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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
v Městském informačním centru v Náchodě, tel. 491 426 060, 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, v Regionálním informačním centru v České Skalici, tel. 491 453 870
a v Info – Centrum Hronov, tel. 491 483 646.

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

 uvádí v březnu 
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Ivo KAHÁNEK – klavír
Program: Chopin, Schubert, 
Janáček, Rachmaninov 
Vstupné: Kč 120,- 100,- 80-  

PETRA JANŮ 
se skupinou AMSTERDAM 
Koncert populární české zpěvačky
Předprodej zahájen již 14. listopadu 2016. 
Vstupné: Kč 390,- 370,- 350,- 
  
RADOVANOVY RADOVÁNKY
Divadlo Věž Brno
Pohádka na motivy knížky Zdeňka Svěráka, 
která potěší opravdu každého. Vhodné pro MŠ 
a ZŠ I. stupeň. Předprodej od 20. února 2017.
Vstupné: Kč 50,- 
  
TŘI PŘADLENY
Divadlo Pohádka Praha
V jednom království hledal král nevěstu, 
pracovitou, pilnou, takovou, která by si 
uměla se vším poradit. A prý si klidně vezme 
i obyčejnou, neurozenou. Jedna taková pěkná 
panenka žila s matkou v prosté chalupě 
a králi se moc zalíbila. Jenže to král netušil, 
že je hrozně líná. K tomu, aby se naučila 
pracovitosti, jí pomohou tři tetičky – kouzelné 
přadleny. Ale nebude to jednoduché... 
Předprodej od 20. února 2017  
Vstupné: Kč 50,- 
 
NAŠE PÍSNIČKA 
aneb POSTAV SI DOMEČEK
Hudební divadlo dětem Hradec Králové
Koncert s divadelní výpravou, při kterém se 
děti hravou a vtipnou formou seznámí 
se základy hudební nauky.
Vhodné pro MŠ a ZŠ I. stupeň 
Předprodej od 20. února 2017, vstupné: Kč 55,- 

Koncert ab. cyklu – skupina „K“
ADAMUS ENSEMBLE
Program: F. V. Kramář, J. Suk, 
L. van Beethoven, B. Martinů
Účinkují: Jan Adamus – hoboj, Martin 
Levický – klavír, Marie Fuxová – housle, 
Zbyněk Paďourek – viola, 
Jitka Vlašánková – violoncello 
Předprodej od 20. 1. 2017  
Vstupné: Kč 120,- 100,- 80,- 
  
ČTYŘI ŽENY KARLA IV. 
Umělecká a produkční společnost 
Starý návrat
Jde o dramatizaci naučného vyprávění 
o vztazích velkého českého krále Karla IV. 

Středa 
1. března
v 19.00 hodin

Úterý 
7. března 
v 19.00 hodin

Úterý 
14. března
v 9.30 hodin

Neděle 
19. března 
v 15.00 hodin

Pondělí 
20. března 
v 8.30 
a v 10.00 hodin

Středa 
22. března 
v 19.00 hodin

Čtvrtek 
23. března 
v 10.00 hodin 

Úterý 
28. března 
v 19.00 hodin 
 

Čtvrtek 
30. března 
v 10.00 hodin

Středa 15. března 
2017 
v 17.00 
a v 18.30 hodin

2. března 2017 
v 19.00 hodin

Sobota 11. března 
2017 
v 10.30 hodin

Neděle 26. března 
2017 
v 16.00 hodin

s jeho postupně tragicky umírajícími čtyřmi 
manželkami  
Vhodné pro ZŠ II. stupeň a SŠ
Předprodej od 20. února 2017   
Vstupné: Kč 60,- 

Představení ab. cyklu – skupina „A“
John Murrell:
BOŽSKÁ SARAH
Divadlo Kalich Praha
Režie: Alice Nellis, hrají: Iva Janžurová, 
Kryštof Hádek / Igor Orozovič
Příběh posledního léta světově proslulé herečky 
a vyhlášené skandalistky Sarah Bernhardtové
Předprodej od 20. 2. 2017   
Vstupné: Kč 290,- 270,- 250,- 
 
AMUNDSEN KONTRA SCOTT
Divadlo DRAK Hradec Králové
Dobrodružná inscenace o imaginárním závodě, 
kdo první stane na jižním pólu a vztyčí tu svou 
vlajku? Vhodné pro ZŠ II. Stupeň.
Předprodej od 20. února 2017  
Vstupné: Kč 60,-

První lekce KURZU JÓGY 
pod vedením lektorky 
Mgr. Jarmily Koudelkové
v 17.00 hodin – začátečníci, 
v 18.30 hodin – mírně pokročilí a pokročilí 
Lekce probíhají každou středu v přednáš. sále.
Předprodej permanentek od 1. 2. 2017 v MIC 
v Náchodě. Cena za 10 lekcí Kč 900,-

JEDLÍCI ČOKOLÁDY 
– v rámci „Náchodský swing uvádí“
Klicperovo divadlo Hradec Králové

MICHAL JE KVÍTKO
Pořádá: Pragokoncert Praha
Michal, bez ohledu na počasí i roční období 
dokáže, že během představení rozkvete celé 
jeviště. Vstupné: Kč 199,- 179,- 159,-.
Předprodej přes rezervační systém 
Beránku Náchod a. s.

VESELÁ TROJKA
Velice populární hudební skupina známá 
z televize Šlágr VESELÁ TROJKA 
Pavla Kršky potěší publikum známými hity.
Vstupenky jsou již v předprodeji v Informačním 
centru v Náchodě, Hronově, Novém Městě nad 
Metují, České Skalici a v Music shopu u Vintrů 
v Kamenici 144 vedle bývalé cestovní kanceláře 
CK Machová.

Další akce 
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka



1ÚVODNÍK

Obsah

Náchodský zpravodaj
březen 2017

V  České  republice  je  více  než  5  000 
knihoven, ale  jen málokterá sídlí v  tak 
nádherných  prostorách  jako  knihovna 
náchodská. Dům byl postavený v letech 
1929–1931 pro továrníka Cyrila Bartoně 
Dobenína. Autorem projektu a návrhu in-
teriéru byl významný český architekt Ota-
kar Novotný, na jeho výzdobě se podílelo 
mnoho předních umělců té doby (F. Ky-
sela, O. Španiel, F. Anýž). Po roce 1989 ho 
městu věnovali pro knihovnu jeho vnuci. 
V roce 2004 byla díky podpoře města Ná-
choda dokončena rekonstrukce této budo-
vy. O tom, s jakým citem a umem rekon-
strukce proběhla, se můžete přesvědčit 
vždy,  když  prostory  naší  knihovny  na-
vštívíte. 

V čem kromě krásných prostor je naše 
knihovna  jedinečná?  Jsme  velice  hrdí 
na  to,  že  patronem  dětského  oddělení 
náchodské knihovny je spisovatel Miloš 
Kratochvíl. Jeden z nejoblíbenějších auto-
rů knížek pro děti, laskavý a moudrý člo-
věk, básník, který si umí nádherně hrát se 
slovy. Vážíme si toho, že u nás pokřtil ne-
jednu knížku, vedl workshop poezie s jed-
nou z knihovnických tříd i toho, že si při-
jíždí povídat se svými dětskými čtenáři. 
Máme radost, že se naším příznivcem stal 
Petr Voldán, moderátor, redaktor a zpra-
vodaj, který už s našimi čtenáři „projel“ 
několik zemí. Pozvání do naší knihovny 
přijala například i Meda Mládková nebo 
David Vávra. V rámci náchodské univer-
zity volného času jsme mohli poslouchat 
desítky přednášek vynikajících osobnos-
tí našeho kulturního i vědeckého světa 
(zmiňme například Danu Drábovou, Vác-
lava Moravce, Václava Cílka, Jiřinu Šiklo-
vou, Tomáše Sedláčka, Václava Větvičku, 
Jana Sokola, Blanku Říhovou nebo Jose-
fa Pleskota). V loňském roce se dokonce 
v knihovně hrála dvě divadelních předsta-
vení. Nechybí setkání se spisovateli, ilust-
rátory a knižními redaktory. Z toho je pa-
trné, že knihovna už dávno není pouhou 
půjčovnou knih a časopisů, stala se mís-
tem setkávání, vzdělávání a kulturních 
zážitků  pro  všechny  věkové  kategorie. 
Knihovny jsou dnes takovými moderními 
obýváky či zastřešenými náměstími měst 
a městeček, kde se potkávají lidé, moud-
rá a krásná slova a moderní technologie.

A jak to u nás vypadá s původním úče-
lem knihoven, tedy půjčováním? V roce 
2016 měla knihovna 3 911 registrovaných 
čtenářů  a  čtenářek,  kterým  zapůjčíme 
každý měsíc v průměru 13 633 knih a ča-
sopisů. Někteří si půjčují jen pro své potě-
šení, jiní zásobují knihami celou rodinu.

Březen měsíc čtenářů
V náchodské knihovně naleznete mimo 

jiné:
 stálou nabídku služeb, jež zahrnuje ne-
jen klasické půjčování knih a časopi-
sů, ale  i prezenční výpůjčky encyklo-
pedií, slovníků a uměleckých publikací 
(které si můžete prohlížet v prostorách 
knihovny)

 připojení k internetu a možnost si něco 
vytisknout

 tématické kufříky pro celou rodinu
 širokou nabídku stolních her
 zájmové kroužky – výtvarný, čtenářský, 
angličtinu pro seniory

 pravidelné vzdělávací a zábavné akce  
– univerzitu volného času, trénování 
paměti, kurz dějin umění, Noc s Ander-
senem, Den pro dětskou knihu

 informační a literární lekce pro mateř-
ské, základní, střední školy a některé 
třídy ZŠ a MŠ Josefa Zemana či stacio-
nář Cesta

  a  mimo  knihovnu  také  knihobudku 
na náchodském koupališti  (samozřej-
mě v létě)

Co jsme si pro vás připravili na letošní 
březen – měsíc čtenářů? Přejeme si oslo-
vit co nejvíce občanů našeho města, při-
pravit  ještě zajímavější program a ote-
vřít tak naše dveře, brány a vrátka ještě 
více než po zbytek roku. Je toho hodně 
a doufáme, že si každý vybere podle své-
ho zájmu. Celý přehled naleznete na vždy 
předposlední straně. Naší největší rados-
tí bude setkání se skvělou osobností, he-
rečkou Hanou Maciuchovou v literárním 
pořadu Nekonečná moc touhy, které zpro-
středkovala naše kolegyně Irena Macuro-
vá. Těšíme se také na houslistu Tomáše 
Macha, přivítáme u nás spisovatelku Janu 
Maternovou a básnířkou Olgu Szyman-
skou a v neposlední řadě vás zveme na již 
tradiční Velké podvečerní čtení. Říkáme 
mu velké, i když se na něm obvykle setká-
me my, knihovnice a knihovníci a zhruba 
dvacítka nejvěrnějších čtenářů. Název je 
ale namístě, protože velikost v tomto pří-
padě není v množství, o ale v mimořád-
nosti zážitku. Každý rok se těším na to, 
kdo přijde, jaké zajímavé knížky si bude-
me číst, kolik nových obzorů se mi otevře. 
Přijďte i vy, nebudete litovat.

Dejte o sobě vědět, že čtete. Že čtete 
rádi. A že je nás, čtenářů a čtenářek, stá-
le hodně.

Mgr. Ivana Votavová
ředitelka Městské knihovny Náchod
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Zprávy 
z radnice
Rada města 23. 1. 2017 
Jednání rady města se zúčast-
nilo osm radních, jeden byl 
omluven. Číselný popis u zprá-
vy představuje poměr hlasů 
při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.

Výroční zprávy mateřských škol  8-0-0
  RM  vzala  na  vědomí  výroční  zprá-

vy  příspěvkových  organizací  MŠ  Alšo-
va (msalsova.wz.cz), MŠ Březinova (www.
materskeskolky.cz/brezinova), MŠ Vítkova 
(skolka-belove.topmedia.cz), MŠ Myslbeko-
va (www.ms-myslbekova.info) a MŠ Havlíč-
kova (www.msplhov.cz).
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila se zřízením sídla spo-
lečnosti Klinická logopedie Náchod s.r.o., 
v budově polikliniky Náchod čp. 738 v uli-
ci Němcové v Náchodě.  7-0-0

  RM  souhlasila  s  uzavřením  smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí Povodí Labe, státní podnik. Věcné bře-
meno bude zřízeno na pozemkových par-
celách Povodí Labe č. 16/2, č. 64/10, č. 87/3 
a č. 681/1 v Bělovsi. Smlouva se uzavírá 
na dobu neurčitou.  7-0-0

  RM  souhlasila  s  uzavřením  smlouvy 
o výpůjčce s Turisticko-tábornickým od-
dílem dětí a mládeže SRUB, z.s. Smlou-
vou se přenechává tomuto oddílu do bez-
platného užívání část pozemkové parcely 
č. 1211/3 na Pavlišově o výměře 853 m2 
za  účelem  provozování  volnočasových 
aktivit dětí a mládeže. Smlouva se uzaví-
rá na dobu neurčitou s účinností od 1. 2. 
2017.  7-0-0

  RM  souhlasila  s  uzavřením  smlou-
vy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene-služebnosti se společností ČEZ 
Distribuce, a.s. El. kabelové vedení bude 
umístěno pod povrchem pozemkové par-
cely č. 1190/3 v areálu stadionu Hamra. 
Předpokládaná délka vedení nízkého na-
pětí  umístěného  v  pozemkové  parcele 
města má být cca 16 m.   7-0-0

  RM  souhlasila  s  uzavřením  smlou-
vy o  smlouvě budoucí o zřízení věcné-
ho  břemene-služebnosti  se  společností 
ČEZ Distribuce, a.s. El. kabelové vedení 
bude umístěno pod povrchem pozemko-
vé parcely č. 2011 a č. 2010/2 v ulici Roz-
koš. Předpokládaná délka vedení nízkého 
napětí umístěného v pozemkových parce-
lách města má být cca 10 m.  7-0-0

  RM  souhlasila  s  uzavřením  smlouvy 
o výpůjčce se Správou silnic KHK. Smlou-
va se týká bezplatného užívání části po-
zemkové parcely č. 2055/1 v katastrálním 
území Náchod, na které bude zřízen chod-
ník a autobusová zastávka. Jedná se o ko-
munikaci č. III/30413 v ulici Krkonošské 
v Náchodě. Smlouva se uzavírá na dobu 
neurčitou  s  účinností  od  nabytí  práv-
ní moci stavebního povolení stavby, kdy 

městu vzniká právo užívat předmět vý-
půjčky.  7-0-0

 RM souhlasila se zajištěním provede-
ní zpevněné plochy k domu čp. 17 v Brou-
movské ulici.  7-0-0

 RM schválila zahájení jednání o výku-
pu – nabytí do vlastnictví města Náchoda 
– části pozemkové parcely č. 152/1 v uli-
ci Pod Rozkoší v souvislosti s plánovaným 
rozšířením a opravami této ulice.  7-0-0
Rekonstrukce hrobu 
architekta Jana Letzela  8-0-0

 RM schválila uvolnění finančních pro-
středků  z  rozpočtu  města  na  rok  2017 
na rekonstrukci hrobu architekta Jana Le-
tzela na Staroměstském hřbitově v Nácho-
dě včetně rozpočtového opatření ve výši 
20 500 Kč vč. DPH.
Hrací automaty 
– usnesení ZM z 12. 12. 2016  8-0-0

 RM uložila odboru správy majetku a fi-
nancování v souladu s usnesením zastu-
pitelstva města z 12. 12. 2016: 
a) monitorovat ukončování činnosti ha-
zardních her na nepovolených adresách 
v souladu s končícími platnostmi povole-
ní Ministerstva financí ČR (včetně opětov-
ného oznámení MF nepovolení provádění 
hazardních her na těchto adresách), 
b) vyzvat provozovatele povolené Obec-
ně závaznou vyhláškou č. 1/2013, na které 
upozornil Kontrolní výbor, sladit stávající 
skutečnost s dodržováním platného záko-
na č. 186/2016 Sb. a podepsané deklarace 
s termínem do 31. 3. 2017.
KHK – Zvýšení akceschopnosti jedno-
tek JPO II a JPO III, žádost o dotaci 8-0-0

 RM souhlasila s předložením žádosti 
o dotaci do programu Zvýšení akceschop-
nosti jednotek JPO II a JPO III, číslo Pro-
gramu 17RRD12 vyhlášeného Královéhra-
deckým krajem na rozšíření řidičského 
oprávnění ze skupiny „B“ na skupinu „C“ 
pro dva členy Jednotky požární ochrany.

 RM souhlasila  se  spolufinancováním 
uvedené akce ve výši rozdílu mezi celko-
vými uznatelnými výdaji a dotací a s fi-
nancováním 100 % případných neuzna-
telných výdajů.
„Náchod – Jizbice splašková kanalizace 
II. etapa“ 
– projektová dokumentace 7-0-0

 RM schválila vystavení objednávky pro-
jektantovi Zbyňku Linhartovi, Náchod, 
na zpracování projektové dokumentace 
k územnímu rozhodnutí na akci „Náchod 
– Jizbice splašková kanalizace II. etapa“.
Tribuna atletického stadionu Náchod 
- Hamra  8-0-0

 RM schválila zadávací dokumentaci ve-
řejné zakázky Tribuna atletického stadio-
nu Náchod – Hamra.

 RM ustanovila komisi pro otevírání obá-
lek a posouzení a hodnocení nabídek pro 
tuto veřejnou zakázku ve složení Ing. Jan 
Čtvrtečka  (náhradník  Ing. Pavla Marší-
ková), Ing. Miroslava Petrová (náhradník 
Ing. Zuzana Klicnarová), Bohuslav Vobor-
ník (náhradník Miroslav Petr) s tím, že ko-

mise je usnášeníschopná pouze za před-
pokladu,  že  je  zajištěna  nadpoloviční 
účast členů na daném jednání. 
Stavební úpravy hospodářského objektu 
v areálu Déčka – pěstitelská a chovatel-
ská stanice  8-0-0

 RM schválila vystavení objednávky spo-
lečnosti INS spol. s r. o., projektový a inže-
nýrský atelier, Náchod, na zpracování pro-
jektové dokumentace pro spojené územní 
a stavební řízení a pro realizaci stavby 
„Stavební úpravy hospodářského objek-
tu v areálu Déčka – pěstitelská a chova-
telská stanice“.
Rekonstrukce chodníků a zřízení cykli-
stických pruhů v ulicích Českoskalická, 
Pražská v Náchodě – II. etapa  8-0-0

  RM  schválila  zadávací  dokumentaci 
veřejné  zakázky  Rekonstrukce  chodní-
ků a zřízení cyklistických pruhů na uli-
cích Českoskalická, Pražská v Náchodě – 
II. etapa.
Přednostní úklid sněhu
vozíčkářům  8-0-0

  RM  uložila  Technickým  službám  Ná-
chod s.r.o. přednostně uklízet sníh vozíč-
kářům dle seznamu s okamžitou platnos-
tí a současně seznam zahrnout do návrhu 
plánu zimní údržby na období 2017/2018 
a  zpracovat návrh plánu zimní údržby 
na období 2017/2018 do 30. 9. 2017.
Územní studie krajiny správního 
obvodu ORP Náchod  8-0-0

  RM  schválila  zadávací  dokumentaci 
veřejné zakázky „Územní studie krajiny 
správního obvodu ORP Náchod“ a souhla-
sila se zapracováním případných připo-
mínek právníka města do smlouvy o dílo.

