Kč dítě s doprovodem (členo-
vé MC Macíček), ostatní 60 Kč, informace 
Mgr. Jitka Ničová, mc@deckonachod.cz,      
tel. 774 635 232

Na některé akce Déčka je třeba se hlásit 
přes registrační systém na www.decko-
-nachod.cz, kde také najdete další infor-
mace. Členům Déčka bude na jednotlivé 
akce poskytnuta sleva.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY  
ZA ZVÝHODNĚNOU CENU

Těší nás, že i letos můžeme pozvat děti 
ve věkové kategorii 4–12 let na naše pří-
městské tábory, které pořádáme ve spolu-
práci s MAS Stolové hory v rámci projektu 
CZ.03.2.65/0.0./0.0/16_047/0008127 Déčko 
pro rodiny – Příměstský tábor, a to za zvý-
hodněných cenových podmínek.

Věříme, že si z naší pestré nabídky tábo-
rů vyberete a prožijete s námi prima léto.

Celou nabídku, jak příměstských, tak 
i pobytových, naleznete již brzy na webo-
vých stránkách www.deckonachod.cz  
nebo na táborových letácích, které jsou 
právě v tisku.

Těšíme se na vás, vaše Déčko Náchod

Stomatologická pohotovost
 2. 2. a 3. 2. MUDr. Hana Jelenová Denisovo nábřeží 665
  Náchod  tel. 491 431 104
 9. 2. a 10. 2. MUDr. Vlasta Hýblová Hálkova 367
  Náchod.   tel. 491 428 636
 16. 2. a 17. 2. MUDr. Petr Juran  Komenského 10, N. 
  Město n. M.,   tel. 491 472 721
 23. 2. a 24. 2. MUDr. Anna Klikarová Náměstí ČSA 69
  Hronov  tel. 491 482 700

je v sobotu, v neděli a ve svátek 
vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

Stomatologická pohotovost

v obchodním domě Kaufland 
denně 8–20 hodin.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

únor
PROGRAM

www.decko–nachod.cz
 2. 2. Drak
 9. 2. Drak
 16. 2. Povídání 
  o pejskovi a kočičce
 23. 2. Povídání 
  o pejskovi a kočičce

 2. 3. Kocour v botách

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

* * *
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Církve v Náchodě
Církev československá husitská
Pravidelné bohoslužby se konají ve Farského síni CČSH v neděli 
8.15 hod. (vchod ul. Raisova), Biblické hodiny vždy ve čtvrtek 16 h.
Římskokatolická farnost – děkanství Náchod

Římskokatolická farnost – děkanství Náchod, Masarykovo 
náměstí 75, 547 01 Náchod. Kontakty: kancelář 491 428 355, 
děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš 737 383 752, farní vikář P. Mgr. 
Jiří Jakoubek 720 206 260, výpomocný duchovní P. Václav Hej-
čl 776 283 073, www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@
tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí a čtvrtek 9.00–11.00 a 15.00 
–17.00, úterý, středa a pátek 9.00–11.00, v jinou dobu po před-
chozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: pondělí 7.00, 
úterý 18.00, středa 16.00, čtvrtek 7.00, pátek 18.00, sobota 7.30 
a v 18.00 s nedělní platností, neděle 7.30, 9.00 a 18.00. Mše sva-
té pro děti a mládež jsou slouženy v kostele sv. Michaela v neděli 
v 10.15. Modlitební setkání v kostele sv. Michaela probíhá každý 
druhý čtvrtek od 19.00. Příležitost ke svátosti smíření se naskýtá 
půl hodinu přede mší svatou a v pátek hodinu přede mší svatou.

Na svátek Uvedení Páně do chrámu, který pravidelně připa-
dá na druhého února a lidově se nazývá „Hromnice“, kněz při 
mši svaté požehná svíce (hromničky), které bude možné zakou-
pit v kostele.                                                P. Zdeněk Kubeš, děkan 
Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182, e-mail: 
nachod-sonov@evangnet.cz. Objednání rozhovoru či návštěvy fará-
ře kdykoliv po předchozí telefonické domluvě. Z rozhodnutí staršov-
stva se až do odvolání budou každou neděli konat pouze jedny bo-
hoslužby pro celý sbor, a to v náchodském sborovém domě od 10.00 
hodin. Stejně tak i v neděli 10. 2., kdy bude navíc vysluhována sv. 
Večeře Páně. Bohoslužby v Domově důchodců v Náchodě budou ve 
čtvrtek 21. 2. od 9.30 hod. Bohoslužby v Evangelickém domově Be-
tanie (Špreňarova 1053) se budou konat v pátky 8. 2. a 22. 2. vždy 
od 14.00 hodin. Biblické hodiny vždy ve čtvrtek od 16.00 hodin ve 
sborovém domě v Náchodě či po domluvě u někoho doma. Biblická 
hodina v Harmonii s Markem Bártou ve čtvrtek 7. 2. v 9.30 hodin. 
Setkání dětí na faře v Šonově v pátek 22. 2. od 18.00 hodin. Setkání 
střední generace v pátek 22. 2. s návštěvou ve sboru v Klášteře nad 
Dědinou. Přehled všech akcí a aktuální informace naleznete vždy 
na adrese www.nachod-sonov.evangnet.cz.
Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed-
ní podnikatelská škola), kazatel Tomáš Špác, mo bil. 739 481 014,  
Bohoslužby každou so bo tu od 9.30 hodin.
Církev Nový Život 
Náchod, Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 605 450 384 
www.novyzivot.cz. Bohoslužby každou neděli v 9.30 hod.
Církev bratrská
Purkyňova 584, kazatel Ing. Petr Geldner, telefon 777 217 968,  
e–mail. nachod@cb.cz. Kazatel senior Jiří Hofman, telefon 
605 973 056, kazatel senior RNDr. Pavel Javornický, CSc., tele-
fon 722 948 196. Bohoslužby v neděli v 9.30 hodin, Rozhovory 
nad Biblí ve středu od 18.30 hodin. Více na www.cb.cz/nachod.

Senior klub „Harmonie 2“
Senioři ČR z městské organizace Náchod vás zvou do klubovny na pra-
videlné čtvrteční programy, kde se v únoru sejdeme:

 čtvrtek 7. 2. od 14 hod. „VINOBRANÍ“ – opereta Oskara Nedbala, 
archivní záznam pro pamětníky a příznivce lehké klasiky;

 čtvrtek 14. 2. od 14 hod. „Přírodní krásy a památky Slovenska“ 
– film ze své cesty promítne a bude i vyprávět p. Zdeněk Nývlt; 

 čtvrtek 21. 2. od 14 hod. „Krajinou domova – Orchidejové hory 
a Panenská říční údolí“ promítání pro nás připravil p. Otto Mach;

 čtvrtek 28. 2. od 15 hod. „Masopustní veselice“ v restauraci 
Reduta (Plhovská ul.) – pro dobrou náladu i k tanci nám zahrají 
„Roušarovci“. Přijďte se pobavit a návštěvníci v masce budou mít 
vstup zdarma.
Na naše programy zveme všechny příznivce klubovny seniorů 
starší generace, i když nejsou členy naší organizace. Na vaše ná-
vštěvy se těší členové výboru SČR, MO Náchod
Pozn. Účastníci pobytů v Lučanech n. Jizerou červen a červenec 
(a v září na Pálavě v Bořeticích přijďte zaplatit zálohy (2.000 Kč/
os) v klubovně Harmonie 2 od 28. ledna do 14. února vždy v pon-
dělí nebo čtvrtek po programu od 15.30 do 16 hod.
Zájemce o pobyt v v Lučanech n. Jizerou bychom rádi informovali, 
že ještě zbývá několik volných míst v termínu od 29. 6. do 6. 7. In-
formace u A. Polákové na tel. 775 242 562 (po 19 hod.), nebo také 
u V. Pošmury na tel. 776 117 997.

Sdružení zdravotně postižených Náchod, z.s. srdečně zve své pří-
znivce a členy na Výroční členskou schůzi,
která se koná ve středu dne 13. 2. 2019 od 14.00 hod.
v hotelu ELKO – Staré Město u Penny
Program: Přivítání hostů, členů. 
Zpráva o činnosti sdružení 2018 a návrh činnosti na r. 2019
 Informace o členské základně, zájezdech, přednáškách v r. 2018.
 Informace o změně adresy klubovny – dosažitelnost
 Informace vyúčtování Dotace Města za r. 2018
 Návrh na čerpání Dotace Města na činnost SZdP na r. 2019
Informace o hospodaření organizace
Zpráva revizní komise.
USNESENÍ.
Prostor pro hosty: budou pozvány osobnosti města Náchod, zá-
stupci městského úřadu, z odborů sociální, dopravy, Městská 
policie, Sociální služby Marie, Domova důchodců, Charita, Cen-
trum pro integraci osob H.K, SONS Náchod. Občerstvení pro čle-
ny, zajištěno organizací. Z organizačních důvodů (objednání ob-
čerstvení) je třeba se přihlásit včas. Každou středu od 13–15 hod. 
v klubovně SZdP – (HARMONIE II), Rybářská čp. 1819, Náchod, 
případně mob.: 724 908 861, 774 919 195, 737 028 369.