 RM ustanovila komisi pro otevírání obá-
lek a posouzení a hodnocení nabídek pro 
tuto veřejnou zakázku ve složení Ing. Jan 
Čtvrtečka  (náhradník  Ing.  Pavla  Mar-
šíková),  Ing.  Ivana  Filipová  (náhradník 
Ing. Andrea Lipovská), Bc. Radomír Čese-
nek (náhradník Bc. Andrea Brandejsová) 
s tím, že komise je usnášeníschopná pou-
ze za předpokladu, že je zajištěna nadpo-
loviční účast členů na daném jednání.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila provést výsadbu dřevin 

z důvodu omezení prašnosti a hlučnosti 
z manipulačního dvora v Bělovsi a součas-
ně rozpočtové opatření, kterým budou vy-
členěny finanční prostředky na tuto vý-
sadbu.  8-0-0

 RM souhlasila s textem deklarace o spo-
lupráci v rámci projektu „Od Adrie k Bal-
tu“. Jedná se o projekt vzájemné spoluprá-
ce v oblasti kultury a cestovního ruchu 
mezi  městem  Náchod,  Klodzko  (Polská 
republika),  Ptuj  (Slovinská  republika) 
a Bauska (Lotyšská republika).  8-0-0

  RM  souhlasila  s  poskytnutím  dota-
ce SDH Babí ve výši 10.000 Kč na oslavy  
130. výročí založení sboru.   8-0-0

  RM  souhlasila  s  umístěním  spolku 
s názvem Sdružení rodičů při ZŠ Náchod  
-Babí z.s. do budovy základní školy umís-
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těné na adrese Pavlišovská 55, Náchod.   
  7-0-0

 RM schválila přijetí daru pro ZŠ Náchod-
Plhov v hodnotě 5000 Kč.  7-0-0

 RM schválila přijetí daru pro MŠ Alšova 
v hodnotě 2957 Kč.  7-0-0

 RM souhlasila se zapojením SVČ Déčko, 
Náchod do projektových záměrů pro rok 
2017.  7-0-0

 RM schválila přijetí darů pro SVČ Déč-
ko, Náchod v celkové výši 33.000 Kč.   
  7-0-0

 RM souhlasila se zapojením MŠ Myslbe-
kova do projektu „Šablony pro MŠ“ v cel-
kové výši 426.600 Kč.  7-0-0

 RM souhlasila s umístěním dopravní 
značky (blikající výstražná světla) v blíz-
kosti  ZŠ  na  Babí  za  nabídkovou  cenu 
45.840 Kč.   8-0-0

 RM schválila dotaci ve výši 9075 Kč pro 
Ž3 Sport z. s. Náchod, na pořádání závo-
du v biatlonu dne 4. února 2017 od 9 ho-
din v Náchodě-Bělovsi.  8-0-0

 RM schválila zahraniční pracovní ces-
tu do Partizánského (SR) pro místostaros-
ty Miroslava Bráta a Ing. Jana Čtvrtečku 
ve dnech 27. a 28. 1. 2017.  8-0-0

Zastupitelstvo města 30. 1. 2017 
projednalo:
1. Majetkoprávní úkony obce 
2. Rozpočtová opatření
3.  Půjčku  na  předfinancování  projektu 
MAP v ORP Náchod 
4. Společné cesty z.s. – Smlouvu o úvěru
5.  DSO  Kladská  stezka  –  výpůjčku  PD 
„Kladská stezka – úsek č. 16“ a Smlouvy 
o mimořádném členském příspěvku člena
6. Zajištění financování na projekty česko-
-polské spolupráce podpořené z programu 
INTERREG V-A
7.  Smlouvu  o  revolvingovém  úvěru 
2017/2018
Jednání zastupitelstva města se zúčastni-
lo 24 zastupitelů, tři byli omluveni.
Veškeré materiály pro jednání zastupite-
lů včetně návrhu usnesení k jednotlivým 
bodům najdete na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/
zastupitelstvo/podklady.asp
Usnesení je zveřejněno na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupi-
telstvo/usneseni/zastupitelstvo-17.asp
Záznam z jednání najdete na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupi-
telstvo/video-archiv/17-12122017/

Rada města 23. 1. 2017 
Jednání rady města se zúčastnilo osm rad-
ních, jeden byl omluven.
Majetkoprávní úkony obce

  RM  souhlasila  s  uzavřením  nájemní 
smlouvy se spolkem Junák-český skaut, 
středisko Náchod, z. s. Smlouvou se pře-
nechává spolku Junák do nájmu část po-
zemkové parcely  č.  1190/3 na  stadionu 
Hamra  o  výměře  233  m2  pro  pořádání 
sportovní a zábavné činnosti dětí a pro 
klubovou činnost spolku Junák. Smlouva 

se uzavírá na dobu neurčitou s účinnos-
tí od 1. 3. 2017. Ve smlouvě je ustanovení, 
že pronajímatel (Město Náchod) souhlasí, 
aby nájemce na vlastní náklady provedl 
oplocení pronajaté části pozemkové par-
cely.  8-0-0

  RM  souhlasila  s  uzavřením  Smlouvy 
o umístění kamerových bodů a jejich při-
pojení k energetickému zdroji se společ-
ností NOVO NÁCHOD s. r. o., vlastníkem 
budovy čp. 15 v ulici Pražské a Českoska-
lické v Náchodě. Smlouva se týká umís-
tění  dvou  kamerových  bodů  na  domě  
čp.  15,  připojení  na  internet  a  zdroj  
el. energie. Smlouva se uzavírá na dobu 
neurčitou s platností od 1. 3. 2017.  8-0-0

  RM  souhlasila  s  uzavřením  smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí ORGATEX-NÁCHOD s.r.o. Věcné břeme-
no  se  týká  uložení  plynovodní  přípoj-
ky  pod  povrchem  pozemkové  parcely  
č. 607/5 ve Wolkerově ulici v celkové dél-
ce 2,8 m. Smlouva se uzavírá na dobu ne-
určitou.   8-0-0

  RM  souhlasila  s  uzavřením  smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene-služebnosti se společností ČEZ Dis-
tribuce,  a.  s.  El.  kabelové  vedení  bude 
umístěno pod povrchem pozemkové par-
cely č. 1705 a č. 1703/2 v ulici U zastáv-
ky. Předpokládaná délka vedení nízkého 
napětí umístěného v pozemkových par-
celách města má být cca 34 m. Budoucí 
věcné břemeno bude zřízeno na dobu ne-
určitou.  8-0-0

  RM  souhlasila  s  uzavřením  smlou-
vy o výpůjčce s příspěvkovou organiza-
cí Kino Vesmír. Smlouvou se přenechává 
kinu Vesmír do bezplatného užívání kli-
matizační jednotky v hodnotě 88.015 Kč. 
Smlouva  se  uzavírá  na  dobu  neurčitou 
s účinností od 10. 2. 2017. 
  8-0-0

  RM  souhlasila  s  uzavřením  smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí GasNet, s.r.o., která je oprávněna zří-
dit a provozovat plynovodní přípojku pod 
povrchem pozemkové parcely č. 897/22  
a č. 897/26 v ulici V Třešinkách v Náchodě 
v celkové délce 4,53 m. Smlouva se uzaví-
rá na dobu neurčitou.  8-0-0
Stavební úpravy Zámecká 1845 
– nabídka projektových prací  8-0-0

 RM schválila vystavení objednávky spo-
lečnosti Atelier TSUNAMI s.r.o. na prove-
dení  projektových  prací  na  zpracování 
návrhu variantního řešení dispozice bu-
dovy čp. 1845 v Zámecké ulici, nové bu-
dovy Městského úřadu Náchod.
Recyklace 
stavebních sutí drcením 8-0-0

 RM schválila  cenovou nabídku firmy 
EKOS – ekologické stavby Červený Koste-
lec, s. r. o., na recyklaci stavebních sutí 
drcením a schválila uzavření objednávky.
Lávka přes železniční trať, Náchod  8-0-0

 RM souhlasila se zpracováním projek-
tové dokumentace v rozsahu pro územní 
rozhodnutí a stavební povolení a prová-

dění  stavby  na  akci  „Lávka  přes  želez-
niční trať, Náchod“ za nabídkovou cenu 
259.666 Kč včetně DPH a schválila uza-
vření objednávky s firmou MDS PROJEKT 
s.r.o., Vysoké Mýto.
Vavřinecká pouť 2017  8-0-0

 RM schválila dohodu na zajištění Vavři-
necké pouti v Náchodě pro rok 2017 s fir-
mou Jan Pazdera, Jaroměř. Pořadateli bu-
dou Jan Pazdera, David Novotný a Město 
Náchod.
Benefice Luby Skořepové  8-0-0

 RM schválila úhradu sálu Městského 
divadla Dr. Josefa Čížka ve výši 17.000 Kč 
vč.  DPH  za  účelem  pořádání  Benefice 
Luby Skořepové, která se uskuteční dne  
20. února 2017. Pořadatelem této akce je 
firma Klobouk film Praha a město Náchod. 
Úprava kruhového 
objezdu U Itálie – záměr  5-1-2

 RM schválila výrobu dvou kusů dřevě-
ných figur medvědů uměleckým řezbá-
řem Miroslavem Křížem, Smiřice a pověři-
la Odbor investic a rozvoje města realizací 
tohoto projektu včetně jednání s dotčený-
mi subjekty (majiteli kruhového objezdu, 
dopravním inspektorátem apod.) a zajiš-
těním potřebných povolení.

TELEGRAFICKY:
 RM neschválila dotaci ve výši 200.000 Kč 

vč. DPH na provoz bowlingové herny La-
guna v ul. Jugoslávská 33, Náchod-Staré 
Město.  8-0-0

 RM schválila dotaci pro Euroregion Po-
mezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregi-
on Glacensis ve výši 15.000 Kč na zajiště-
ní spolufinancování projektu Cyklobusy 
Orlických hor 2017 včetně rozpočtového 
opatření.  8-0-0

 RM souhlasila s vystavením objednávky 
na opravu sborovny v MŠ Březinova pro 
společnost ENTAZE, s. r. o., Náchod. 8-0-0

  RM  uložila  odboru  správy  majetku 
a financování provést nákup el. energie 
a zemního plynu přes burzu pomocí fir-
my FIN-servis a.s. na období 2018–2019. 
  8-0-0

 RM schválila Smlouvy o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchoda pro Pěvec-
ký sbor Hron (42.000 Kč), Spolek AMAG 
(17.000 Kč), Český svaz akrobatického ro-
kenrolu (Mistrovství ČR) – 45.000 Kč a pro 
MČR  v  mažoretkovém  sportu  (45.000 
Kč).  8-0-0

  RM  stanovila  výši  úhrad  neinvestič-
ních výdajů na rok 2017 na základě Ve-
řejnoprávní  smlouvy  s  obcí  Vysokov 
na 7.000 Kč za každé dítě z obce Vysokov, 
vzdělávající se v náchodských mateřských 
školách.  8-0-0

 RM schválila Smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchoda pro Bran-
ka o.p.s. (22.000 Kč) na realizaci česko-pol-
ského mikroprojektu „Blíže přírodě, blíže 
kultuře“.  8-0-0

  RM  schválila  vypracování  projektu 
na osvětlení pěti mostů a parku v Nácho-
dě.  8-0-0
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        KRONIKA narození a svatby 2017

V lednu 2017 se narodili:
  1. 1. Viktorie Bílá
  5. 1. Ladislav Novotný
   5. 1. Rozálie Čisárová
  5. 1. Jitka Hubková
  6. 1. Antonín Žák
  15. 1. Josefína Čejpová
  18. 1. Ema Skolková
  18. 1. Lukáš Hauck

  26. 1. Tereza Dohalská
  27. 1. Sofie Vlasáková
  27. 1. Michal Nývlt

V lednu 2017 byli oddáni:
28. 1.
Ondřej Klikar, Rtyně v Podkrkonoší
Monika Fraňková, Studnice

INFORMACE 
z Městského 
informačního 
centra 

Pan Miloš Linhart, narozen 24. 9. 1944, 
poprvé startoval v silničním běhu Hro-
nov–Náchod roce 1973 od té doby se cel-
kem se zúčastnil všech ročníků v řadě (42) 
až do loňského 59. ročníku. (v roce 1990 
se závod nekonal).

OS ČUS Náchod, pořadatel běhu Hro-
nov–Náchod, ztrácí úmrtím pana Linhar-
ta jednoho z nejvěrnějších náchodských 
běžců.               Za OS ČUS Náchod – J. Rufer

 

Dovolujeme si Vás pozvat na 

výstavu ručních prací 
klientů našeho domova. 

Výstava se koná dne 30. 3. 2017 (8 – 16 hodin) v přízemí nové budovy 

(vchod od nemocnice).  

 

Odešel nejvěrnější 
náchodský běžec

V únoru se zástupci Městského infor-
mačního centra zúčastnili veletrhu ces-
tovního  ruchu HOLIDAY WORLD, který 
se konal ve dnech 16.–19. února v Pra-
ze a kam se každoročně sjíždí odborná 
i  laická veřejnost. Byly zde prezentová-
ny památky města, ale i nejbližšího oko-
lí. Zájem byl především o místní zámek 
a  československé opevnění včetně Pev-
nosti  Dobrošov.  Veletržní  sezóna  však 
tímto nekončí – v březnu pojedou pra-
covnice MIC do Hradec Králové, v dubnu 
je pak čeká Lysá nad Labem.

V Městském informačním centru v Ná-
chodě můžete zakoupit vstupenky na růz-
né kulturní, společenské a sportovní akce 
nejenom  do  samotného  Náchoda,  ale 
i na některé události do okolních měst. 
Rovněž prodáváme lístky na celorepubli-
kové akce včetně muzikálů. Konkrétně se 
jedná o tyto rezervační a prodejní portá-
ly: Beránek Náchod, Kupvstupenku.cz (Ná-
chodský swing), Ticketportal a Ticket Art. 
Samozřejmostí je možnost platby za vstu-
penky bezhotovostně. 

Z aktuální nabídky pro vás vybíráme 
následující akce:

 Petra Janů s kapelou AMSTERDAM  
– 7. 3. 2017, Náchod
– Michal je kvítko – 11. 3. 2017, Náchod

 Dan Bárta & Robert Balzar Trio 
– 14. 4. 2017, Náchod

 Růže pro Algernon 
– 16. 5. 2017, Červený Kostelec

 Koncert Franty Nedvěda 
– 31. 5. 2017, Náchod

 Chantal Poullain 
– 24. 6. 2017, Nové Město nad Metují

 Olympic – 28. 4. 2017, Hradec Králové
Pokud chcete být informováni o aktuál-

ním kulturním dění i zahájení předprode-
jů, stačí se zastavit v našem informačním 
centru  nebo  zaslat  žádost  na  infocen-
trum@mestonachod.cz  a  nahlásit  vaši  
e-mailovou adresu. Případně můžete sle-
dovat  facebookový  profil  na  www.face-
book.com/micnachod. 

Vážení  rodiče,  rádi bychom vás 
touto  cestou  informovali  o  způ-
sobu  organizace  vítání  občánků. 
Z  důvodu  ochrany  osobních  úda-
jů  je možné vítání občánků pořá-
dat pouze na žádost rodičů novoro-
zenců, jelikož Město Náchod nemá 
možnost získat potřebné informa-
ce. Je tedy třeba, aby rodiče kontak-
tovali matriku MěÚ Náchod, osob-
ně,  telefonicky na č. 491 405 212, 
491  405  213,  případně  e-mailem:  
h.capova@mestonachod.cz , l.hora-
kova@mestonachod.cz a domluvili 
si termín a hodinu vítání a pro úče-
ly evidence nahlásili jméno a datum 
narození dítěte, Vaše jméno a vztah 
k  dítěti  a  adresu  trvalého  bydliš-
tě. Akce je určena všem novorozen-
cům s trvalým bydlištěm v Náchodě, 
tedy i těm dětem, které se nenaro-
dily v náchodské porodnici. Vítáme 
občánky starší tří měsíců věku. Svo-
ji účast můžete kdykoli na již uvede-
ných kontaktech přesunout, či zru-
šit.                             Matrika Náchod

Informace 
k vítání občánků pořádané 
Městským úřadem v Náchodě
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Myslíte, že v zimě, když je tolik sněhu, jako tomu je letos, se 
nedají opékat buřty? Opak je pravdou! Zimní výpravu, spoje-
nou právě s opékáním buřtů, uspořádali na podnět dětí pracov-
níci Archy. 

26. ledna společně vyrazili do okolí Náchoda. Během výpra-
vy se děti rozdělily na dva týmy a společně si také zahrály vel-
mi oblíbenou hru Hole. Po této hře již následovalo všemi oče-
kávané opékání buřtů, na které se děti i pracovníci velmi těšili.

A co je nového v Arše?
S novým rokem byla zahájena i naše tradiční celoroční sou-

těž, tentokrát nazvaná „Stínadla se bouří“. V této hře děti sbí-
rají během celého roku body za nejrůznější činnosti, kterých se 
aktivně účastní. Jde například o řešení hádanek a rébusů, aktiv-
ní přípravu do školy nebo i další menší soutěže. 

Všem dětem přejí pracovníci Archy hodně štěstí a sil při sbí-
rání bodů.

Zimní výprava 
– i když je sníh, dá se opékat

Kulturní a sportovní nadace města Náchoda udělila v sobotu 
18. února na Reprezentačním plese Města Náchoda ceny za pří-
nos v oblasti kultury a sportu na Náchodsku. 

Za přínos v oblasti kultury byla 
oceněna Irena Kochová, která byla 
součástí klíčového kulturního stán-
ku v našem městě celkem sedmnáct 
let. Přičemž většinu této doby proži-
la jako ředitelka městského divadla 
dr. Josefa Čížka. Této funkci věnova-
la nejlepší léta svého života. Budova-
la program nejen pro abonenty, ale 
také pro mladého diváka či komerč-
ní aktivity a různé koncerty. Paní ře-
ditelka Kochová postupně stabilizo-
vala tým pracovníků, kteří Beránek 
milovali a žili jím, stejně jako ona.

Ocenění za přínos v oblasti spor-
tu si odnesl Martin Horák, který se 
narodil 6. 1. 1977 v Opočně. Od dět-
ství žije v Náchodě. Podniká v oblas-
ti rekondičních, regeneračních a ma-
sérských služeb. Silovému trojboji se 
věnoval již jako teenager a láska k to-
muto náročnému sportu mu vydrže-
la dodnes. 

Od  roku  2004  je  členem  Sokola 
a aktivně působí v TJ Sokol Náchod 
jako trenér všestrannosti. V součas-
né  době  je  náčelníkem  náchodské 
jednoty. 

Svoji závodní kariéru v silových 
sportech započal v roce 2014 a hned 

první sezóna byla pro něho velmi úspěšná, završil ji totiž ziskem 
stříbrné medaile na mistrovství světa. 

V roce 2016 se rozhodl opustit samostatné závody v bench-
pressu a věnovat se pouze celému silovému trojboji, který zahr-
nuje dřep, mrtvý tah a benchpress. Opět se mu dařilo, největ-
ším úspěchem bylo vítězství na mistrovství světa v německém 
Herzbergu.

Na všech závodech startoval za TJ Sokol Náchod. Reprezento-
val tak nejen Sokol, ale také své město Náchod.