Za Výbor SZdP z.s. Náchod Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček  

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp–nachod.cz

LESY MĚSTA NÁCHODA 
nabízí občanům města Náchod ke koupi jehličnaté palivové 

dřevo za cenu 632,50 Kč/m3 vč. DPH 
(cena na odvozním místě v lese).  Jedná se o palivové dřevo  

v délkách 2 m + dodané z městských lesů.

Získáte ho objednáním prostřednictvím 
e-mailu: lesy@lesynachod.cz. Nabídka platí do odvolání,  

podrobnosti sledujte na www.lesynachod.cz.
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Městská knihovna Náchod informuje v únoru 2019

Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátech a na webových stránkách knihovny – www.mknachod.cz.    (Vo)

Rozvoz knih
V úterý 5. února se v dopoledních hodinách uskuteční rozvoz 
knih nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
Studovna

 KROK ZA KROKEM
1.–28. února. Výstava tvorby studenta Fakulty restaurování 
Univerzity Pardubice Vojtěcha Mrověce. V pátek 1. února vás 
od 17.00 hodin zveme do studovny na vernisáž.

 KRAJINOU PŘÍBĚHŮ
1.–31. března. Výstava fotografií Rostislava Bartoně, věnovaná 
převážně Orlickým horám. Vernisáž se uskuteční v pátek 1. břez-
na od 17.00 hodin ve studovně. 
Dětské oddělení

 ČESKÝ ROK V ŘÍKADLECH A PRANOSTIKÁCH
1.–28. února. Malé pozastavení nad zajímavými pranostikami.

Bookstart – S knížkou do života
Když se v zimě nechce ven, nejlépe je u kamen… a s knížkou…
Milé maminky s dětmi, v tomto duchu proběhne naše další se-
tkání. Doporučíme vám nejen knihy se zimní tematikou, ale 
i knížky, ve kterých najdete inspiraci, jak s dětmi trávit dlouhé 
zimní podvečery. Zbude čas i na krátkou pohádku a písničku. Se-
jdeme se ve středu 13. února v 10.00 hodin v oddělení pro děti. 

Libor Dušek – Pamír
V pondělí 18. února vás od 17.30 hodin zveme do dětského oddě-
lení na besedu s etnologem a horolezcem Liborem Duškem, který 
od roku 2006 pravidelně navštěvuje středoasijské velehory. Tě-
šit se můžete na promítání fotografií nejen z expedice Ski Marx-
-Engels-Krakonoš 2018, během které byl uskutečněn prvosjezd 
šestitisícovky v jižním Pamíru.

Literární karneval pro děti
Ve středu 20. února zveme od 15.00 hodin děti a jejich rodiče 
do dětského oddělení na literární karneval. Čeká vás odpoledne 
plné zábavy, písniček, her a soutěží. Vstup pouze v maskách li-
terárních hrdinů!

Noc s Andersenem 2019
Druháci, třeťáci, čtvrťáci a páťáci POZOR!!! Opět se můžete 
utkat o účast na Noci s Andersenem. Letos se zaměříme na vý-
znamné výročí, které slaví nakladatelství Albatros. 

OTÁZKY NA LEDEN:
Kdy vzniklo nakladatelství Albatros?
Jak se původně toto nakladatelství jmenovalo?
Dokážeš vyjmenovat alespoň 5 edic nakladatelství Albatros? 

ÚKOL NA ÚNOR:
Navrhni nové logo nakladatelství Albatros. 
Vypracované otázky a úkoly odevzdejte nejpozději do 15. břez-
na v oddělení pro děti. Noc s Andersenem se uskuteční v pátek 
29. března. 

Náchodská univerzita volného času
25. února Milan Záliš 
Kateřina Zaháňská – pokračování
Vstup pouze na průkazky NUVČ. Pro ostatní zájemce po ústní 
dohodě s organizátory vstupné 50 Kč.