Kulturní a sportovní přínosy v uplynulém roce
Ceny v oblasti talent si odnes-

li Adam Budař a František Šedi-
vý,  kteří  jsou  studenty  oktávy 
A  Jiráskova  gymnázia  v  Nácho-
dě. Nominovala  je PaedDr. Blan-
ka Dvořáčková, která je od primy 
učila dramatické výchově a dějepi-
su. Oba studenti se celých osm let 
studia věnují ochotnickému a stu-
dentskému  divadlu.  Nejprve  vy-
stupovali s dramatizací her a po-
vídek Karla Čapka na studentských 
přehlídkách  a  festivalech  dět-
ských  a  studentských  dramatic-
kých souborů. František Šedivý se 
stal v roce 2012 zakládajícím čle-
nem ochotnického souboru Med-

věd ve Stárkově. Oba studenti vytvořili pleádu hereckých, ko-
mických a pohybových divadelních scén a od roku 2013 zahájili 
celou šňůru divadelních vystoupení ve prospěch Hospicu v Čer-
veném Kostelci se ziskem 30 000 Kč. Pro postiženého chlapce To-
máše Kolínského z Malého Poříčí vybrali na vstupném 12 000 Kč. 
Na podzim v roce 2016 vystupovali v Červeném Kostelci v di-
vadle J. K. Tyla pod patronací prof. Dvořáčkové a ochotnického 
souboru Stárkov a výtěžek byl dán na lůžkový výtah v Hospicu. 
Nyní v lednu 2017 hráli v Malých Svatoňovicích a v Žirči v Domě 
sv. Josefa. Oba studenti patří mezi mladé lidi, kterým není lho-
stejný osud svých bližních a kteří potřebují naši pomoc. Na jaře 
je čeká maturitní zkouška a zkouška na VŠ. František se hlásí 
na studium práv a Adam chce vystudovat leteckého technika. Di-
vadlo, jak říkají, bude i nadále jejich společným koníčkem a chtě-
jí i v budoucnu pomáhat potřebným.
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Březnová výročí
2. března 1912 se narodil profesor ná-
chodského gymnázia, češtinář a ang-
ličtinář Zdeněk Vojtěchovskýx). 
6.  března  1877  zemřel  evangelický 
pastor Josef Arnošt Bergmann. Je jed-
nou z postav Jiráskova U nás, působil 
v nedalekém (dnes polském) Strouž-
ném a napsal jeho „Letopisy “. 
9. března 1912 se narodil profesor ná-
chodského gymnázia, znalec Jirásko-
va díla Vladimír Beranx). náchodský 
rodák, propagátor literárně zaměře-
né turistiky.
9. března 1957 se narodil spoluautor 
pořadů o architektuře, např. „Šum-
ná města“ (byl mezi nimi i Náchod) 
Ing. arch. David Vávra. 
11.  března  1857  se  narodil  malíř 
a grafik Adolf Liebscher. V řadě knih 
najdeme i jeho obrázky od nás.
12. března 1882 se narodil architekt 
Pavel Janákx).  podle  jehož  návrhu 
byla postavena mj. budova náchod-
ské městské spořitelny (dnes Komerč-
ní banky) a budova Déčka.
12.  března  1947  zemřel  v  Olešnici 
v Orlických horách profesor náchod-
ského gymnázia a významný překla-
datel Jaroslav Frankex). Působil zde 
od založení školy v roce 1897 do roku 
1931. 
13. března 1977 zemřel po dlouhém 
výslechu na StB filozof prof. Jan Pa-
točka, jeden z hlavních představite-
lů Charty 77.
18. března 1912 zemřela v Praze hro-
novská  babička  sourozenců  Čapko-
vých Helena Novotná.
22. března 1957 se narodil výtvarník 
Stanislav Kulda.
23. března 1887 se v Hronově narodil 
malíř a spisovatel Josef Čapek.
23. března 1947 se narodil výtvarník 
a  galerista  Milan Hencl.  Ilustroval 
i knížky z našeho regionu.
25. března 1297 se (pravděpodobně) 
narodil v Kladsku Arnošt z Pardubic, 
první arcibiskup pražský. Na cestách 
mezi Kladskem a Prahou jistě vícekrát 
projížděl Náchodem.
27. března 1967 zemřel první český 
nositel Nobelovy ceny Jaroslav Hey-
rovský, na pražském gymnáziu byl 
jeho spolužákem Karel Čapek.
28. března 1592 se narodil „učitel ná-
rodů“ Jan Amos Komenský. 
  28.  března 1897  se narodil  sochař 
Břetislav Bendax). jehož několik plas-
tik máme i v Náchodě.
30. března 1882 se narodil novinář, 
redaktor a vydavatel Náchodských lis-
tů František K. Zachoval. Jeho novi-
ny jsou pro nás dodnes cenným pra-
menem dobových informací. 

(AF)

Na Hromnice – 2. února by dovršila pěta- 
osmdesátku, v pondělí 23. ledna 2017 ze-
mřela.  Bohužel  už  řadu  let  byla  zákeř-
nou nemocí vyřazena z normálního živo-
ta, což jsme všichni, kdo jsme s ní přišli 
do styku, velmi těžce nesli.

Paní Dana Kárníková pracovala pod-
statnou část života v Náchodském kul-
turním středisku (i  jeho předchůdcích), 
organizovala, pomáhala na svět řadě kul-
turních aktivit a pořadů v našem městě. 
Byla dlouholetou členkou pěveckého sbo-
ru Hron, spolehlivě držela altové partie. 

Březnová story 
ze života na náchodském gymnáziu
(Drobnůstka k letošnímu 120. výročí zalo-
žení školy) 

Bylo to v době třímístných telefonních 
čísel, někdy v půli 60. let XX. století. Blí-
žil se 28. březen, Den učitelů, který jsme 
ten rok měli slavit na Jiráskově chatě na 
Dobrošově. Profesor Hrubecký, tehdy od-
borový předseda, přišel do sborovny, šel 
k telefonu a cestou se ptal: „Kolipak má 
Dobrošov?“ Kolega zeměpisec Špaček po-

hotově odpověděl: „622“. Hrubecký vyto-
čil 622 a ozvalo se mu knihkupectví. Cosi 
zamumlal na omluvu, zavěsil a s vyčíta-
vým pohledem se obrátil na kolegu Špač-
ka. Ten se hájil, že má Dobrošov skuteč-
ně 622. „Ale já jsem chtěl telefonní číslo, 
ne nadmořskou výšku,“ opáčil prof. Hru-
becký a začal hledat v telefonním sezna-
mu. Od té doby vím, kolik má Dobrošov. 

(AF)

Za Danou Kárníkovou Zpívala také v kdysi legendárním náchod-
ském dívčím, pak dámském triu; s paní 
Bartošovou a Dopitovou. Jejich zpěv byl 
čistý, procítěný, nosný. Nezapomenutel-
ný. Dana Kárníková zajišťovala jak triu, 
tak Hronu  řadu  vystoupení,  i  televizní 
v roce 1974. Aktivně se podílela na desít-
kách kulturních akcí. Těžce nesla, když 
bylo na počátku devadesátých let Náchod-
ské kulturní středisko zrušeno. Pracovala 
pak léta ve Sboru pro občanské záležitosti 
při městském úřadě. Při jejích aktivitách 
a energii jsme si nedovedli představit, že 
někdy ochabne. Ale přišla nemoc…, a teď 
konec definitivní. Lidský osud se naplnil. 
Dana Kárníková nežila zbytečně. (AF)

I když čtete již třetí číslo Náchodského 
zpravodaje v tomto kalendářním roce, do-
mnívám se, že přesto se stojí zato nepatr-
ně poohlédnout do minulosti a zhodnotit 
dění v minulém kalendářním roce v pří-
městské části Jizbice. Na první pohled by 
se zdálo, že rok 2016 byl jako každý jiný. 
Už jsme si na Jizbici zvykli, že každodenní 
běh našeho uspěchaného života nám do-
spělým i dětem zpříjemňují akce jako Tří-
králová sbírka, Pálení Čarodějnic, Dětský 
den, Drakiáda nebo Mikulášská nadílka. 
Minulý rok se však povedlo mnohem více. 
Pod hlavičkou Sportovního klubu a přede-
vším pod vedením dvou nadšených mla-
dých lidí, Dominiky Poláčkové a Jana Ze-
leného,  se  začal  scházet  všesportovní 
kroužek dětí, který si dal název Aktiváček 
Jizbice. Děti se každou neděli těší na to, až 
se sejdou a společně aktivně stráví část od-
poledne. Letní prázdniny například zahá-
jily bojovou hrou a přespáním ve stanech 
na místním hřišti. Po dlouholeté odml-
ce se v únoru uskutečnil v místní pivnici 
Sportovně - hasičský ples. V jarních měsí-
cích pak proběhla další část rekonstruk-
ce místního nohejbalového hřiště, které se 
svými rozměry rázem změnilo na všespor-
tovní. Pálení čarodějnic si zpříjemnily děti 
lampionovým  průvodem.  Místní  hasiči 
uspořádali též hasičskou soutěž. Na pod-
zim proběhla vnější rekonstrukce kaple 
Panny Marie Lurdské a došlo ke zkrášlení 

jejího okolí. Tato investice činila bezmála 
400 tisíc korun. První neděli v listopadu 
se pak konala děkovná mše svatá za účas-
ti věřících a představitelů města. V době 
vánočních svátků se uskutečnila výstava 
místního téměř sto let starého betlému. 
Za zmínku stojí i to, že ke zdárnému prů-
běhu mnoha akcí přispívá i příjemné pro-
středí místní pivnice pod vedením rodi-
ny Kubelkovy.

 Na tomto místě si zaslouží velké podě-
kování především všichni obyvatelé, kte-
ří se podíleli na organizaci některé z ko-
naných akcí a kteří se přičinili o zkrášlení 
obce,  dále  pak  vedení  města  Náchoda 
a Kulturní a sportovní nadace města Ná-
choda, bez  jejichž finanční podpory by 
spousta akcí vůbec nevznikla. 

 Rok 2017 je již v plném proudu a my se 
opět těšíme na to, co na Jizbici prožijeme.

B. Majerová – kronikářka obce Jizbice

Poohlédnutí 
za akcemi v příměstské části Jizbice



BŘEZEN 7Z HISTORIE

Historické veřejné stavby
3. Základní škola T. G. Masaryka v Náchodě

Dominantou novější části Náchoda v okolí řeky Metuje je dvo-
jice mohutných budov čp. 1005 a 1006, ve kterých již více než 80 
let sídlí Základní škola T. G. Masaryka. 

Po roce 1910, kdy v Náchodě žilo již téměř 12 000 obyvatel, 
se dosavadní školní budovy opět staly nedostačujícími. Snahy 
o postavení nové školy však odsunula 1. světová válka a vznik 
Československé republiky. Teprve v roce 1923 se toto téma opět 
dostalo na pořad dne, uběhly však další dva roky, než bylo ze 
šesti variant vybráno stavební místo nad řekou Metují neda-
leko okresní nemocnice. V roce 1926 město Náchod darovalo 
stavební pozemek místní školní radě (MŠR), která vypracova-
la technický program požadující výstavbu dvou budov pro obě 
měšťanské školy a vypsala soutěž na vypracování ideových ná-
črtků ve lhůtě do 15. února 1927. Usnesením MŠR ze 14. prosin-
ce 1927 bylo vypracování definitivních stavebních plánů zadáno 
významnému pražskému architektovi Dr. Ing. Bohumilu Slámovi  
(1887–1961), autorovi např. budovy Československého rozhlasu 
v Praze. Jeho projekt v duchu českého funkcionalismu sestával ze 
dvou třípatrových budov s plochou střechou, které byly členěny 
horizontálními římsami, přiléhaly k sobě v tupém úhlu a spojo-
val je velký prosklený vestibul. Směrem k městu z obou budov 
vystupovala výrazná dvoupatrová vertikálně členěná křídla s tě-
locvičnami. Architekt svůj původní návrh přepracoval podle po-
žadavků MŠR, ale ani potom se nezačalo stavět, protože se čekalo 
na zlevnění stavebního materiálu a nově zvolená MŠR začala jed-
nat opět od počátku… Po dalších intervencích nakonec 4. dub-
na 1930 rozhodla, že nejdříve bude postavena škola chlapecká 
asi za 4 mil. Kč a 10. července 1930 byla stavba zadána místním 
sdruženým firmám Goldschmidt, Hartman a Hakauf. Výstavbu 
druhé budovy pro dívčí školu schválila MŠR 19. prosince 1930 
a její stavbu zadala 15. května 1931 stejným náchodským fir-
mám. Stavba napravo situovaných chlapeckých škol byla koneč-
ně zahájena 4. září 1930, dívčích pak v polovině července 1931. 
Na stavbě měli být zaměstnáni pouze dělníci z Náchoda a okolí, 
čímž se znatelně snížila vysoká nezaměstnanost v době vrcho-
lící světové hospodářské krize. Do konce roku 1931 byla prove-
dena hrubá stavba obou budov, následujícího roku dostaly ško-
ly veškeré omítky a místní firmy prováděly kanalizaci, vodovod, 
elektrorozvody a instalovaly ústřední topení. Všechny potřebné 
práce byly dokončeny do srpna 1933, kdy probíhalo také stěho-
vání nábytku a pomůcek ze staré budovy. Již v průběhu stavby 
bylo rozhodnuto, že do nových škol se přestěhují kromě měšťan-
ských i obě obecné školy I. obvodu, aby byly dostatečně využi-
ty všechny učebny. Celkové náklady na výstavbu školy dosáhly 
na svou dobu úctyhodných 7 423 123, 07 Kč. Kromě města, přiš-
kolených obcí a státních subvencí přispěla značnou sumou také 
Městská spořitelna v Náchodě.

Vyučování v nové škole bylo zahájeno 4. září 1933 a na státní 
svátek 28. října 1933 byly Masarykovy měšťanské školy slavnost-
ně otevřeny průvodem s hudbou, vystoupením žákovských pě-
veckých sborů a slavnostními projevy. Na závěr byly ředitelům 
měšťanských škol J. Sittemu a Marii Stráníkové předány symbo-

lické klíče a zazněla národní hymna. V době otevření bylo v obou 
budovách celkem 30 učeben, dvě pracovny fyziky, tři kreslír-
ny, dvě další pracovny, tři dílny, dvě učebny psaní na stroji, čty-
ři ředitelny a sborovny, dvě hovorny, čtyři čítárny, tři knihov-
ny, dvě tělocvičny se šatnami a sprchami, dvě auly, 14 kabinetů, 
školní kuchyně s jídelnou a prádelnou a dva byty pro školníky. 
Všechny čtyři školy navštěvovalo celkem 1221 dětí (608 chlapců  
a 613 dívek) ve 28 třídách. Obecné školy měly tehdy pět ročníků, 
měšťanské školy byly čtyřleté. 

Bohužel,  školám bylo dopřáno pouze pět  let klidného mí-
rového života. Po německé okupaci 15. března 1939 se situa-
ce jednotlivých škol začala prudce zhoršovat a docházelo k de-
gradaci a germanizaci vzdělávacího systému. Od školního roku 
1941/1942 byla v budově dívčí školy umístěna německá obecná 
škola a česká dívčí obecná škola byla přesunuta do protější bu-
dovy chlapeckých škol. Dnem 27. prosince 1941 byla Němci za-
brána celá budova dívčích škol, kde později sídlila nacistická le-
tecká škola, a dívčí měšťanka se musela přestěhovat do budovy 
reálného gymnázia. Následně 16. února 1942 musela být pro ně-
meckou brannou moc uvolněna i budova chlapeckých škol, která 
byla obsazena asi 800 německými letci a nazvána Fliegelhorst. 
Zbylé české školy byly nuceny se přestěhovat do budovy obec-
ných škol II. obvodu v Komenského ulici. Situace se však dále 
zhoršovala, až se na konci roku 1944 přestalo vyučovat vůbec.

Po osvobození Náchoda 10. května 1945 byly zdevastované 
školní budovy nabídnuty pro ubytovací potřeby sovětské armá-
dy a školy tak i nadále působily v provizorních prostorách. Te-
prve koncem června 1945 byly obě budovy konečně uvolněny 
a mohlo se přistoupit k náročným opravám. Dívčí školy byly slav-
nostně zprovozněny 27. září 1945, v chlapeckých školách se za-
čalo vyučovat až 5. listopadu. Nečekaný zážitek prožila škola 
18. března 1946, kdy před ní neplánovaně zastavilo auto mini-
stra školství a národní osvěty prof. Dr. Zdeňka Nejedlého. Toho 
na cestě z Dobrošova zaujaly monumentální budovy školy, ne-
odolal a šel si je prohlédnout. Školu pak ocenil čestným uzná-
ním. Jedním z důsledků únorových událostí roku 1948 bylo při-
jetí zákona o jednotné škole a od 1. září 1948 byly dosavadní 
vyučovací ústavy změněny na koedukovanou 1. a 2. národní ško-
lu, které obsahovaly 1.–5. postupný ročník a na koedukovanou  
1. a 2. střední školu (6.–9. ročník), kam přišly 10 až 14 leté děti 
z bývalé chlapecké a dívčí měšťanky i z nižších tříd bývalého 
státního reálného gymnázia. V roce1953 byla škola přejmenová-
na podle komunistického novináře, spisovatele a odbojáře Julia 
Fučíka na Osmiletou střední školu J. Fučíka. Do této školy byly 
podle další školské reformy sloučeny všechny tamní školy. K dal-
ší změně došlo v roce 1960, kdy byla prodloužena povinná škol-
ní docházka opět na devět let a škola byla přejmenována na Zá-
kladní devítiletou školu Julia Fučíka. Celkový počet žáků tehdy 
dosáhl 1200 a ke konci 70. let až 1400. Počátkem září 1990 se ško-
la vrátila ke svému původnímu názvu – Základní škola T. G. Ma-
saryka a na přelomu tisíciletí byla dokončena generální oprava 
budovy, započatá již v r. 1986.                                  Mgr. Jan Čížek
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Zápis dětí do základních škol vychá-
zí z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyš-
ším odborném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
kde je specifikován takto: 

§ 36 odst. 3 školského zákona: Povin-
ná školní docházka začíná počátkem škol-
ního  roku, který následuje po dni, kdy 
dítě dosáhne šestého roku věku, pokud 
mu není povolen odklad. Dítě, které do-
sáhne šestého roku věku v době od září 
do  konce  června  příslušného  školního 
roku, může být přijato k plnění povinné 
školní docházky již v tomto školním roce, 
je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspě-
lé a požádá-li o to jeho zákonný zástup-
ce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného 
v období od září do konce prosince k pl-
nění povinné školní docházky podle věty 
druhé je také doporučující vyjádření škol-
ského poradenského zařízení, podmínkou 
přijetí dítěte narozeného od ledna do kon-
ce června doporučující vyjádření školské-
ho poradenského zařízení a odborného 

Aktuální informace k zápisu 
pro školní rok 2017 / 2018

lékaře,  která k  žádosti přiloží  zákonný 
zástupce. 

§ 36 odst. 4 školského zákona, ve zně-
ní účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástup-
ce je povinen přihlásit dítě k zápisu k po-
vinné  školní  docházce,  a  to  v  době  od  
1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, 
v němž má dítě zahájit povinnou škol-
ní docházku. Zápis dětí do základních 
škol v Náchodě bude probíhat od 6. do  
7. 4. 2017.

§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění 
účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně 
nebo duševně přiměřeně vyspělé a požá-
dá-li o to písemně zákonný zástupce dítě-
te v době zápisu dítěte k povinné školní 
docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředi-
tel školy začátek povinné školní docházky 
o jeden školní rok, pokud je žádost dolo-
žena doporučujícím posouzením přísluš-
ného  školského  poradenského  zařízení 
a odborného lékaře nebo klinického psy-
chologa. Začátek povinné školní docházky 
lze odložit nejdéle do zahájení školního 
roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 

 V měsíci lednu se stráž-
níci  městské  policie  vě-
novali  nejen  špatně  za-
parkovaným  vozidlům  a  nebezpečným 
rampouchům a chodníkům při sněhové 
kalamitě, ale provedli také preventivní 
akce se zaměřením na zabezpečení cha-
tových objektů v příměstských částech 
a na dodržování obecně závazných vyhlá-
šek města k trvalému označování psů a je-
jich evidenci, o místním poplatku ze psů 
a o regulaci pohybu psů a jiného zvířec-
tva na veřejných prostranstvích.

  Během  kontroly  chatových  objektů 
zkontrolovali  strážníci  již podruhé bě-
hem  letošní  zimy  42  chat  v  Pekelském 
údolí a pod Lipím a na každou ze zkont-
rolovaných chat umístili kartu s informa-
cí o provedení kontroly a desaterem rad, 
jak předcházet škodám v chatě a chalupě.

  Při  kontrole  psů  prověřili  strážníci  
21 psů, u jejichž majitelů nezjistili žád-
né prohřešky proti uvedeným vyhláškám. 
Ukáznění však určitě nejsou všichni ma-
jitelé psů, protože psích exkrementů je 
město plné a ne všichni po svých psech 
uklízí. Je ale povinností každého majite-
le psa nebo toho, kdo má zrovna za zvíře 
zodpovědnost, exkrementy uklízet a mno-
zí občané si oprávněně na bezohlednost 
některých svých sousedů stěžují. Proto se 
strážníci při svých obchůzkách zaměřují 
kromě jiného i na ty, kteří se chovají bez-
ohledně ke svému okolí a nechávají psí ex-
krementy povalovat po ulicích.

Miroslav Horák, Městská policie Náchod

Městská policie 
Náchod aktuálně

První letošní farmářské trhy se v Ná-
chodě  konaly  již  ve  středu  22.  února 
2017. Trhy se budou konat opět pravidel-
ně každou středu na Masarykově náměs-
tí v prostoru před budovou radnice a je-
jich  pořadatelem  je  pan  Petr  Konopek. 
(www.k–trhy.cz).

Farmářské trhy v Náchodě

V polovině února byla spuštěna nová 
verze  internetových stránek města Ná-
choda www.mestonachod.cz. Struktura 
stránek byla vytvořena ve snaze o zpře-
hlednění a zjednodušení navigace při vy-
hledávání jednotlivých informací. Strán-
ky se také snaží o maximální přístupnost 
obsahu  i  všech  svých  funkčností  pro 
všechny  uživatele  internetu,  a  to  včet-
ně mobilních zařízení. Publikování infor-
mací z městského úřadu mají na starosti 
pověření pracovníci  jednotlivých odbo-
rů, městského informačního centra, tis-
ková  mluvčí  a  webmaster.  V  ostatních 
oblastech publikují informace kulturní, 
sportovní a další příspěvkové organizace  
města.    Stránky  denně  navštíví  v  prů-
měru  přes  4000  unikátních  návštěvní-
ků a návštěvnost za rok 2016 překroči-
la 1,3 milionu návštěvníků. Doufáme, že 
se vám budou nové stránky líbit a najde-
te zde spoustu užitečných informací. Na  
e–mailové adrese j.vinter@mestonachod.cz 
uvítáme všechny náměty a připomínky.

Nová verze webových stránek města

Jízdárna v Hejtmánkovicích (www.jizdarna-hejtmankovice.cz) 
přijme do pracovního poměru pokročilého jezdce, 
ošetřovatele koní

Požadujeme praxi pro práci s koňmi, komunikativnost, flexibilitu, schopnost jed-
nat samostatně, zodpovědnost. Výhodou je vzdělání v oboru, jezdecká či cvičitel-
ská licence, anglický nebo německý jazyk. Nabízíme dobré mzdové ohodnocení  
a stálou práci. Možnost nástupu ihned. Bližší informace poskytne Zdeňka Plachto-
vá na telefonu: 777 762 312 nebo e-mailu: plachtova@jizdarna-hejtmankovice.cz.
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Občané Náchoda se konečně dočkají stavby obchvatu města. 
Stavba, na kterou čekají už řadu let a je klíčová nejen pro Krá-
lovéhradecký region, ale i celou Českou republiku, vyřeší celou 
řadu problémů spojených s tranzitní dopravou.

„Je to skvělá zpráva, pro Náchod si troufám říci - historický mo-
ment. Po dvaceti letech usilování o tuto klíčovou dopravní stavbu 
nyní konečně můžeme začít s tou opravdovou přípravou stavby. Spo-
lečně s místopředsedou vlády a náchodským zastupitelem Pavlem 
Bělobrádkem teď můžeme začít zvonit na zvonky a jednat s vlast-
níky dotčených pozemků a staveb v trase obchvatu, tak jak jsme již 
před časem avizovali,“ komentoval rozhodnutí starosta Nácho-
da Jan Birke.

V minulosti slíbil podporu stavby obchvatu také osobně při 
své návštěvě Náchoda premiér Bohuslav Sobotka. „Předsedu vlá-
dy jsem o této skvělé zprávě ihned informoval a potvrdil, že Nácho-
du pomůže se zajištěním finančních prostředků na výkupy pozem-
ků a další přípravu stavby,“ dodal Birke.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje zamítl svým rozhodnu-
tím ze dne 8. 2. 2017 všechna podaná odvolání ke stavbě obchva-
tu Náchoda a svým rozhodnutím tak potvrdil rozhodnutí odbo-
ru výstavby Městského úřadu v Náchodě ze dne 16. 2. 2016, proti 
kterému bylo podáno celkem 23 odvolání. Proti tomuto rozhod-
nutí se podle správního řádu již nelze odvolat.

Od prvního podání žádosti o územní rozhodnutí v roce 2009 
uplynulo celkem osm let. Během územního řízení bylo třeba se 
vypořádat s téměř stovkou námitek a celý spis dnes obsahuje 
více než 2800 stran, samotné územní rozhodnutí čítá 230 stran.
http://mestonachod.cz/obchvat.wmv

 
A jaký bude další postup?

V tuto chvíli má již investor – ŘSD, Správa Hradec Králové, vy-
braného projektanta. Tím je firma SATRA, spol. s r. o., která bude 
provádět veškeré projekční a inženýrské práce související s plá-
novaným obchvatem města. Vedení města Náchoda se již se zá-
stupci projekční kanceláře setkalo a z jednání vyplynulo, že při-
bližně do půl roku bude připravena projektová dokumentace, 
geometrické plány a aktualizován záborový elaborát na základě 
kterého se budou moci realizovat výkupy pozemků.

Současně bude ustanovena pracovní skupina, kterou budou 
tvořit zástupci všech dotčených měst a obcí, včetně investora 
a dalších orgánů státní správy. Tato pracovní skupina připraví 

Výstavba obchvatu Náchoda má zelenou

Jak jsme vás již informovali, v Náchodě probíhá plánování so-
ciálních služeb. Hlavním naším cílem je zlepšit kvalitu života 
obyvatel Náchoda. Snad každý z vás se setkal se situací, kterou 
člověk nemůže zvládnout vlastními silami a potřebuje pomoc. 
Někdy pomůže blízké okolí, ale co když taková pomoc nestačí 
a je třeba vyhledat odborníky? Je na koho se v našem městě ob-
rátit? A jak jste na tom vy, kteří pečujete o zdravotně postiže-
né děti a dospívající? Je pomoc, kterou potřebujete dostačující? 
Chybí v Náchodě nějaké služby? Jste s nimi spokojeni? Jistě vás 
trápí mnoho bariér a otázek, které při velmi náročné péči řeší-
te. Budeme proto rádi, když se o své názory, nápady i připomín-
ky podělíte, a to na setkání 19. 4. od 15 hodin. Mnozí z vás se 
také potýkají s problémy při péči o své blízké seniory. Také i vás 
může trápit mnohé. Možná se domníváte, že je situace neřeši-
telná. Nebo „jen“ nevíte, koho o pomoc požádat. Pokud to bude 
při vaší vytíženosti možné, přijďte na setkání 26. 4. od 15 hodin. 

I vy můžete přispět 
ke zlepšení života v Náchodě

Vaše účast nám všem pomůže! Aneb bez vás to nepůjde…

První setkání bude zaměřené na potřeby zdravotně posti-
žených dětí a dospívajících. Uskuteční se ve středu 19. 4. 
2017 od 15.00 hodin ve velké zasedací místnosti č. dv. 5,  
1. patro MěÚ Náchod, Masarykovo náměstí 40.

Druhé setkání bude určené pro skupinu seniorů a osob pe-
čujících o seniory. Uskuteční se ve středu 26. 4. 2017 od 
15.00 hodin ve velké zasedací místnosti č. dv. 5, 1. patro 
MěÚ Náchod, Masarykovo náměstí 40.

S radostí vás přivítáme ke kávě či čaji. Vyslechneme vaše ná-
zory a připomínky. Významně tím přispějete k nastavení pomo-
ci, podpory a péče, kterou naše město lidem v nepříznivých si-
tuacích nabídne.

Předem děkujeme těm, kteří se našeho setkání zúčastní. Tě-
šíme se na viděnou.

Kateřina Tylšová, koordinátor plánování sociálních služeb

Pokud budete mít dotazy či budete chtít potvrdit svou účast, 
prosím, pište na k.tylsova@mestonachod.cz, nebo volejte  
770 127 512. Děkuji vám.

„jízdní řád“ celé akce.
Obchvat je pro město klíčovou stavbou a nyní je nutné zahá-

jit komunikaci s vlastníky dotčených pozemků, kterých je v celé 
trase několik desítek.

„ŘSD jako zhotovitel stavby je pro město Náchod dlouhodobě velmi 
seriózním partnerem, a proto jako město musíme přiložit ruku k dílu 
a pomáhat při výkupech pozemků a jednání s vlastníky,“ uvedly sta-
rosta Jan Birke.

Další konkrétní kroky se budou odvíjet od závěrů jednání pra-
covní skupiny, která v nejbližších týdnech vznikne. Počítáme 
také do budoucna s pravidelnými schůzkami za účasti staros-
tů, tak aby měli pro občany svých obcí aktuální informace o pří-
pravě stavby.

Předpokládáme, že dokumentace pro stavební povolení, včet-
ně jeho vydání by mohla být dokončena v horizontu tří let.

Náchodská radnice podniká v součinnosti s Královéhradec-
kým krajem i kroky pro přípravu výstavby přeložky silnice II/303 
Malé Poříčí-Hronov. Tato komunikace je nezbytnou podmínkou 
pro úspěšné dokončení celého obchvatu Náchoda.
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Gumárenská společnost Saar Gummi Czech z Červeného 
Kostelce (SGC) za rok utržila 2016 3,4 miliardy korun, což 
je o 550 miliónů korun více než za rok 2015. Pro letošní rok 
firma plánuje další růst na 3,7 miliardy korun.

Dominantním segmentem výroby zůstávají dynamické těs-
nicí systémy, tedy těsnění dveří a dalších pohyblivých dílů 
karosérií. Těmito výrobky vybavuje SGC již každý čtvrtý 
v Evropě vyrobený osobní automobil. Menší podíl výroby 
patří lisovaným těsněním z pryže nebo z kombinace pryže 
a plastu a část tržeb pochází z výroby gumárenských smě-
sí. Ty jsou určeny především pro vlastní spotřebu, ale firma 
je dodává i sesterským závodům na Slovensko a do Ruska. 

Firma vloni výrazně investovala, celkové investice předsta-
vují hodnotu 170 miliónů korun. Letos to bude ještě více, 
společnost očekává souhlas vlastníků s výstavbou další vý-
robní haly v Červeném Kostelci. Stavební část spolu s infra-
strukturou bude stát zhruba 200 miliónů korun, technolo-
gická investice v průběhu několika let dosáhne zhruba půl 
miliardy korun. 

 (pl)

Česká Saar Gummi 
Saar Gummi Czech překročila  

třímiliardovou hranici 

www.mestonachod.cz

50 000 Kč
50 000 Kč
25 000 Kč

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po zapracování, 
pracoviště Červený Kostelec. Operátor je pro třísměnný 
provoz v Červeném Kostelci nebo Velkém Poříčí.

www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

Technolog pro lisování plastů
Chemik
Operátor/ka gumárenské výroby

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výro-
bě vytlačovaných pryžových těsnění pro auto-
mobily, hledá zaměstnance na pozice:

 BŠ – Klíč s.r.o. 
otevíráme Vám cestu v těchto oblastech:

 MIMOŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – individuální i 
skupinová výuka, přípravné kurzy k přijímacím 
zkouškám a k maturitě

 vedení ÚČETNICTVÍ
více informací: www.bs-klic.cz, e-mail: info@bs-klic.cz
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CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

Ve čtvrtek 9. února se sešli žáci 2. až 
5. tříd v aule gymnázia. Konalo se školní 
kolo recitační soutěže ve dvou věkových 
kategoriích. Každou třídu reprezentova-
li tři zástupci. Všichni soutěžící se svědo-
mitě připravili a ukázky z prózy i z poe-
zie přednesli, jak nejlépe dovedli. Porota 
proto měla velmi složité rozhodování, bě-
hem něhož zpestřili spolužákům čekání 
na výsledky soutěže žáci II. A a IV. B krát-
kým hudebním programem. Nakonec po-
rota rozhodla o pořadí na prvních třech 
místech takto: 

V kategorii 2. a 3. tříd 1. místo obsadi-
la Eliška Köhlerová z II. B, 2. místo Vlas-
ta Suchá z III. C a 3. byla Tereza Doleža-
lová z III. A.

 

V kategorii 4. a 5. tříd zvítězila Tereza 
Prouzová z V. B, 2. místo získala Šarlota 
Hrnková ze IV. A a 3. místo náleželo Anič-
ce Vokůrkové z V. C. 

 Děkujeme všem za pěkné výkony a dě-
tem na 1. a 2. místě přejeme úspěšné ab-
solvování okresního kola.

 Začátkem února uskutečnila I. B již tře-
tí setkání v knihovně na téma ilustráto-
ři v dětských knížkách, při které žáci in-
stalovali výstavu svých výtvarných prací.

Při první návštěvě se děti seznámily 
s knihou, dozvěděly se, k čemu knihy jsou, 
co v nich najdou, a že v nich mohou listo-
vat i nečtenáři. To bylo v době, kdy znaly 
pár písmenek. 

Při druhém setkání nahlédly do záku-
lisí knihovny a jejího chodu.

Celý únor trvala v knihovně výstava 
obrázků z hodin výtvarné výchovy, kde 
žáci vytvářeli ilustrace k veršovaným po-
hádkám, které se učili zpaměti, a k někte-
rým básničkám ze Slabikáře. Počátkem 

března navštíví děti knihovnu znovu a bu-
dou si povídat o tom, jak vzniká knížka. 

 

 V úterý 31. ledna se konalo další setká-
ní budoucích prvňáčků, tradiční „Komen-
ďáček“. Tentokrát se děti sešly v budově 
1. tříd v Sokolské ulici. Paní učitelky si 
pro předškoláčky připravily spoustu zají-
mavých úkolů. Nejdříve si děti vytvořily 
velké veselé slunce. Potom už následova-
ly úkoly, při kterých musely děti ukázat, 
jak zvládnou kreslení. Měly nakreslit drá-
hu pro závodní auta a obtáhnout jedním 
tahem několik obrázků. Budoucí školáci 
zvládli i obšít barevnou vlnou vystříha-
né tvary. Rodiče sledovali,  jak se jejich 
dětem daří. Při práci vládla příjemná pra-
covní atmosféra. Už se těšíme na další se-
tkání.

 Ve čtvrtek 26. ledna se ve školní dru-
žině konala „Talentmánie“, kde ty nej-
odvážnější děti předvedly svoje umění. 
Zpívaly, tancovaly, malovaly, hrály na hu-
dební nástroje… Zkrátka každé vystou-
pení bylo originální a všem dětem patří 
obrovská pochvala za jejich odvahu. Ne-
chyběla ani porota, která neměla vůbec 
jednoduchou práci. Zábavné odpoledne, 
kam zavítali i rodiče, si všichni moc užili 
a už teď se těší na další ročník. 

 

 15. a 19. 1. 2017 proběhlo školní kolo 
soutěže v anglickém jazyce, kterého se 
zúčastnili žáci 6. až 9. ročníku. 

V kategorii 6. a 7. tříd se celkem pí-
semné části soutěže zúčastnilo 26 žáků. 
Do ústní části soutěže postoupilo 5 žáků 
s nejvyšším počtem bodů. Na 1. místě se 
umístil Matěj Bureš (VII. D), 2. místo zís-
kal David Ulich (VII. C) a 3. místo obsadil 
Martin Smola (VII. D). 

 V kategorii 8. a 9. tříd  se  písemné 
části soutěže zúčastnilo celkem 42 žáků 
a do ústní části soutěže postoupili 4 žáci 
s nejvyšším počtem bodů. V ústním kole 
se na 1. místě umístil Lukáš Levý (VIII. B), 

2. místo získal Matěj Nechvátal (VIII. D) 
a 3. místo obsadil Martin Hepnar (IX. D). 

Matěj Bureš a  Lukáš Levý postoupili 
do okresního kola soutěže v anglickém 
jazyce, které proběhlo 15. 2. 2017 na ZŠ 
TGM.

Přejeme všem slunečné březnové dny 
a našim sedmákům hodně sněhu na lyžař-
ském kurzu.

Kolektiv ZŠ Komenského

   Zprávičky 
 z Masaryčky

Nové možnosti vzdělávání 
na ZŠ TGM v Náchodě

Od ledna tohoto roku jsme na zákla-
dě zájmu skupiny rodičů rozšířili nabíd-
ku  vzdělávání  pro  děti  přijaté  na  naši 
školu. V případě, že mají rodiče zájem a je-
jich žádost podpoří poradenské pracoviš-
tě, umožníme jim domácí vzdělávání. Co 
to  je domácí vzdělávání?  Jde o systém, 
kdy rodiče učí své dítě doma, v domácím 
prostředí. Aby pak byl zajištěn dostateč-
ný sociální kontakt s vrstevníky,  je vý-
uka těchto dětí doplňována řadou akti-
vit ve spolupráci se skautským hnutím, 
sportovními oddíly, samozřejmostí jsou 
i různorodé kroužky. Dítě chodí do školy, 
kde je registrované, jednou za půl roku 
na přezkoušení.

Systém Domácího vzdělávání funguje 
v České republice již od roku 1998. V rám-
ci pilotního ověřování bylo prokázáno, že 
výsledky dětí, které se učí doma, jsou při-
nejmenším srovnatelné s těmi školními. 
Při tomto ověřování se také ukázalo, že 
Domácí vzdělávání může fungovat jako 
výborná alternativa pro rodiny, kterým 
na vzdělávání hodně záleží a chtějí se dě-
tem věnovat víc, než je běžné. Vzhledem 
k délce celého projektu Domácího vzdělá-
vání je v současné době již několik desítek 
absolventů na středních či vysokých ško-
lách. Lze říci, že se do systému státního 
vzdělávání začlenili bez potíží. I toto byly 
argumenty, které nás přesvědčily, aby se 
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ZŠ PLHOV

ZŠ BĚLOVES

i naše škola stala zázemím pro tento způ-
sob vzdělávání a vyšla  tak vstříc přání 
části rodičovské základny.

V případě dotazů se na nás můžete kdy-
koli obrátit.

Za uměním do Galerie 
výtvarného umění v Náchodě

 Dne 9. 2. 2017 vyměnili žáci 1. A ze ZŠ 
T. G. Masaryka školní lavice za inspirativ-
ní a fantazii podněcující prostory Galerie 
výtvarného umění. Zde nás čekal edukač-
ní program k výstavě „Nomen omen. Mi-
chal Burget a Petr Fiala“.

  Společným  tématem obou  jmenova-
ných malířů a kamarádů je krajina, kterou 
děti v rámci programu kreativně objevo-
valy „po špičkách, s lupou nebo na létají-
cím koberci“. A že to bylo objevování nad-
míru zábavné, se dalo vyčíst ze zaujatých 
tváří všech dětí...

  Do  jiných  krajů  se  děti  nevydávaly 
pouze coby diváci, ale také jako samot-
ní tvůrci, kteří na základě vlastního vý-
běru malovali detaily z vystavených ob-
razů, a poté je umisťovali do plastických 
krajin vytvořených z přírodních materiá-
lů v papírových krabičkách. Při pohledu 
na dětské výtvory bylo jasné, že dětská 
fantazie je téměř bezbřehá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ve čtvrtek 23. 3. 2017 v 16,00 hodin pro Vás připravujeme mimořádné setkání, 
na kterém si budete moci vyzkoušet prvky výuky v NOVÉ TŘÍDĚ, budete mít 

možnost získat odpovědi na Vaše otázky. Těšíme se na Vás. 