Kurz trénování paměti
Již osmým rokem pořádáme kurz trénování paměti pod vedením 
lektorky Aleny Naimanové. Setkání probíhají vždy ve středu od 
10.00, 13.00 a 15.30 hodin ve studovně.
Rozpis lekcí na únor:
    • 6. února
    • 20. února 
    • 27. února    



tel.: 491 428 498 
e-mail: info@kinonachod.cz
www.kinonachod.cz

ÚNOR
OVEČKY A VLCI
Podaří se vlkům a ovečkám zachránit své městečko? Dobrodružný animovaný film, uváděný v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

ČERTÍ BRKO
Láska prochází i peklem… Klasický rodinný pohádkový příběh, ve kterém hrají Jan Cina, Ondřej Vetchý, Judit Bárdos, Jan Budař, Marek Daniel, Jana Plodková, Václav Kopta, Tomáš Jeřábek, Marián 
Geišberg a další. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

RAUBÍŘ RALF A INTERNET
Walt Disney Animation Studios uvádí akcí nabité dobrodružství – od tvůrců hitu „Zootropolis – Město zvířat“. České znění. Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

ŽENY V BĚHU
Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti… O svérázné mamině a jejích třech dcerách a jejích problémech s muži, jednom slibu, sázce – to vše s řadou překážek a komediálních 
komplikací, od tvůrců filmu Bezva ženská na krku. V hlavních rolích Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Veronika Khek Kubařová, Jenovéfa Boková, Ondřej Vetchý, Vladimír Polívka a Martin Hof-
mann. Režie Martin Horský. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

TICHO PŘED BOUŘÍ
Na tomhle ostrově nikdo neumírá… dokud neporušíte pravidla! Napínavý příběh, dusná atmosféra a skvělé herecké obsazení - Matthew McConaughey a Anne Hathaway – to je thriller plný zvratů 
a vášní. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

ÚNIKOVÁ HRA
… umírají touhou si zahrát! Akční hororový thriller vyprávějící příběh šesti lidí, kteří přijali výzvu zúčastnit se únikové hry. Velmi brzy ale zjistí, že ze hry cesta ven neexistuje… a začíná boj o přežití.
České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

SLOŽKA 64
Jak souvisí dávný případ převýchovy „necudných“ dívek na opuštěném ostrově s děsivou scénou nalezenou za falešnou stěnou jednoho kodaňského bytu? Dosud nejvydařenější thriller ze série Od-
dělení Q podle bestsellerů Jussiho Adler-Olsena. České titulky. Vstupné 90 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

BOHEMIAN RHAPSODY
Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh… Film byl oceněn dvěma Zlatými glóby za rok 2018 (za nejlepší film a Rami Malek za ztvárnění postavy Freddieho Mercuryho) a záro-
veň je nominován v pěti kategoriích na Oscara za rok 2018. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ
Dvě královny. Jedna budoucnost… Dvě výjimečné ženy – skotská královna Marie a anglická královna Alžběta - ve sporu o jeden trůn. Taková kombinace nikdy nemůže dopadnout dobře, a ukazu-
je, kudy vede cesta na popraviště… V hlavních rolích Saoirse Ronan a Margot Robbie. Film má dvě nominace na Oscara za rok 2018. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

LEGO PŘÍBĚH 2 FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Kostky jsou vrženy! V pokračování úspěšného filmu se opět setkáte s hrdiny z Bricksburgu, kteří se ve zcela novém akčním dobrodružství pouštějí do boje za záchranu svého milovaného města. Ani-
movaný dobrodružný film, uváděný v českém znění. Vstupné 3D verze 140 Kč, 2D verze 120 Kč. Mládeži přístupný.

POTOMEK
… ukrývá temné tajemství. Ve stejnou dobu jako přišel na svět malý Miles, se na jiném místě odehrála tragédie. Dvě zdánlivě nesouvisející události se o několik let propojí děsivým způsobem… Ho-
ror, uváděný s českými titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

NA STŘEŠE
Každý z nás potřebuje, aby jej někdo potřeboval… Příběh o setkání s někým, koho považujeme za cizince, nicméně může být součástí, kterou postrádáme. Druhý celovečerní film v režii Jiřího Mád-
la, který za režijní debut Pojedeme k moři získal při vyhlašování Cen české filmové kritiky 2015 Cenu RWE pro objev roku. V hlavních rolích dramatu i komedie Alois Švehlík a Duy Anh Tran, dále 
hrají Vojtěch Dyk, Adrian Jastraban a David Švehlík. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Jak vyřešit problémy po chlapsku? V hlavních rolích české komedie Anna Polívková a Jiří Langmajer. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

ŽENY V BĚHU
Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti… O svérázné mamině a jejích třech dcerách a jejích problémech s muži. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