 

PŘIPRAVENÝ PROGRAM 

 Program pro děti v běžné třídě Program pro děti v Nové třídě 

9. 3. 2017 Bavíme se pohybem 

Pozn. Prosíme, vezměte dětem       
převlečení  a obuv do tělocvičny. 

Výprava za tvary kolem nás 

16. 3. 2017 Hrátky s angličtinou Hrátky s pokusy 

PŘEDŠKOLÁČEK  
NA ZŠ TGM NÁCHOD 

sraz vždy v 16:00 hodin ve vestibulu školy

Bruslíme mezi předměty
 Bruslí jsme letos na ledě užili díky ha-

sičům z Bělovse, kteří nám vytvořili pa-
rádní ledovou plochu, až až…DĚKUJEME! 
Ale tentokrát jsme se rozhodli pro brusle-
ní mezi předměty, nebo-li mezipředměto-
vé vztahy. V páté třídě se učíme v příro-
dovědě o podnebných pásech. Tato látka 
patří k nejzajímavějším a děti u ní vydrží 
dlouhé hodiny soustředěně pracovat. Nej-

 To samé se dá říct i o panu malíři Mi-
chalovi Burgetovi, který dětem připravil 
nezapomenutelný zážitek, když ho moh-
ly pozorovat přímo při práci na jednom 
z jeho obrazů.

 Toto nevšední setkání s múzami nás 
nadchlo a budeme se těšit na další!

 Mgr. Ivana Maršíková

Plhovští druháci 
na návštěvě v Městské knihovně 

Hned na počátku února navštívila 2.A 
třída ZŠ Náchod – Plhov Městskou knihov-
nu v Náchodě. Prostředí knihovny děti 
dobře znají z  loňských návštěv, mnoho 
dětí si už pravidelně knihy půjčuje. Ve tří-
dě je několik žáků, kteří mají za pololetí 
přečteno více než 10 knih. 

V knihovně nás přivítala paní ředitel-
ka Ivana Votavová a spolu s knihovnicí 
paní Irenou Macurovou pro nás připravi-
ly program na celé dopoledne. Děti lušti-
ly rébusy, rozmotávaly popletené pohád-
ky, vymýšlely slova na vybraná písmenka, 
předváděly je a nakonec „své“ písmenko 
nakreslily. Z obrázků děti utvořily téměř 
celou abecedu, tzv. ABECEDNÍK.

Testy do sportovní třídy
11. dubna 2017, od 8 hodin

V 5. – 9. ročníku máme program rozšířené výuky tělesné výchovy. 
Dětem nabízíme více hodin tělesné výchovy, každoroční lyžařské a sportovní kurzy, 

vynikající zázemí pro sport.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁCHOD - PLHOV
Dopoledne otevřených dveří

Sobota 4. března 2017, od 8:45 hodin

  Máte doma budoucího prvňáka?
  Budete přecházet z „malé“ školy do 6. třídy ve „velké“ škole ?

Přijďte se podívat, jak se na Plhově dětí učí, jak sportují, jak tráví volný čas.

PrOgrAm:
	  Výuka ve třídách 1. stupně
  Hejného matematika
  Hodina angličtiny
  Odborné předměty na 2.stupni
  Výtvarná, čtenářská, keramická dílna
  Sportujeme, vaříme
  Zdravá školní jídelna
  Práce školní družiny 

Zápis do 1. tříd
6. a 7. dubna 2017, 14 – 17 hodin

Zveme k zápisu budoucí prvňáky z celého Náchoda i okolních obcí.
Nabízíme moderní výuku, pozitivně naladěnou školu, fungující školní družinu, zdravou školní jídelnu, 

smysluplné využití volného času.

www.zsplhov.cz • zsplhov@zsplhov.cz • 491 427 252 • 731 167 465

Paní knihovnice děti chválily za znalos-
ti i pěkné kresby a věřím, že podobná se-
tkání přispějí ke zvýšení počtu pravidel-
ných čtenářů. Děkujeme knihovnicím za 
příjemně strávené dopoledne a věřím, že 
se do knihovny brzy vrátíme, ať už spo-
lečně, nebo jako její čtenáři.

Renata Dostálová

Březen ve školní jídelně na Plhově
Žáci  plhovské  školy  i  veřejnost  mají 

možnost  v  plhovské  jídelně  jíst  zdra-
vě, vybírat si každý den ze dvou jídel, od 
1. února si lze v jídelně koupit i zdravou 
svačinu. Přesto stále musíme „bojovat“ 
s míněním dětí i řady rodičů, že školní jí-
delna dobré jídlo neposkytuje, popř. vaří 
chutně jenom někdy.

V březnu nabídne plhovský jídelníček 
ve dvaceti třech dnech 46 různých jídel. 
Základem jsou vždy kvalitní a čerstvé po-
traviny. Například ryby dostáváme čers-
tvé „na ledu“ z Fish farm HK, hovězí maso 
je upravováno pomalým nočním pečením, 
zvěřinu nám dodává fi rma Jan Kolowrat 
Krakowsky. Nevaříme z uzenin. Samozřej-
mostí je pestrá nabídka příloh – od bram-
bor, houskových knedlíků po kuskus, já-
hly,  rýži  s  kukuřicí,  kroupy,  šoulet… 
Součásti každého obědu je polévka, v jí-
delníčku najdete i jídla sladká, bezmasá, 
zeleninové saláty, ovoce.

Připočteme-li  k  tomu,  že  oběd  stojí 
žáky školy do 30 korun, jedná se oprav-
du o velmi kvalitní službu. Pokud někteří 
žáci jídlo v jídelně nedojedí, tvrdí, že jim 
to nechutná, není to už problém školní jí-
delny, spíše toho, co jsou zvyklé jíst doma. 
Hranolky, kečup, sekaná ze supermarke-
tu, rohlík na desatero způsobů opravdu 
chutnají jinak.                     Vladimír Honzů
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* * *

Montessori 
mateřská škola 
a základní škola

Zvonění ze Zvoněnky
První dva roky života jsou nejdůleži-

tějším vývojovým obdobím dítěte. Ma-
ria Montessori tvrdila, že to, jaké máme 
dětství (v předškolním věku), vytváří celý 
náš život.

Do šesti let se dítě učí základním schop-
nostem, návykům a poznatkům. V tomto 
období je velmi důležité začít dítě sezna-
movat s cizím jazykem. Výuka cizího ja-
zyka nezpomalí proces vývoje rodného ja-
zyka, ale naopak ho obohatí, učení je pro 
dítě snazší a přirozenější a přesto mateř-
ský jazyk zůstane jen jeden.

Od září 2016 se ve Zvoněnce každé úte-
rý děti a žáci vzdělávají v anglickém ja-
zyce.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MONTESSORI ŠKOLA  
V NÁCHODĚ 

 www.skolkazvonenka.cz Běloveská 522, Náchod 547 01 

 
Ze školky do školy hladce 

 
Pásmo dílen pro předškoláky  ve středu 15.2.2017 od 16.00 hodin. 

Další setkání jsou 1.3., 15.3., 29.3.  
a 5.4. společně se zápisem do 1. ročniku. 

 
Pro rodiče je nově připravena rodičovská kavárna. 

 

 
 

EXKURZE  

  PROJEKTY  

DŮRAZ NA SPOLUPRÁCI 
 

 

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K DÍTĚTI  

  UČENÍ V SOUVISLOSTECH  

INTENZIVNÍ VÝUKA ANGLIČTINY  

SLOVNÍ HODNOCENÍ 
 

 

Pro další informace volejte Petru Voltr 606 459 291 
nebo Lenku Horváthovou 736 439 375. 

EXKURZE

  PROJEKTY

DŮRAZ NA SPOLUPRÁCI

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K DÍTĚTI

INTENZIVNÍ VÝINTENZIVNÍ VÝINTENZIVNÍ V UKA ANGLIČTINY

SLOVNÍ HODNOCENÍ

dříve trochu teorie– studium typů kra-
jin v jednotlivých pásech. Potom se děti 
dělí do skupin a každá si vytváří na vel-
ký formát obrázkový projekt dle vlastní 
fantazie.  Jinak velmi živá třída pracuje 
v tichosti, děti mezi sebou diskutují, vy-
hledávají informace a obrázky v učebnici, 
v knihovně i na internetu a tím si probra-
nou látku spirálově opakují. Každá sku-
pinka práci odprezentovala a nutno říci, 
že se všem opravdu dařilo. Protože výuka 
na naší škole probíhá týmově, dohodly 
jsme se s paní učitelkou Vítkovou, že této 
tematiky  využijeme  dále  při  hodinách 
informatiky.  Děti  vytvářely,  tentokrát 
ve dvojicích, prezentace o  jednotlivých 
pásech. Tak spatřily světlo světa prvoti-
ny možná budoucích “ajťáků” :–) . Nestači-
li jsme se divit, jak jsou děti kreativní a ši-
kovné. Především zde dostali šanci i žáci, 
kterým se hůře pamatuje teorie a moh-
li využít své schopnosti jinak, možná zá-
bavněji. Dalo by se tedy říci, že jsme mezi 
informatikou a Přírodovědou nebruslili, 
ale KRASOBRUSLILI a bez pádu!! Téma je 
natolik podnětné, že chystáme ještě pro-
bruslení do dalšího předmětu a tentokrát 
pro celou školu. To je ale překvapení, kte-
ré určitě zaujme, překvapí a pobaví….. 
sledujte nás na www.zsbeloves.cz! 

Mgr. Šárka Brátová, Mgr. Iva Vítková, 
učitelky ZŠ Běloves 

Podařilo  se  nám  vytvořit  3  smíšené 
skupiny, kde vůbec nehraje roli věk dítě-
te, ale doposud získané zkušenosti s ang-
lickým jazykem. 

Výuka je vedena čistě v anglickém ja-
zyce a využívá i projektové vyučování .

Projekty  jsou  vybírány  s  návazností 
na výuku ve školce a škole tak, aby v nich 
děti mohly pokračovat i v dalších oblas-
tech vzdělávání  (kosmická výchova,  ja-
zyk, matematika).

Projekt THE BEGINNING OF THE UNI-
VERSE (The Big Bang, the Solar System, 
the Sun and the Earth) nás provázel při 
prožívání prvního kosmického příběhu 
(viz. lednové číslo Náchodského zpravo-
daje).

Projekt  THE VERY HUNGRY CATER-
PILLAR –  the  life cycle of  the Butterfl y 
nám pomohl poodhalit tajemství život-
ních proměn hmyzu. 

Projekt EXOTIC ANIMALS a INSECT – 
byl zakončen výletem do ZOO a velmi za-
jímavou přednáškou o hmyzu přímo v pa-
vilonu hmyzu.

Projekt COLOURS and NUMBERS – pří-
mo navazoval na práci s Montessori po-
můckami v matematice a praktickém ži-
votě, na počítání do 10 a měření délek. 

Projekt HALLOWEEN and CHRISTMASS 
– in UK, in USA , in Czech Republic. 

V těchto dvou projektech se děti sezná-
mily s cizí kulturou a tradicemi anglicky 
mluvících zemí. 

Současným  probíhajícím  tématem  je 
FOOD – drinks, tea party – děti ochutná-
vají netradiční jídla a různé druhy čajů.

Ale tím s angličtinou nekončíme. Po-
dle  pravidel  připraveného  prostředí  se 
jak ve škole, tak i školce nachází „ Anglic-
ká komoda“ , kde jsou kdykoli během dne 
dostupné pomůcky a materiály souvise-
jící s probíraným tématem. Děti mohou 
pracovat společně i samostatně, v češtině 
i v angličtině a vzájemně se obohacovat 
novými slovíčky. No a funguje to! Přijď-
te se podívat́ .

ZŠ a MŠ J. ZEMANA
Zemanova škola v čase masopustním

I když je únor krátký měsíc, stihli jsme 
s našimi žáky mnoho pěkných akcí. Žáčci 
z 1. stupně ZŠ s paní učitelkou Brožovou 
se zúčastnili v Galerii výtvarného umění 
výchovně vzdělávacího programu „Do ji-
ných  krajin  po  špičkách  s  lupou  nebo 
na létajícím koberci“. 

Žáci  speciální  třídy  s  paní  učitelkou 
Renfusovou si pořádně zatančili i zasou-
těžili na Masopustní veselici v Sokolov-
ně v Bělovsi. U vyrábění papírových škra-
bošek si povídali o tradicích Masopustu. 
Ani v dalších třídách nezůstali pozadu. 
Na masopustní úterý si žáci smažili kob-
lihy, vyráběli masky, seznámili se s maso-
pustními zvyky i tradicemi a zasoutěžili 
si v různých dovednostních disciplinách. 
Na závěr nechybělo vyhodnocení nejhez-
čí masky. Všechny třídy naší školy v uli-
ci Jiráskova se zúčastnily výtvarné sou-
těže „Zelenina plná vitamínů“. Tvořilo se 
barvami, pastelkami a vznikla zajímavá 
trojrozměrná díla. Paní učitelka Brožová 
si připravila pro své žáky 1. stupně ZŠ za-
jímavý projektový den „Ovoce a zelenina 
plná vitamínů“. Žáci speciální třídy pod 
vedením paní učitelky Jenčíkové navštívi-
li výtvarně prožitkový edukační program 
„NOMEN OMEN“. Žáci speciální třídy paní 
učitelky Renfusové v Bělovsi si užili vod-
ní radovánky v Kudowa Zdrój, nechyběla 
oblíbená hiporehabilitace na Farmě Dub-
no ani tvořivá keramická dílnička v Do-
minu Hronov. Paní učitelka Říhová a paní 
učitelka Čejchanová si pro děti připravi-
ly valentýnské pečení a valentýnskou díl-
nu, kde si děti vyrobily a upekly dárečky 
pro své blízké. Žáci pod vedením paní uči-
telky Říhové vyrobili krásná dřevěná kr-
mítka pro ptáky. Materiál na ně byl spon-
zorským darem Truhlářství Pavel Maršík 
v Červeném Kostelci. Ve čtvrtek 16. úno-
ra navštívila naši školu pracovnice České-
ho červeného kříže, paní Zelená, se kterou 
jsme si názorně procvičili, jak poskytovat 
první pomoc. Někteří z našich žáků se již 
brzy zúčastní soutěže Mladý zdravotník.

V závěru února proběhl ve třídě v Bě-
lovsi pod vedením paní učitelky Renfuso-
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Zájezd studentů Academia Mercurii 
do Tyrolských Alp

V pondělí 16. ledna 2017 jsme se auto-
busem vydali směr rakouský Telfes. Prv-
ní den jsme všichni vyrazili do lyžařské-
ho areálu. Počasí nebylo úplně  ideální, 
ale to nám nevadilo a báječně jsme si to 
užili. Ovšem středa a čtvrtek nás doslova 
okouzlily. Navštívili jsme obrovský a mo-
derní areál Stubai Gletcher. Bylo nádherné 
slunečné počasí, celodenní „manžestr“, 
co víc si přát? Připadali jsme si jako v ly-
žařském ráji. Každý si zde přišel na své. 
Krásné dlouhé carvingové oblouky vystří-
dalo „blbnutí“ v čerstvě napadaném sně-
hu ve snowparku. Po celodenním lyžová-
ní jsme odpočívali a užívali si hotelového 
wellness. Poslední den jsme uskutečnili 
již jen pár jízd a vychutnávali si krásnou 
zimní atmosféru. Chtěli bychom poděko-
vat všem, kteří nám umožnili zažít ten-
to báječný týden, zvláště pánům učitelům 
Chmelařovi a Sršňovi.

Pavlasová Kristina, Hubálovský Adam

Jiráskovo Gymnázium Náchod 
krajským přeborníkem

Studenti  náchodského  gymnázia  se 
stali v Třebechovicích pod Orebem 25. 1. 
krajskými přeborníky školních družstev 
v šachu. V přeboru postupně přesvědčivě 
porazili GYM Náchod B 4:0, GYM Rychnov 
n/Kn. 4:0. SPŠ Jičín 3,5:0,5, Obchodní aka-
demii Kostelec n/Orl. 3,5:0,5, GYM Hradec 
Králové B 4:0, SPŠ Hradec Králové 3,5:0,5 
a ČSL Trutnov 4:0, v posledních dvou ko-
lech jim stačila remíza 2:2 s oběma hlav-
ními konkurenty GYM Hradcem Králové 
A a GYM Jičín, aby zůstali první s násko-
kem 2 a 4 bodů. Studenti si zároveň vybo-
jovali postup do celostátního finále.

Na vítězství  se podíleli: David Černý 
(6/9), Jan Zahálka (7,5/9), Martin Saučuk 
(8,5/9) a Jan Trojtl (8,5/9).

Velmi pěkně se umístilo i B družstvo 
Gymnázia, které skončilo na 6. místě z 10 
účastníků, jediný bod za GYM Rychnov  
n.  Kn.,  které  porazili  4:0  stejně  jako 
ČSL Trutnov, 2x remizovali , 2x prohrá-
li nejtěsnějším rozdílem a dokázali vzít 
po bodu největším soupeřům A družstva.

Za druhé družstvo nastoupili: Ondřej 
Vít (2,5/7), Benjamin Sichrovský (5/7), Ja-
kub Pitřinec (3/6), Miroslav Poláček (0,5/5), 
Jakub Nosek (2/6) a Petr Mastík (4/5).

Velká gratulace studentům s přáním 
pěkného umístění v celostátním finále!

Jiráskovo gymnázium

Mezinárodní violoncellová 
soutěž J. Vychytila

 Ve dnech 20. – 22. ledna 2017 proběhla 
na hudebním gymnáziu v Praze na Žižko-
vě mezinárodní violoncellová soutěž Jana 
Vychytila.

vé projektový den „Myslivosti zdar“. Žáci 
si  hravou  formou  připomněli  zástupce 
zvířat a ptáků a povídali si o tom, co se 
děje v lese v zimě. Dozvěděli se, kdo pe-
čuje o les, jak se o něj stará a jak může-
me pomáhat i my. Největší zábavou byl 
poslech mysliveckého troubení. V závěru 
si přečetli myslivecké desatero a vyrazi-
li do lesa. Při vycházce poznávali stopy 
ve sněhu a plnili různé úkoly. 

Paní učitelky mateřské školy B. Mag-
nusková a E. Ciezkowska se pravidelně 
starají o výzdobu části Oblastní nemoc-
nice Náchod, a sice pavilonu A „kulaťá-
ku“ a o výzdobu na oddělení ORL. Paní 
učitelky  mateřské  školy  P.  Zimanová  
a I. Šotolová se podílejí na výzdobě dět-
ského oddělení při ON Náchod. 

Zima pomalu končí a všichni v naší ško-
le už netrpělivě vyhlížíme jaro, teplé pa-
prsky sluníčka a první jarní kytičky.

za kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ J. Zemana 
Mgr. Marie Čejchanová

 Zúčastnilo se jí 94 violoncellistů ne-
jen z Evropy, ale také z Jižní Korei. Před-
sedou poroty byl náš přední violoncelli-
sta Michal Kaňka. Organizátorům v čele 
s ředitelem soutěže Martinem Škampou 
se  podařilo  vytvořit  velmi  přátelskou 
a „nesoutěžní“ atmosféru, a tak se dětem 
v krásném sále gymnázia  Jana Nerudy 
moc pěkně soutěžilo. Ve velké konkuren-
ci získaly violoncellistky ze třídy Micha-
ely Michalové:
Adéla Šmejdová (nejmladší účastník celé 
soutěže) 1. cenu v I. kategorii
Martina Šmídová 2. cenu v 1. kategorii
Eliška Rufferová 5. cenu ve IV. kategorii
Adriana Šmídová 5. cenu ve IV. kategorii

  Děkujeme  za  skvělou  reprezentaci, 
moc dobré výkony, paní učitelce Oleně 
Ivanenko za citlivou korepetici a čas strá-
vený s cellovou třídou, rodičům za servis 
a dopravu a zejména paní učitelce Micha-
ele Michalové za skvělou práci s dětmi 
a organizaci celého výjezdu.

 fota a videa:http://www.cellocompetition.
com/vysledky–results

Hravé a vzdělávací jarní akce:
 Víkend her (7.–9. 4.) 

Víkendová akce pro všechny mladé lidi, 
kteří si rádi hrají, pro instruktory a ve-
doucí. Víkend her bude zaměřen přede-
vším jako „nalejvárna her“ k využití v od-
dílové nebo táborové praxi.

 Školení hlavních vedoucích (21.–23. 4.)
Kurz akreditovaný MŠMT, po jehož úspěš-
ném  absolvování  dostanou  účastníci 
osvědčení. Určeno pro všechny, kteří se 
chystají být hlavním vedoucím na tábo-
ře, také pro pedagogy, kteří se chystají 
s dětmi na mimoškolní vícedenní poby-
ty. Přednášky z oblasti pedagogiky, psy-
chologie, programová a organizační pří-
prava tábora a potřebné právní základy, 
výměnu zkušeností i deskové hry.

Táborové léto:
Duha Bartoňka, oddíl zaměřený na leze-
ní, zimní aktivity a zážitkové hry a pro-
gramy, zve všechny malé i větší na tra-
diční  táborové  léto.  Pokud  se  nebojíte 
dobrodružství a těšíte se na prázdniny 
plné zážitků, pojďte  léto strávit na na-
šich tradičních táborech. 

 Tábor u moře v Itálii 
(30. 6. – 9. 7. pro plavce od 8 do 26 let)
Osvědčený  kemp  s  kvalitním zázemím 
a širokou nabídkou sportovního vyžití. 
Ubytování je zajištěno v mobilhomech se 
dvěma pokoji, kuchyňkou a koupelnou se 
záchodem. Kemp leží hned u moře. Pestrý 
program i výlet do Mirabilandie. 

 DULŠ „Experience“ 
(16.–25. 7. pro mládež 14–23 let)
Tábor pro mládežníky, kteří si rádi hrají 
a chtějí poznat něco nového. Také pro za-
čínající instruktory, kteří chtějí pronik-
nout do táborového světa. Nebudou chy-
bět ani přednášky a workshopy zaměřené 
na sebepoznání, táborovou pedagogiku 
a psychologii nebo přípravu her. 

 Šlápota „Harry Potter“ 
(10.–19. 8. pro děti 6–17 let)
Tábor s dlouholetou tradicí, plný nezapo-
menutelných zážitků. Tento rok se vypra-
víme mezi kouzelníky, v jejichž čele sto-
jí sám Harry Potter. Na děti budou čekat 
hry, bojovky, kreativní chvilky, míčové 
sporty i bumperbally.

 PIF-PAF „Nerf“ 
(20.–26. 8. pro děti 8–15 let)
Tradiční  tábor  zaměřený  na  střelec-
ké dovednosti a bitvy a bojovky v lese. 
Na  účastníky  čekají  hry  a  střílečky  se 
zbraněmi  nerf  a  airsoft.  Nebude  chy-
bět  technika střelby z kuše, vzduchov-
ky, luku, praku i foukačky. V rámci tábo-
ra nás neminou larpové i vodní souboje, 
pouť i diskotéka. 

Přihlášky i další informace najdete na: 
www.bartonka.duha.cz 

S duhou Bartoňka 
za vzděláním i zážitky!
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
BAVÍME SE SPORTEM

TERMÍNY TÁBORA
10. - 14. 7.
17. - 21. 7.
24. - 28. 7.

31. 7. - 4. 8.
7. - 11. 8.

ZŠ KO
M

EN
SK

ÉH
O

 N
A

CENA
1350 KČ

Tábor je určen pro děti od 4 do 10 let

www.bavimesesportem.cz/primestky-tabor-2017

2017

SPORT | KAMARÁDI | ZÁBAVA
VÝLETY | HRY | SOUTĚŽE

 

MĚSTO BROUMOV

 Realizováno za finanční podpory Královehradeckého kraje     

Skupina studentů náchodského gymnázia vás zve na projekt nahlí-
žející do problematiky spotřeby vody a jídla. Chceme Vám pomocí be-
sed a kulturních akcí sdělit informace o věcech, se kterými jsme neu-
stále ve styku a kterými plýtváme. Každý den je den, kdy se dá něco 
změnit, a proto věnujeme veškeré vybrané peníze z benefi čních per-
formanci na rozvojové projekty v Indii.
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 Středa 8. března v 17 hodin
Záznam koncertu z Royal Albert Hall v Londýně
ADELE
Koncert nejen pro ženy k jejich svátku zpěvačky Adele, která 
získala letos pět cen Grammy. Každá píseň z CD ADELE 21 se 
postupně stala hitem číslo  jedna v amerických hitparádách.  
CD ADELE 21 se pouze v Británii prodalo přes čtyři milióny ko-
pií a překonalo tak Dark Side of the Moon od Pink Floyd a Bad 
Michaela Jacksona, přičemž se stalo sedmým nejlépe prodáva-
ným albem ve Spojeném království. Tento koncert, v režii Pau-
la Dugdalea, nabízí hity převážně z tohoto alba. Vstupné 110 Kč.
 Čtvrtek 9. března v 19.30 hodin

Hudební dokument v kině
NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA
Příběh rockera s duší básníka, který uvádíme u příležitosti Mi-
šíkových 70. narozenin.
Životní příběh vynikajícího muzikanta, člověka, který si vždyc-
ky stál za svým a nenechal se zkorumpovat ani mocí a metály, 
ani komercí. Svou tvorbou ovlivnil celou generaci umělců z hu-
debního, výtvarného i literárního světa. Filmový příběh Vladi-
míra Mišíka je složen z mozaiky jeho vzpomínání, písní, dobo-
vých i osobních archivů, z rozhovorů s kolegy, blízkými přáteli 
a rodinou. Střídání fiktivního prostoru na „Mišíkově planetce“ 
s realitou na planetě Zemi vnáší do filmu rytmus, vtip, hravost 
a vřelou lidskost. Vstupné 110 Kč.
 Sobota 11. března v 18.45 hodin

Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
GIUSEPPE VERDI: LA TRAVIATA
Sonja Jončeva se divákům Live in HD konečně představí jako ne-
šťastná kurtizána Violetta Valéry, což je role, která jí získala mi-
mořádné uznání. Nastudováno v italském originále, uváděno  
s anglickými a českými titulky.
Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč, 
abonentní 270 Kč.
 Čtvrtek 16. března v 19.15 hodin

Záznam výstavy z Barnes Foundation z Filadelfie
SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ NA PLÁTNECH KIN
RENOIR: UCTÍVANÝ A ZATRACOVANÝ
Pierre–Auguste Renoir je po celém světě známý a obdivovaný 
pro své impresionistické malby Paříže. Renoira však tento styl 
unavil a vydal se jiným směrem. Režisér Phil Grabsky ve svém 
filmu Renoir uctívaný a zatracovaný, založeném na pozoruhod-
né sbírce 181 Renoirových děl z Barnes Foundation ve Filadelfii, 
zkoumá tento nový směr. Film se zabývá především pozdními 
díly, proč jsou některými obdivována a některými zatracová-
na. Překvapivě právě tato díla se stala inspirací pro dva giganty  
20. století – Picassa a Matisse. České titulky.
Vstupné v předprodeji do 10. března 2017 – 180 Kč, dále za 200 Kč.

 Čtvrtek 16. března v 18.30 hodin – Videoklub Kina Vesmír
Dokument + záznam koncertu z kubánské Havany v roce 2016
ROLLING STONES OLÉ! OLÉ! OLÉ!
V jediném večeru můžete zhlédnout unikátní dokument o kapele 
Rolling Stones z jejich předloňského turné napříč jižní Amerikou. 
Navštívíme členy kapely v jejich hotelových pokojích, odhalíme 
jejich rituály před vystoupením, nahlédneme do jejich šaten, kde 
zazpívají jenom pro vás a budete sledovat jejich okouzlení spe-
cifickými jihoamerickými fanoušky… Po 15 minutové přestávce 
bude následovat záznam z jejich největšího koncertu v dějinách 
– Havana Moon, který byl vyvrcholením tohoto turné.
Vstupné 150 Kč.

to vše v kině Vesmír v Náchodě v ÚNORU 2017

SVĚTOVÉ OPERY, BALET, VÝSTAVA, KONCERTY I HUDEBNÍ DOKUMENT

 Neděle 19. března v 15.45 hodin
Satelitní přímý přenos baletního představení 
z Velkého divadla v Moskvě
VEČER SOUČASNÝCH CHOREOGRAFIÍ
Hudba: Igor Stravinskij, Karl Czerny a Leonid Desjatnikov, cho-
reografie: Jerome Robbins, Harald Lander a Alexej Ratmanskij
Složený večer, ve kterém se soubor Bolšoj baletu odvážně zhos-
tí tří velmi rozmanitých moderních choreografií – Klece Jeroma 
Robbinse, Etud Haralda Landera a Ratmanského Ruských sezón.
Balet zpracovává nejdůležitější momenty života s neobyčejnou 
lidskou hloubkou. Dílo je hudební i choreografickou odpovědí na 
Vivaldiho Čtvero ročních dob. 
Vstupné 280 Kč, zlevněné 250 Kč (studenti, důchodci, ZTP), baletní 
abonentní 230 Kč.
 Středa 23. března v 1.15 hodin

Záznam koncertu z Paříže
 RAMMSTEIN: PARIS

Vstupné 160 Kč v předprodeji do 12. 3. 2017, dále za 180 Kč.
 Sobota 25. března v 17.45 hodin

Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
WOLFGANG AMADEUS MOZART: IDOMENEO
James Levine bude řídit orchestr Metropolitní opery v obnove-
né inscenaci Mozartova Idomenea, která se na jeviště vrací po 
více než deseti letech. Děj opery je zasazen do doby následují-
cí po trojské válce. V klasické incenaci Jean–Pierre Ponnellea se  
v titulní roli objeví Matthew Polenzani, jako Elektra vystoupí 
Elza van den Heever, Iliu ztvární Nadine Sierra, Idamanteho Ali-
ce Coote a Arbaka Alan Opie. Nastudováno v italském originále, 
uváděno s anglickými a českými titulky. 
Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč, 
abonentní 270 Kč.

Příměstské tábory:
Na začátek u zvířátek – 3.–4. 7., 600 Kč 
Cestovatelé – 3. 7., 4. 7., 7. 7., 400 Kč 
Loupežňátka pod pirátskou vlajkou – 10.–14. 7., 1.550 Kč
Červenec s angličtinou – 10.–14. 7., 1.650 Kč
Dubenský Tlapík – 10.–14. 7., 1.550 Kč
Cesta do pravěku 3 – 17.– 21. 7., 1.500 Kč
Kocour Mikeš a jeho příhody – 24.– 28. 7., 1.500 Kč
Záhada ztraceného pokladu – 31.–4. 8., 1.550 Kč
Srpen s angličtinou – 31. 7. – 4. 8., 1.650 Kč
Pohádková cesta kolem světa – 31. 7.–4. 8., 1.500 Kč
Záhady čtyř živlů – 7.–11. 8., 1.500 Kč
Nezbedové a Nezbednice cestují nejen po Africe
– 14.–18. 8., 1.500 Kč
Tábor pro Tlapíky aneb „Máme rádi zvířata“ 
– 21.–25. 8., 1.500 Kč
Divadelní tábor – 21.–25. 8., 1.500 Kč

Pobytové tábory:
Cesta začínajícího tanečníka – 8.–15. 7., 3.500 Kč
Instruktorák – lesní škola pro instruktory 
a vedoucí kroužků a táborů – 15.–22. 7. – 2.000 Kč 
Pohyb v rytmu ulice – 16.–23. 7., 3.600 Kč
Legenda – Hra o Kamelot – 29. 7.– 10. 8., 3 200 Kč
Výtvarný tábor – Lotosový květ z Indie – 5.–12. 8., 2.600 Kč
Army tábor – 5.–11. 8., 1.800 Kč 
Tábor pro správňáky – 12.–20. 8., 1.950 Kč
Cykloturistický tábor Ventilek – 12.–20. 8., 2.950 Kč
LARP Antares kap. 3. Nové příležitosti – 12.–18. 8., 2.500 Kč 
Expedice do Javořích hor – 12.–19. 8., 2.500 Kč
Členové Déčka mají slevu 200 Kč z ceny tábora. Přihlašovat je mož-
né na www.deckonachod.cz 

Letní tábory Déčka 
Déčko nabízí volná místa na svých letních táborech
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oblečení, bot, hraček, 
knížek, časopisů,  
nevhodných dárků, 
a všeho, co ještě někoho potěší  
či někomu poslouží.

od 20. do 24. 3. 2017
sbor církve bratrské náchod,  
purkyňova 584, (vedle hotelu hron)

Prosíme pouze o zboží, které nechcete vrátit  
a u něhož výtěžek z prodeje ponecháte  
na charitativní účely. 
Přijímány budou pouze věci ve slušném stavu. 
Právo výběru vyhrazeno

Více informací na tel. 775 080 337, 777 109 980, 
E-mail: bazarnachod@googlegroups.comE-mail: bazarnachod@googlegroups.com

sledujte nás také na facebooku
https://www.facebook.com/dobrocinnybazar

V pátek 24.3. bude 50% sleva na vše
výtěžek bude prostřednictvím Sboru Cb v náchodě darován za účelem 

bezbariérových úprav bytu pro třináctiletého Jiřího Petráska z náchoda.

bazarbazarbazarbbazarbazarbdobrocinnýdobrocinnýˇ

Příjem zboží 
Po 20.3.  11.00 - 17.00 hod.

Prodej: 
Út 21.3.  11.00 - 18.00 hod.
St 22.3.  11.00 - 18.00 hod.
Čt 23.3.    8.00 - 16.00 hod.
Pá 24.3.  8.00 - 16.00 hod.

sledujte nás také na facebookusledujte nás také na facebooku
https://www.facebook.com/dobrocinnybazar

Lednová dávka dvojkoncertu, během soboty čtrnáctého, si vy-
sloužila chválu všech našich stálých posluchačů, ale i rychle se 
šířící a nakažlivou přízeň fanoušků–nováčků. Děkujeme, že i vy 
patříte mezi ty, co s námi jsou v kontaktu a čtou tyto řádky.
Nedostali  jste  se  ani  do  vyprodaného  hlediště  v  Červeném 
Kostelci? Přijeďte se s námi podívat do Trutnova. 4. března 
v 19  hodin přistaneme v sále UFFO, a vy opět uvidíte naši 
svatou trojici v akci. Filmové melodie zadiriguje a zatančí Joel 
Hána, okusíte, jak chutná exotika v podání dirigenta Chuheie 
Iwasakiho, a naše dvorní dáma Věrka Vlčková to dojede bez ne-
hod až do cíle! Těšíme se na slyšenou i viděnou.
V současné době všichni členové orchestru pilně pracují na do-
ručování a kontaktování vás všech, kteří jste podali pomocnou 
ruku k zakoupení nových nástrojů prostřednictvím portálu hi-
thit.cz, a vybrali jste si některou z odměn. Postupně odesíláme 
CD, značkové tašky jsou ve výrobě a někteří z vás zažili už i kon-
cert mezi námi! Novinkou mezi našimi nástroji je první kou-
sek – piano Roland, na které se naší klavíristce Lucce skvěle 
hraje! Děkujeme!
Chcete být včas a všude tam, kde se PSO ocitne? Duben bude 
pro nás měsícem koncertního odpočinku, ale v létě to zase roz-
jedeme. V květnu zavítáme k přespolním do Vambeřic a v červ-
nu si nás budete moci poslechnout hned na 3 různých akcích. 
Těšíte se? My jo. Sledujte proto náš Facebook a Instagram, ať 
vám nic neuteče.
Chcete nám doporučit skladbu do repertoáru? Máme vám zahrát 
na oslavě výročí u vás doma? Máte pro nás tip na nové koncert-
ní místo? Chcete se stát naším partnerem? Můžeme vám splnit 
nějaké nejtajnější přání? A nemáte nás ještě dost? Napište nám 
na policesymphonyorchestra@gmail.com a zařadíme si vás do na-
šeho PSO Občasníku, který našim fanouškům rozesíláme. Neza-
pomenete tak ani na jediný termín našich akcí, necháme vás 
nahlédnout pod pokličku našich zkouškových sobot, dění z cest 
a každodenních radostí i starostí.

za PSO Petra Poštolka Šotolová, foto: Martin Kábrt

PSO novinky jsou tady!

www.jiraskovachata.cz
REZERVACE NA  Tel. 775 086 305

JIRÁSKOVA CHATA 
DOBROŠOVPOZVÁNÍ

11.–12. 3.   ZVĚŘINA

24. 3.  TOULKY PO SEVERU EVROPY
ing. Hynek Lang, videopásmo

25.–26. 3.  POCHOUTKY z drůběže
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Jan Pavelka

První dva letošní cenné kovy zacinkaly náchod-
ským pivům na 2. ročníku mezinárodní pivní degu-
stační soutěži World Beer Idol. V prostorách Zichov-
ského pivovaru a Továrny Slaný hodnotila  špička 

světových pivních sommeliérů piva z celkem 15 zemí světa. Do 
soutěže byl přihlášen dvojnásobný počet vzorků oproti první-
mu ročníku. 

Zlatou medaili vybojoval v kategorii pšeničných piv PRIMÁ-
TOR® Weizenbier, který od získání titulu Nejlepší pivo světa před 
třemi lety boduje na nejedné soutěži. Bronzovou medaili pak zís-
kalo speciální pivo PRIMÁTOR® Polotmavý 13 %.

Náchodská piva 
bohatší o zlato a bronz

www.worldbeeridol.com

GERMAN – STYLE HEFEWEIZEN

PRIMÁTOR WEIZENBIER
Primátor

Jakub Veselý / World Beer Idol

2017

www.worldbeeridol.com

VIENNA LAGER

PRIMÁTOR POLOTMAVÝ
Primátor

Jakub Veselý / World Beer Idol

2017

 Na pomoc učitelům dějepisu. Zlá léta (v Hradci Králové)
2. 3. 2017, 9.00–14.30 hodin/lektor. Mgr. Ivan Bauer     

 Pohybové sestavy pro děti 
3. 3. 2017, 9.30–13.30 hodin/lektor. Ing. Lenka Jebousková   

 Tvoříme ze dřeva  
7. 3. 2017, 9.00–13.00 hodin/lektor. Mgr. Jan Helis   

 Práce s žákem s podpůrným opatřením 1. stupně (v Rych-
nově nad Kněžnou)
10. 3. 2017, 9.00–16.00 hodin/lektor. Mgr. Dana Svobodová   

 Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logope-
dická prevence
13.–17. 3. 2017 lektor. Mgr. Iva Doudová, Mgr. Yveta Nemešová 
a Mgr. Eva Součková

 Čeština baví žáky i učitele 
20. 3. 2017, 13.00–17.00 hodin/lektor. Mgr. Vladislava Tichá   

 Primární prevence v MŠ (v Rychnově nad Kněžnou)
21. 3. 2017, 9.00–15.00 hodin/lektor. Mgr. Helena Kudelová   

 Výtvarná dílna. Modelovací hmoty
22. 3. 2017, 9.30 – 13.30 hodin/lektor. Petra Kuderová 

 Hry pro život
24. 3. 2017, 10.00–15.00 hodin/lektor. Mgr. Miluše Menšíková 

 Romský žák ve třídě  
29. 3. 2017, 9.00–13.00 hodin/lektor. Mgr. Helena Kudelová 

 Šikovný cvrček aneb Fyzikální hračky pro MŠ
30. 3. 2017, 9.00 – 13.00 hodin/lektor. RNDr. Michaela Křížová, 
Ph.D.