LÉTO S GENTLEMANEM
Letní romantická komedie o touze po svobodě, pozdní lásce a naději… Úsměvná romance, která je scenáristickou prvotinou Jaromíra Hanzlíka, který si ve filmu zároveň zahrál jednu z hlavních rolí. 
Režie se ujal zkušený Jiří Adamec, pro kterého je tento film prvním projektem pro velké plátno. FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ ZA ÚČASTI DELEGACE TVŮRCŮ FILMU! Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

AQUAMAN
Domov volá… Akcí nabitý film, dobrodružné fantasy a vizuálně úchvatný, velkorozpočtový snímek ze světa sedmi moří! Uvádíme v českém znění. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ÚNIKOVÁ HRA
… umírají touhou si zahrát! Akční hororový thriller vyprávějící příběh šesti lidí, kteří přijali výzvu zúčastnit se únikové hry. Velmi brzy ale zjistí, že ze hry cesta ven neexistuje… a začíná boj o přežití.
České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

BOHEMIAN RHAPSODY
Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh… Film je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: 
od 12 let.

NEDOTKNUTELNÍ
Příběh, který stojí za to vyprávět znovu – je remakem jednoho z komerčně nejúspěšnějších francouzských filmů všech dob. Komediální drama o zcela ochrnutém boháči z vyšší společnosti, který si 
za svého pečovatele vybere tu nejméně pravděpodobnou osobu: přidrzlého nespoutaného mladíka, kterého právě pustili z vězení. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
ALITA: BOJOVÝ ANDĚL
… zrození bojovnice. Alita je normální holka s robotickým tělem, předurčená k velkým věcem. Jen o tom zatím neví. James Cameron a Robert Rodriguez, dvě výjimečná jména světové kinematografie, 
vás zvou na neobyčejný příběh o pádu anděla a zrození bojovnice. Akční sci-fi, uváděné v českém znění i s českými titulky. Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

LÉTO S GENTLEMANEM
Letní romantická komedie o touze po svobodě, pozdní lásce a naději… Hrají Jaromír Hanzlík, Alena Antalová, Igor Bareš, Lucie Vondráčková, Miroslav Šimůnek, Tereza Kostková, Ivana Chýlková, 
Miroslav Etzler, Dana Batulková, Yvetta Blanarovičová, Petra Jungmannová, Jan Čenský, Jan Vlasák, Iva Hüttnerová, Pavel Soukup, Jaromír Dulava a Zdeněk Žák. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

ČERTÍ BRKO
Láska prochází i peklem… Klasický rodinný pohádkový příběh, ve kterém hrají Jan Cina, Ondřej Vetchý, Judit Bárdos, Jan Budař, Marek Daniel, Jana Plodková, Václav Kopta, Tomáš Jeřábek, Marián 
Geišberg a další. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

LEGO PŘÍBĚH 2
Kostky jsou vrženy! Animovaný dobrodružný film, uváděný v českém znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

ŽENY V BĚHU
Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti… O svérázné mamině a jejích třech dcerách a jejích problémech s muži, jednom slibu, sázce – to vše s řadou překážek a komediálních 
komplikací. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

BOHEMIAN RHAPSODY
Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh… Hudební životopisný film, uváděný s českými titulky.  Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
JAK VYCVIČIT DRAKA 3
Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí! Společně budou hledat Skrytý svět, jedinou naději na záchranu lidskodračího společenství. Pokračování úspěšné dobrodružné animované komedie 
úplně pro všechny, uváděné v českém znění. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

ÚHOŘI MAJÍ NABITO
Tohle není jenom hra. Je to útěk z reality všedních dnů, se kterým nejde přestat. Černá komedie o partě chlapů, pro které se hra na URNU (Útvar rychlého nasazení) stala únikem z jejich nudných 
životů. V režii Vladimíra Michálka hrají Oldřich Kaiser, Matěj Hádek, Kryštof Hádek, Jiří Vyorálek, Patrik Holubář, Anna Kameníková, Matěj Ruppert, Martin Sitta a Jiří Lábus. Vstupné 120 Kč. Do-
poručená přístupnost: od 12 let.