Školské zařízení 
pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Královéhradeckého kraje

Bartoňova 1005 (ZŠ TGM Náchod), 547 01 Náchod
Kontakt: Mgr. Markéta Mrázková, 722 569 515, email: mrazkova@
cvkhk.cz, web: www.cvkhk.cz 

Město Náchod realizuje projekt „Profesionalizace a další roz-
voj řízení lidských zdrojů úřadu“, CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002
786, spolufinancovaný z EU – Evropského sociálního fondu pro-
střednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Projekt je za-
měřen na profesionalizaci úřadu města, konkrétně realizaci uce-
leného bloku vzdělávacích aktivit pro zaměstnance a vytvoření 
sítě interních lektorů. Dále pak na zkvalitnění a další rozvoj ří-
zení lidských zdrojů úřadu města, konkrétně přípravu a imple-
mentaci systému hodnocení zaměstnanců a zkvalitnění proce-
su výběru, přijímání a vzdělávání. 

Realizací aktivit v projektu dojde k logickému provázání všech 
procesů řízení lidských zdrojů – výběr a přijímání, hodnocení, 
odměňování a vzdělávání zaměstnanců. V oblasti vzdělávání za-
městnanci získají či navýší své znalosti z potřebných oborů – ve-
řejné zakázky, projektové a finanční řízení projektů, finanční ří-
zení města, využívání eGovernmentu, komunikační dovednosti 
při práci s klienty.

Profesionalizace 
a další rozvoj řízení lidských zdrojů úřadu

 
 

 

Profesionalizace a další rozvoj řízení lidských zdrojů úřadu 

Město Náchod realizuje projekt „Profesionalizace a další rozvoj řízení lidských zdrojů úřadu“, 

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002786, spolufinancovaný z EU – Evropského sociálního fondu 

prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Projekt je zaměřen na profesionalizaci 

úřadu města, konkrétně realizaci uceleného bloku vzdělávacích aktivit pro zaměstnance a 

vytvoření sítě interních lektorů. Dále pak na zkvalitnění a další rozvoj řízení lidských zdrojů 

úřadu města, konkrétně přípravu a implementaci systému hodnocení zaměstnanců a 

zkvalitnění procesu výběru, přijímání a vzdělávání.  

Realizací aktivit v projektu dojde k logickému provázání všech procesů řízení lidských zdrojů 

- výběr a přijímání, hodnocení, odměňování a vzdělávání zaměstnanců. V oblasti vzdělávání 

zaměstnanci získají či navýší své znalosti z potřebných oborů – veřejné zakázky, projektové a 

finanční řízení projektů, finanční řízení města, využívání eGovernmentu, komunikační 

dovednosti při práci s klienty. 

 

 

 

 

 

V lednu letošního roku byly zahájeny stavební úpravy, přiná-
šející snížení energetické náročnosti provozu, multifunkčního 
objektu č.p. 93 na Lipí. Opatření spočívají zejména v komplex-
ním zateplení objektu (stěn, soklů, stropu pod půdou), výměně 
výplní otvorů, změně zdroje vytápění, změně paliva z původ-
ního el. vytápění akumulačními kamny na vytápění plynový-
mi kondenzačními teply a současné realizaci nové otopné sou-
stavy. Rovněž bude rekonstruováno i sociální zázemí. Stavební 
úpravy by měly být dokončeny v září 2017.

Projekt „Zateplení objektu č.p. 93 Lipí u Náchoda“, CZ.05.5.18/
0.0/0.0/15_019/0001529 je spolufinancovaný z prostředků Evrop-
ské unie – Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního pro-
gramu Životní prostředí 2014–2020.

Zateplení objektu 
č.p. 93 Lipí u Náchoda

 
 
Zateplení objektu č.p. 93 Lipí u Náchoda 

V lednu letošního roku byly zahájeny stavební úpravy, přinášející snížení energetické 

náročnosti provozu, multifunkčního objektu č.p. 93 na Lipí. Opatření spočívají zejména v 

komplexním zateplení objektu (stěn, soklů, stropu pod půdou), výměně výplní otvorů, změně 

zdroje vytápění, změně paliva z původního el. vytápění akumulačními kamny na vytápění 

plynovými kondenzačními teply a současné realizaci nové otopné soustavy. Rovněž bude 

rekonstruováno i sociální zázemí. Stavební úpravy by měly být dokončeny v září 2017. 

Projekt „Zateplení objektu č.p. 93 Lipí u Náchoda“, CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001529 je 

spolufinancovaný z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti prostřednictvím 

Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. 
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Fotbal 

Volejbal 

Národní házená 

Házená 

PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – únor 2017

turnaje ženy hrací doba 
9.00–17.00 hod.

 neděle 5. března 2017
 sobota 18. března 2017

krajský přebor kadetky 
 v sobotu 11. března 2017

SPORT KLUB Náchod 
– VK Réma Rychnov nad Kněžnou
od 10.00 a 13.00 hodin
finále Okresního zimního poháru ženy 

 v neděli 12. března 2017
od 9.00 hodin

 v sobotu 18. března 2017
HC TJ Náchod 
– TJ D. Cerekev
od 10.00 2. liga starší dorostenci
– HC Zlín
od 16.00 1. liga muži (Muži „A“)
– HK Lovosice B
od 18.00 2. liga muži (Muži „B“)

 v sobotu 1. dubna 2017
HC TJ Náchod
– Sp.MAS Sezimovo Ústí
od 11.00 2. liga starší dorostenci
– HSK Tygři Ústí n. L.
od 13.00 2. liga mladší dorostenci
– HBC Strakonice
od 16.00 1. liga muži (Muži „A“)
– Ústí n. L.
od 18.00 2. liga muži (Muži „B“)

Páteční  déšť  ani  sobotní  pošmourné 
ráno neodradilo... 

...2. února 2017 fanoušky a budoucí zá-
vodníky 1. ročníku Náchodského biatlonu 
od aktivní účasti na této ojedinělé spor-
tovní události, která si v Náchodě odbyla 
svoji premiéru. Na startovní listině v jed-
notlivých věkových kategoriích bylo vi-
dět,  že  tento  sport oslovuje  stále  větší 
skupinu příznivců. Úctyhodných 162 zá-
vodníků z řad mužů, žen i dětí, kteří se 
postavili na start závodu, předčilo očeká-
vání i samotných pořadatelů. 

„Bylo nám jasné, že akce osloví hodně 
lidí, byť se jednalo o první ročník, a my 
neměli s akcí takovýchto rozměrů zkuše-
nosti. O to větší úsilí bylo třeba vynalo-
žit. Ovšem díky velké podpoře Města Ná-
choda, Sportovního klubu Běloves a velké 
ochotě sponzorů se nám podařilo vytvořit 
skvělé podmínky jak pro samotné účast-
níky závodu, tak i fanouškovskou zónu, 
která chvílemi čítala i stohlavý dav,“ pro-
hlásil Michal Žák, jeden z pořadatelů akce. 

Tři nejlepší závodníci v každé kategorii 
obdrželi pohár a věcné ceny. Pořadatelé ze 
spolku Ž3Sport nezapomněli ani na ostat-
ní účastníky závodu – každý, kdo dokon-
čil závod, obdržel upomínkovou plaketu. 
Velký dík patří v neposlední řadě i fanouš-
kům, kteří svým povzbuzováním dotváře-
li atmosféru akce na výbornou.

Biatlon

Pokud si celou zimu říkáte, že až sleze 
sníh, začnete běhat, tak začněte! Proto-
že jaro je ten nejlepší čas, ať už vyběhne-
te sami nebo s námi. Run4run v Náchodě 
opět realizuje Běžecké kurzy pro veřej-
nost.

A  to  od  14.  3.  Vypisujeme  tréninky 
na úterý, středu i čtvrtek. Kurz trvá 8 týd-
nů a trénuje se jednou týdně od 18.00–
19.15. Tréninky jsou vhodné jak pro úplné 
začátečníky, tak pokročilé běžce. Běháme 
v malých homogenních skupinkách. Vy-
zrálý trenérský tým (Zuzana Rousková, 
Aneta Žďárská, Kamil Krunka, Aleš Žďár-
ský) vás provede vším, co patří k běhání 
a trénování – prakticky i teoreticky. Bě-
hání chápeme jako nejpřirozenější formu 
pohybu, která přináší blahodárné účinky 
pro tělo i duši. Vycházíme z vědy, ale ne-
děláme z běhání vědu.

Opět chystáme pestré tréninky, přátel-
skou atmosféru, individuální přistup, od-
bornost, a hlavně radost z pohybu.

Jarní běžecké 
kurzy v Náchodě

1. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
  4. 3. 2017  15.00  TJ Červený Kostelec – SKK Hořice v Podkr.
  18. 3. 2017  15.00  TJ Červený Kostelec – SKK Svijany Vrchlabí
  1. 4. 2017  15.00  TJ Červený Kostelec – SKK Jičín
1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
  4. 3. 2017  11.00  SKK Primátor Náchod – Sokol Duchcov
  18. 3. 2017  11.00  SKK Primátor Náchod – Loko Česká Třebová
  1. 4. 2017  11.00  SKK Primátor Náchod – SKK Jičín
3. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
  11. 3. 2017  15.00  SKK Primátor Náchod A  – Jiskra Rýmařov
  8. 4. 2017  15.00  SKK Primátor Náchod A  – TJ Sokol Bohumín
Východočeský přebor: (hrací den – pátek)
  10. 3. 2017  17.00  SKK Primátor Náchod B – TJ Solnice A
  24. 3. 2017  17.00  SKK Primátor Náchod B – TJ Svitavy B
Východočeská soutěž: (hrací den – pátek)
  10. 3. 2017   19.30  SKK Primátor Náchod C – Tesla Pardubice D
  17. 3. 2017  17.00  SKK Primátor Náchod C – TJ Solnice B
  31. 3. 2017  17.00  SKK Primátor Náchod C – Jiskra Hylváty B
9. ročník Memoriálu F. Majera neregistrovaných dvojic
kvalifikace  20. 3. – 15. 4. 2017 
více informací na www.kuzelky.nachod.net 

A muži – divize
 So 18. 3. v 15 hodin FK Náchod 

– Přední Kopanina–Praha
 So 1. 4. v 16.30 hodin FK Náchod 

– Letohrad
B muži – I. A třída

 Ne 19. 3. v 15 hodin FK Náchod „B“ 
– Černilov

 Ne 2. 4. v 16 hodin FK Náchod „B“ 
– Sobotka
A dorost – I. dorost. liga

 Ne 5. 3. v 10 hodin FK Náchod – Kladno
 Ne 19. 3. v 10 hodin FK Náchod – Be-

nešov
 Ne 2. 4. v 10 hodin FK Náchod – Sokolov

Mistrovská utkání se konají na stadionu  
v Bělovsi. 

Zázemí  tréninků  Run4run  najdete 
ve  školících  prostorech  PRIMÁTOR  a.s. 
(Dobrošovská 130, Náchod), který je i hlav-
ním partnerem projektu. Čeká na Vás šat-
na, sociální zázemí a pitný režim. Nepo-
třebujete nic speciálního–jen běžeckou 
obuv a pohodlné sportovní oblečení.

Pokud vás zajímá více informací, na-
vštivte  náš  profil  na  facebooku: face-
book.com/Run4run  nebo  nám  napište 
na run4run@seznam.cz. Těšíme se na vás!

Je hezké vidět, že parta mladých lidí do-
káže uspořádat sportovní akci takového 
formátu, jakou Náchodský biatlon beze-
sporu byl, a vytáhnout „z pohodlí domo-
va“ překvapivé počty nejen sportovních, 
ale i amatérských sportovců – za což jim 
patří velké dík. Už teď se těšíme na další 
sportovní akce v podání této akční sku-
pinky Ž3Sport.
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v březnu 2017 v Regionálním muzeu Náchod

Přehled kulturních akcí

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
  Dmitrij Ivanovič Melnikov (1889–1964) / Romanovci 

Kabinet kresby, grafiky a fotografie, do 19. 3.
  Nomen omen / Michal Burget a Petr Fiala

Přízemí a ochoz zámecké jízdárny, do 19. 3.
Nabídka edukačních programů pro mateřské, základní a střed-
ní školy do 19. 3.

  Do jiných krajin: po špičkách, s lupou, nebo na létajícím 
koberci. 
Program na téma k výstavě Nomen omen. Michal Burget 
a Petr Fiala. Jedním za společných témat obou malířů je pro-
stor krajiny. U Michala Burgeta je to krajina výstupů, pohle-
dů odspodu i z výšky, na první pohled – zdá se – krajina reál-
ná. Teprve při bližším pohledu nacházíme nepředpokládané 
úkazy, nečekaná překvapení, znepokojivé situace. U Petra Fi-
aly je téma krajiny možné vnímat spíše v přeneseném slova 
smyslu. Krajina květů, po mostě okvětních plátků se vchází 
do středu orchideje… Anebo jinde krajina vzduchu zabyd-
lená ptactvem, krajina splétaná ze zvířecích těl. 
V doprovodném programu žáci nebo studenti vytvoří zmen-
šenou krajinu z přírodních elementů, mohou do ní ukrýt 
nečekané nálezy, překvapení. Následně budou svou krajinu  
– její odraz – kreslit nebo malovat.
Čeká Vás i nevšední zážitek zrodu uměleckého díla. Malíř 
Michal Burget bude po dobu výstavy každou středu a čtvrtek  
od 10 do 12 hodin malovat svůj obraz přímo v expozici. 
Přihlášení je možné e–mailem info@gvun.cz nebo telefo-
nicky 491 427 321, 606 647 216.
Nahlaste nám předpokládaný počet žáků, jejich věk a kon-
takt na doprovázejícího pedagoga.
Cena programu 10 Kč, pedagogický doprovod zdarma.
Na návštěvu se těší Mgr. P. Killarová a MgA. T. Burdová.

  Julius Mařák a jeho žáci jako grafici
Výstava představí méně známou grafickou tvorbu slavných 
a v současnosti veřejností velmi oblíbených žáků Julia E. Ma-
řáka. Ochoz jízdárny, 1. 4. – 18. 6.
Vernisáž v pátek 31. 3. v 17 hodin.

  Ruské malířství 19. a počátku 20. století
Dlouhodobá instalace děl reprezentativních zástupců ruské 
malby. Přízemí zámecké jízdárny, 1. 4. – 12. 11.
Vernisáž v pátek 31. 3. v 17 hodin.
Všechny výstavy jsou otevřeny denně  
kromě pondělí od 9 do 17 hodin. 

  Přednáška v pátek 10. března v 17 hodin.
Z Kuronska do Náchoda 
– Bironové v ruských a českých dějinách.
Přednáší doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

  „Krásné časy“ monarchie
Ve výstavní síni (roh Zámecké a Tyršovy ulice) mohou zájemci 
navštívit výstavu k výročí úmrtí císaře Františka Josefa I. „Krás-
né časy“ monarchie. Výstava potrvá do 30. dubna 2017. Otevřeno 
denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod. Více na str. 16.

  Dějiny Náchoda a Náchodska – důležité upozornění
Stálá expozice Regionálního muzea v Náchodě na Masarykově 
náměstí čp. 18 bude z důvodu stavebních prací v měsíci břez-
nu zcela uzavřena. Můžete navštívit výstavní síň v Tyršově ulici 
v Náchodě, kde probíhá výstava Krásné časy monarchie.

  Pevnost Dobrošov
V měsíci březnu je otevřeno pouze pro předem objednané or-
ganizované výpravy (minimálně 5 platících návštěvníků). Ná-
vštěvu pevnosti  lze objednat na tel. čísle 724 120 498, popř. 
na 491 426 047, 491 423 248, pevnost.dobrosov@seznam.cz.

  Velikonoce v muzeu
Zveme vás na tvořivou dílnu Velikonoce v muzeu. Vyzkoušet si 
zde můžete různé techniky zdobení vajíček, pletení pomlázky 
a jiné aktivity. 8. 4. 2017 od 9.00 do 16.00 hodin. Vstupné: 35 Kč. 
Přineste si s sebou vyfouknutá vajíčka. Více na str. 16.

Státní zámek Náchod
Ohlédnutí za sezonou 2016

Zámek Náchod patří mezi největší památkové objekty v Če-
chách a jeho velikosti musí proto odpovídat i nabídka určená pro 
návštěvníky. Z původní jediné expozice, tzv. Piccolominské, kte-
rá byla v provozu od generální obnovy zámku na konci 70. let mi-
nulého století, byly v průběhu posledních 15 let rozšířeny inte-
riérové instalace do dalších prostor objektu. V roce 2002–4 byly 
po poměrně náročném restaurování trámových stropů a jejich 
statickém zajištění v horním patře renesančního zámku otevře-
ny Salony druhého patra. O pět let později byla v tzv. Kuronském 
traktu zpřístupněna expozice Na dvoře vévodském představu-
jící byt Kuronského a Zaháňského vévody Petra Birona. V roce 
2012 následovalo částečné zpřístupnění faleristicko–numisma-

tické sbírky z majetku rodiny Schaumburg–Lippe v expozici na-
zvané Řády, medaile a vyznamenání. Vedle těchto interiérových 
okruhů si zájemci mohou samostatně bez průvodce prohlédnout 
středověkou věž s hladomornou, potěšit se pohledem na město 
i okolí z vyhlídkové terasy s renesanční loggietou a sestoupit do 
sklepení s původní hradní studnou. 

Nezbytným doplňkem této základní nabídky jsou každoročně 
různé kulturní akce. Návštěvní sezonu 2016 zahájil již poslední 
březnovou sobotu kníže Ottavio Piccolomini, jenž osobně pro-
vedl první návštěvníky svým honosným sídlem. V červnu se ko-
nala výstava historických vozidel, kterou si nenechal ujít hojný 
počet obdivovatelů krásných a udržovaných automobilů dřívěj-
šího data výroby. Během letních prázdnin se uskutečnily napří-
klad oblíbené večerní prohlídky s „Černou paní“. Jubilejní desátý 
ročník Kuronských slavností začátkem září provázelo slunečné 
počasí a tradičně velký zájem veřejnosti. Sezona byla zakončena 
prohlídkami adventně a vánočně vyzdobených interiérů zámku 
v posledním listopadovém týdnu. 

Novinkou sezony byly prohlídky půd nad hlavními zámecký-
mi budovami, které se konaly každou prázdninovou středu a ko-
mentované prohlídky kaple Nanebevzetí Panny Marie, rozšíře-
né v den EHD o jinak nepřístupné prostory sakristie a kruchty. 

Své „ANO“ si novomanželé nejčastěji říkali v prostředí Picco-
lominské zahrady.

Celkem prošlo v minulém roce zámeckými expozicemi 44.179 
návštěvníků a tržby dosáhly výše 3 mil. Kč.

Vedle zajištění návštěvního provozu je neméně důležitou ob-
lastí činnosti správy zámku a týmu pracovníků NPÚ ÚPS na 
Sychrově údržba a obnova budov rozsáhlého zámeckého areá-
lu. V roce 2016 byly provedeny opravy 31 komínů v jejich nad-
střešní části, vyrobeny nové ocelové dveře do fortny nad zá-
meckými schody, byla restaurována kašna na V. nádvoří a bylo 
instalováno zábradlí v zámecké kapli na schodech ke kruchtě, 
aby bylo možné zpřístupnění i těchto prostor a dokončen nový 
mostek nad medvědáriem. Nezapomnělo se ani na ochranu ma-
jetku (cenných historických sbírek) a bezpečnost návštěvníků – 
byly instalovány další kamerové a bezpečnostní systémy v inte-
riérech i na nádvořích. 

Děkujeme tímto všem návštěvníkům náchodského zámku za 
jejich zájem o tento významný památkový objekt a těšíme se na 
vzájemnou spolupráci v letošním roce. 

Správa státního zámku v Náchodě
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Všechna představení jsou v loutkovém diva-
dle Dětem pro radost Náchod – Sokolovna 
Náchod – zadní trakt a začínají od 15 hodin.