MRAZIVÁ POMSTA
… nejlépe chutná za studena! Strhující akční thriller plný černého humoru, ve kterém Liam Neeson pátrá po pravdě o smrti svého potomka na vlastní pěst a jeho touha po spravedlnosti se rychle 
změní v krutou mstu… České titulky. Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

ŽENY V BĚHU
Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti… Režie Martin Horský. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

ZRODILA SE HVĚZDA
V hlavních rolích v dechberoucím romantickém hudebním dramatu Bradley Cooper a Stefani Germanotta, kterou celý svět zná pod jejím uměleckým pseudonymem Lady Gaga. Film byl oceněn Zla-
tým glóbem za rok 2018 a je nominován na Oscara za rok 2018 v osmi kategoriích. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

FAVORITKA
Píše se začátek 18. století a ve Velké Británii vládne královna Anna… Film Favoritka již získal dvě ceny na festivalu v Benátkách, byl oceněn Zlatým glóbem za rok 2018 a je nominován v 10ti kate-
goriích na Oscara za rok 2018. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ
Historie se mění… Skandální a fascinující příběh nekonvenční a talentované ženy, jejíž život byl stejně pikantní, jako romány, kterými okouzlila i šokovala pařížskou společnost v první polovině 20. 
století. Keira Knightley v roli slavné francouzské spisovatelky Sidonie-Gabrielle Colette. Historické životopisné drama, uváděné s českými titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

VŠECHNO NEJHORŠÍ 2
… smrt prožívá zabijáckej comeback! Může být něco horšího než opakovaně prožívaný narozeninový den, na jehož konci vás někdo zabije? Může! Třeba to, že tuhle noční můru porazíte, pak nějaký čas 
spokojeně žijete a najednou bum, ona se vrátí. Hororoví lahůdkáři z Blumhouse natočili pokračování hororového komediálního hitu. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

1. pátek pouze v 15 hod

2. sobota pouze ve 14.15 hod

3. neděle pouze ve 14.45 hod

1. pá, 6. st. pouze v 19.30 hod
2. sobota pouze v 16.15 hod
3. ne, 5. út. v 17 hod
4. pondělí pouze v 19.15 hod

1. pátek pouze v 17 hod
4. pondělí pouze v 17 hod

3. neděle pouze v 19 hod

5. úterý pouze v 19 hod

6. středa pouze v 17 hod

7. čtvrtek pouze v 17 hod
 9. sobota pouze v 17.45 hod
11. pondělí pouze v 19 hod

8. pátek pouze v 16 hod – 2D  
9. sobota pouze ve 14 hod – 3D 
10. neděle pouze ve 14 hod – 2D
13. středa pouze v 15.30 hod – 3D

8. pátek pouze v 18 hod
10. neděle pouze ve 20 hod

8. pátek pouze v 19.45 hod
10. neděle pouze v 18.15 hod
13. středa pouze v 17.30 hod

9. sobota pouze v 16 hod

9. sobota pouze ve 20 hod
11. pondělí pouze v 17 hod

10. neděle pouze v 16 hod

12. úterý pouze v 16.45 hod

12. úterý pouze v 19.30 hod

13. středa pouze v 19.30 hod

14. čtvrtek pouze v 19.30 hod
16. sobota pouze v 16 hod
19. úterý pouze v 19.15 hod
14. čtvrtek v 17 hod – 2D DAB
15. pátek v 17 hod – 3D DAB
16. sobota ve 20 hod – 2D DAB
17. neděle v 19.45 hod – 3D DAB
18. pondělí v 19.15 hod – 2D TIT.
19. úterý v 17 hod – 2D DAB
15. pátek pouze v 19.30 hod
16. sobota pouze v 18.15 hod
17. neděle pouze v 17.45 hod
18. po 20. st. pouze v 17 hod

16. sobota pouze ve 14 hodin

17. neděle pouze ve 14 hod

17. neděle pouze v 16 hod

20. středa pouze v 19.15 hod
24. neděle pouze v 19 hod

21. čt. 27. stř. v 17 hod – 2D
22. pátek pouze v 16 hod – 3D
23. sobota pouze ve 14 hod – 2D
24. neděle pouze ve 13.45 hod – 3D

21. čtvrtek pouze v 19 hod
22. pátek pouze v 18 hod
23. sobota pouze ve 20 hod
25. pondělí pouze v 17 hod
26. úterý pouze v 19.15 hod

22. pátek pouze ve 20 hod
26. úterý pouze v 17 hod

23. sobota pouze v 16 hod

23. sobota pouze v 17.45 hod

25. pondělí pouze v 19.15 hod

28. čtvrtek pouze v 19.15 hod
BŘEZEN 2019
1. pátek pouze v 19.30 hod

28. čtvrtek pouze v 17 hod
BŘEZEN 2019
3. neděle pouze v 19.30 hod
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