Stomatologická pohotovost
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 

březen
PROGRAM

www.decko–nachod.cz

 4 .3.  Kozlík lakomec
 11. 3. Kozlík lakomec
 18. 3. Začarovaný les
 25. 3. Začarovaný les
 1. 4.  Kozlík lakomec

  4. 3. a 5. 3.   MUDr. Jana Šnajdrová  Náchodská 548
    Velké Poříčí    tel.: 491 852 850
  11. 3. a 12. 3.  MUDr. Jana Šťovíčková  Denisovo nábřeží 665
    Náchod    tel.: 491 423 748
  18. 3. a 19. 3.  MUDr. Tereza Štrasová  Denisovo nábřeží 665
    Náchod    tel.: 491 424 921
  25. 3. a 26. 3.  MUDr. Jana Vaňková  Sokolská 215
    Červený Kostelec  tel.: 491 463 421
  1. 4. a 2. 4.  MUDr. Alois Vejmola  Palackého 20
    Náchod    tel.: 491 424 524

AKCE PRO VEŘEJNOST
 pátek 3. března 

– KERAMIKA NA ZKOUŠKU 
tématické tvoření – velikonoční dekora-
ce a jarní tácky, práce s hlínou a točení 
na hrnčířském kruhu, pro děti  i dospě-
lé, děti do 6 let v doprovodu rodičů, pro-
gram od 16 do 18 hodin, s sebou pracovní 
oděv, přezůvky, vstupné 40 Kč, informace 
Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296

 sobota 4. března 
– KURZ INVERZNÍ KRESBY 
celodenní  odborný  workshop  inverzní 
kresby vede lektorka Věra Voltrová, pro 
zájemce od 12  let, program od 9 do 17 
hodin, s sebou pracovní oděv, přezůvky, 
cena 1000 Kč/členská a studentská sleva 
500 Kč/, v ceně kurzu káva, čaj a výbava 
pro inverzní kresbu, informace Bc. Tereza 
Išová, tel. 774 223 296

 sobota 11. března 
– SOBOTA S ANGLIČTINOU 
Dračí sobota pro děti od 6 do 12 let, pro-
gram od 9 do 15 hodin, hravá výuka an-
gličtiny, hry, hrátky a soutěže, s sebou 
vybavený  penál  a  přezůvky,  přihlášky 
do  10. 3.,  cena  130 Kč  pro  členy  Klubu, 
150 Kč pro ostatní, v ceně strava, mate-
riál, pojištění,  informace PhDr.  Jarosla-
va Nývltová, jajka@deckonachod.cz, tel. 
775 223 291.

 sobota 18. března 
– JARNÍ FIMO PRO HOLKY 
dopolední  modelování  z  hmoty  FIMO, 
tvorba jarních „vitamínových“ miniatu-
rek, náušnic a přívěsků, originální šper-
ky ve svěžích jarních barvách, další moti-
vy jako dárek nebo doplněk, pro zájemce 
od 6 do 12 let, s sebou přezůvky, pracov-
ní oděv, cena 70 Kč (pomůcky a materi-
ál v ceně, členská sleva 10 Kč), přihlášky 
do 15.3., informace Bc. Tereza Išová, tel. 
774 223 296 

 sobota 25. března – HODINA ZEMĚ 
již pošesté se Náchod připojuje k celosvě-
tovému happeningu na podporu ochrany 
životního prostředí – Zhasněte na jednu 
hodinu světla a vypněte co nejvíce elek-
trických  spotřebičů,  program  od  20.30 
do 21.30 hodin na Masarykově náměs-

tí před radnicí, symbolické zapálení sví-
ček,  vystoupení  tanečních  skupin  SVČ 
Déčka, žonglování s ohněm, hudební vy-
stoupení, informace Mgr. Daria Sitko, tel.  
774 223 298 

 1.– 2. dubna – VELIKONOČNÍ VÍKEND 
pro děti od 6 do 12 let, začátek v sobo-
tu v 9 hodin, konec v neděli ve 12 hodin, 
nejen velikonoční hrátky a soutěže, po-
hybové a výtvarné aktivity, večerní hra, 
přihlášky do 29. 3., cena 250 Kč pro čle-
ny Déčka, 300 Kč pro ostatní, informace 
PhDr. Jaroslava Nývltová, jajka@deckona-
chod.cz, tel. 775 223 291

 neděle 2. dubna 
– VÍTÁNÍ JARA, VYNÁŠENÍ MORENY
tradiční akce pro děti, rodiče i širokou ve-
řejnost, průvod s vynášením Zimy a při-
nášením Jara, od 15 hodin v Déčku dílnič-
ka, v 16 hodin průvod od Déčka, program 
před  radnicí,  vynesení Zimy do Metuje 
na lávce u Benziny, informace Bc. Tereza 
Išová, tel. 774 223 296 

 ZA POHÁDKOU DO ŠPANĚLSKA 
– DĚTSKÁ VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ 
od 10. března je možné zhlédnout v pro-
storách Déčka výstavu výtvarných prací 
– ilustrací pohádek, obrázků dětí z mateř-
ských a základních škol z Náchoda na mo-
tivy španělských pohádek, výstava zdar-
ma přístupná od 8 do 18 hodin

AKCE MATEŘSKÉHO CENTRA
 pátek 3. března 

– JAK NA DĚTSKÉ ZOUBKY
od 9.30 do 11 hodin přednáška dentální 
hygienistky J. Králové v MC Macíček, cena 
50 Kč, informace Ing. Alena Prázová, tel. 
774 635 232, mc@deckonachod.cz

 čtvrtek 16. března 
– PŘEDNÁŠKA O LÁTKOVÝCH PLENÁCH 
tematika moderních látkových plen, vý-
hody, nevýhody a praktické rady od Jit-
ky Ničové,možnost seznámit se s prostře-
dím MC, program od 16 do 17 hodin, cena 
30 Kč, informace Ing. Alena Prázová, tel. 
774 635 232, mc@deckonachod.cz

 čtvrtek 23. března – PODPŮRNÁ 
SKUPINA KOJÍCÍCH MAMINEK 6
setkání  maminek  s  laktační  poradkyní 
na téma „Kojení a nošení dětí v šátku, no-
sítku“, od 9.45 hodin, vstupné 30 Kč (čle-
nové MC zdarma), informace Ing. Alena 
Prázová, tel. 774 635 232, mc@deckona-
chod.cz 

 pátek 24. března – FALEŠNÝ VELIKO-
NOČNÍ PATCHWORK PRO DOSPĚLÉ 
od 9.30 do 11.30 hodin, zdobení polystyré-
nových tvarů dekoračními látkami bez šití, 
cena 55 Kč, informace Ing. Alena Prázová, 
tel. 774 635 232, mc@deckonachod.cz

 pátek 31. března 
– FALEŠNÝ VELIKONOČNÍ PATCHWORK 
pro maminky s dětmi i širokou veřejnost, 
od 9.30 do 11.30 hodin, zdobení polysty-
rénových tvarů dekoračními látkami bez 
šití, cena 55 Kč, informace Ing. Alena Prá-
zová, tel. 774 635 232, mc@deckonachod.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM 
PRO MLÁDEŽ

 pondělí 6. března – DESKOVÉ HRY
pro  všechny  nadšence  deskových  her, 
Carcassone, Scrabble a mnoho dalších, 
od 16 hodin, vstup zdarma,  informace 
Mgr. Helena Koutská, tel. 732 746 167

 čtvrtek 9. března – RUMUNSKÝ BANÁT 
přednáška o jeskyňářské expedici party 
kamarádů do Rumunského Banátu, od 18 
hodin, vstup zdarma, informace Mgr. He-
lena Koutská, tel. 732 746 167

 středa 15. března – ACTION BOUND 
hraní interaktivní hry o zajímavé ceny 
s  mobilním  telefonem  nebo  tabletem, 
v zahradě Déčka od 16 hodin, vstup zdar-
ma, informace Mgr. Helena Koutská, tel. 
732 746 167

 čtvrtek 23. března – ŠPANĚLSKO
prezentace dobrovolníků Arriho Lopeze 
a Cristiny Faury, od 18 hodin, vstup zdar-
ma, informace Mgr. Helena Koutská, tel. 
732 746 167
Na akce Déčka je třeba se hlásit přes regist-
rační systém na www.decko–nachod.cz, kde 
také najdete další informace. Členům Déčka 
bude na jednotlivé akce poskytnuta sleva.
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Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stanislav 
Švarc ThD. Kontakt mobil:  776 736 885, pevná  linka  (pouze 
v úřední hodiny) 491 426 223, e–mail: stanislav.svarc@volny.cz. 
Úřední hodiny: středa 15–17 hod. Kolumbárium otevřeno denně 
9–17 hodin. Bohoslužby neděle 8.15 hod., v zimním období se bo-
hoslužby konají ve Farského síni, vchod Raisova ul. 
Římskokatolická farnost
Římskokatolická farnost – děkanství Náchod, Masarykovo ná-
městí 75, 547 01 Náchod. Kontakty: kancelář 491 428 355, dě-
kan P. Mgr. Zdeněk Kubeš 737 383 752, farní vikář P. Mgr. Jiří 
Jakoubek 720 206 260, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl  
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 ne-
děli v 10.15. Modlitební setkání v kostele sv. Michaela probíhá 
každý druhý čtvrtek od 19.00. Mše svaté v řeckokatolickém ritu 
jsou slouženy v kostele sv. Vavřince každou třetí neděli v měsí-
ci v 16.00. „Andělka“ (setkání pro nejmenší) probíhá každý pá-
tek od 17.00 na děkanství. Příležitost ke svátosti smíření se na-
skýtá půl hodinu přede mší svatou a v pátek hodinu přede mší 
svatou. Postní duchovní obnova proběhne v sobotu 4. března  
a povede ji P. Antonín Forbelský. Během doby postní ve středu  
a v pátek půl hodiny přede mší svatou budou konány pobožnos-
ti křížových cest. P. Zdeněk Kubeš, děkan
Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535,  farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,  
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Konzultační hodiny bratra fa-
ráře každou středu od 10.30 do 14.30 v kanceláři ve sborovém 
domě v Purkyňově ulici 535. Bohoslužby vždy v neděli v 9.00 hod. 
(není-li uvedeno jinak) ve sborovém domě v Náchodě, v 10.30 
hod. v kostele v Šonově a od 16.00 hod. ekumenické bohosluž-
by v Evangelickém domově Betanie (Špreňarova 1053). V neděli  
12. 3. ve sborovém domě v Náchodě od 10.00 h. rodinné boho-
služby pro celý sbor se slavením svaté večeře Páně. Bohoslužby 
v Domově důchodců v Náchodě ve středu 22. 3. od 9.30 hod. Eku-
menická biblická hodina v Harmonii s Markem Bártou ve čtvrtek 
23. 3. od 9.30 hod. Schůzky dětí na faře v Šonově v pátky 10. 3. 
a 17. 3. vždy od 17.00 hodin. Biblické hodiny každou středu vždy 
od 18.00 hod., místo konání dle dohody. Střední generace se se-
jde na faře v Šonově v pátek 31. 3. v 17.00 hodin nad tématem 
muži a ženy a výchova dětí. V rámci Světového modlitebního 
dne žen se uskuteční 9. 3. od 18.00 hod. v náchodském sborovém 
domě přednáška s. far. Neumanové o Filipínách a 16. 3. od 18.00 
h. vlastní modlitby. V neděli 26. 3. se bude konat v Náchodě vý-
roční sborové shromáždění (bohoslužby pro celý sbor) s volbou 
nového staršovstva. Přehled na 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 hod.
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.

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp–nachod.cz

Senior klub „Harmonie 2“

Srdečně zveme naše členy a příznivce na naši Jarní veselici,
která se koná ve středu dne 8. 3. 2017 v 14.00 hod. v hotelu 
ELKO (v ul. Českých bratří, Staré Město – za Penny marketem).
Program: Beseda s paní Bc. Pacovskou, vedoucí poradny Péče 
o duševní zdraví 
Obsah: seznámení s jednotlivými diagnózami, jejich specifický 
dopad na život člověka.
Cíl: Zvýšit povědomost o duševních poruchách a překonat mýty 
o psychiatrii.
– hudební odpoledne s naší oblíbenou hudební skupinou, hra-
jeme na přání
– seznámení s připravovanými programy, výletem
Drobné občerstvení zajištěno – vybíráme 70 Kč, nečleni 80 Kč. 
Z organizačních důvodů (objednání občerstvení) je třeba se při-
hlásit včas. Každou středu od 13–15 hod. v klubovně SZdP – Pa-
lachova ul. 1303 – přízemí, případně tel. 724 908 861.
Těšíme se na vás i na vaše podněty, přejeme hodně zdraví a vše 
dobré. Za Výbor SZdP Náchod: Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček 

 čtvrtek 2. 3. od 14 hod. „Od rovníku ke Stolové hoře“, 
2. dokumentární film z 1. společné cesty J. Hanzelky a M. Zik-
munda;

 čtvrtek 9. 3. od 14 hod. „Co je GEOCASHING“ 
– procházky přírodou a hledání „pokladů“? Na dané téma při-
jde vyprávět p. Křenek; 

 čtvrtek 16. 3. od 14 hod. „Andree Rieu se svým orchestrem 
v New Yorku“,
přijďte se potěšit poslechem krásných melodií; 

 čtvrtek 23. 3. od 15 hod. bude v restauraci Reduta 
„VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE“.
Od 14.30 budou vyřizovány přihlášky nových členů a členské pří-
spěvky. Na programu jsou zprávy o činnosti, hospodaření, roz-
počtu, volby výboru, plán akcí na rok 2017, možnost rekreaci SD 
ČR. Občerstvení zajištěno. Společné setkání si prodloužíme zá-
bavou a zahrají nám „Roušarovci“.
čtvrtek 30. 3. od 14 hod. 
„Maroko – z Casablancy do Erg Chebbi“, I. část filmu ze své ces-
ty nám promítne a bude vyprávět p. Zdeněk Nývlt. 
Na  naše  programy  zveme  všechny  zájemce  starší  generace,  
i když nejsou členy Svazu důchodců.
Informace pro členy MO SD ČR: přihlášky a zálohy na zájezdy od  
2. března v klubovně Harmonie 2 vždy v pondělí nebo ve čtvrtek od 
15.30 do 16 hod. Zároveň odpovím na vaše dotazy ohledně rekrea-
cí, wellness a lázeňských pobytů v r. 2017. Wellness v hotelu MAS  
v r. 2018 je nutno rezervovat nyní, hlaste se v klubovně Harmonie 2
nebo u A. Polákové na tel. 775 242 562 (po 19. hodině).
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Městská knihovna Náchod informuje v březnu 2017

Rozvoz knih
nemocným  nebo  starším  občanům  se  uskuteční  ve  čtvrtek  
2. března v dopoledních hodinách.
 
Výstavy

Hala
  MARTIN MAGNUSEK: ČEZETOU KOLEM AFRIKY

Výstavu fotografií z cesty Afrikou od severu k jihu na motocy-
klu ze šedesátých let můžete zhlédnout ve vstupní hale knihov-
ny do 25. března.
Studovna

  BOHUNKA WAAGEOVÁ: KŘÍDLY SVĚTLA
Výstava obrazů potrvá do 31. března. Vernisáž se uskuteční 
ve čtvrtek 2. března v 17 hodin (viz níže).
Dětské oddělení

  KRESLENÍ NÁS BAVÍ
Výstava výtvarných prací k projektům druháčků ZŠ Plhov.

Křídly Světla ...zanechat stopu...
Ve čtvrtek 2. března vás zveme na slavnostní večer Křídly Svět-
la ...zanechat stopu...
Vernisáž výstavy obrazů Bohunky Waageové k nové básnické 
sbírce náchodské rodačky Olgy Szymanské bude prolnuta ver-
ši básnířky a hudbou studentů ZUŠ v Náchodě. Večerem provází 
knihovnice Lenka Jiránková. Začátek je v 17 hodin ve studovně. 
Koupí knihy – obrazu podpoříte nevidomé a slabozraké. Výsta-
va potrvá do 31. března.

Beseda a autorské čtení s Janou Maternovou
Zveme vás na besedu a autorské čtení Jany Maternové ke knížce 
Viktorie. „Nehledejte mne! Mám vás ráda!“ …nechala Viktorie jed-
nu letní sobotu ráno vzkaz na kuchyňském stole. Sama ještě nevě-
děla kam a na jak dlouho odchází. Měla nutkání. Podvolila mu své 
kroky a od té doby už to dělala pořád.
Setkání s novoměstskou autorkou, která ve svých knihách líčí 
starosti a radosti ženského údělu, se uskuteční ve středu 8. břez-
na v 18 hodin ve studovně.

Koncert houslisty Tomáše Macha
Na čtvrtek 16. března pro vás připravujeme koncert houslové-
ho virtuosa Tomáše Macha. Součástí večera bude povídání o ces-
tách za hudbou po Japonsku a Indii. Koncert začíná v 19 hodin 
ve studovně. Vstupné: 100 Kč.
Tomáš Mach vystudoval teplickou konzervatoř. Dva roky pů-
sobil v Severočeské filharmonii, poté se stal členem swingové-
ho orchestru Melody Makers Ondřeje Havelky. V roce 2002 se 
stal členem bangkokského symfonického orchestru. Po dva roky 
vyučoval v Bangkok Symphony Music School. Nyní žije v Praze 
a zabývá se koncertní činností a kompozicí. Na svém kontě má 
mnoho nahrávek. V současné době spolupracuje s japonskou kla-
víristkou a skladatelkou Hiroko Matsumoto.

Co tě drží naživu
V rámci akce studentů Jiráskova gymnázia se v úterý 21. břez-
na uskuteční ve studovně koncert Michala Horáka. Začátek je 
v 17 hodin. V 18 hodin pak začne přednáška Martiny Vágnerové 
Dostálové Daruj jídlo s potravinovou bankou.

Velké podvečerní čtení
Ve středu 22. března od 18 hodin v oddělení pro dospělé pro vás 
chystáme tradiční Velké podvečerní čtení. Už vám dlouho nikdo 
nečetl? Pojďte si navzájem číst ze svých oblíbených knížek. Káva, 
sklenka vína a sladká tečka jako přídavek.

Hana Maciuchová: Nekonečná moc touhy
V pondělí 27. března se těšíme na literární pořad Hany Maciu-
chové Nekonečná moc touhy. „Ukazuji protnutí poetického světa 
čínské básnířky Li Čching–čao, žijící na přelomu 11. a 12. stole-
tí, a americké spisovatelky Ericy Jongové ze surové současnos-
ti,“ říká o svém pořadu herečka Hana Maciuchová. Začátek je 
v 18 hodin ve studovně. 

Náchodská univerzita volného času – 14. semestr
  20. 3. Cyril Höschl – Vrozené a naučené chování (POZOR!!! 

Pouze v 16 hodin a v aule gymnázia)

Kurz trénování paměti
Rozpis lekcí (probíhají vždy od 10:00, 13:00 a 15:30 hod.): 1. 3., 
6. 3., 8. 3. a 15. 3.
 
Kurz dějin umění
  7. 3.   Realismus okamžiku – Impresionismus – Předchůdci 

impresionistů (Boudin, Jongkind); povaha impresionismu – fran-
couzský impresionismus: Monet, Pissarro, Sisley, Renoir, Degas, 
Morisotová; americký impresionismus: Cassattová, Chase, Ha-
sam; impresionismus v Briránii: Sickert; německý impresionis-
mus: Liebermann, Corinth, Slevogt.
    14. 3.  Hledání výtvarného řádu – Postimpresionismus a Neo-
impresionismus – Pojem postimpresionismus: van Gogh, Cé-
zanne, Gaugin, Toulouse–Lautrec; pojem neoimpresionismus  
– pointilismus: Seurat, Signac.

Čteme přes koleno
Babičky, dědové, děti! Pojďte s námi vyzkoušet novou čtenář-
skou hru, kterou jsme pro vás vymysleli. O co jde? Dítě a pra-
rodič (ne nutně biologický) čtou současně knihy, které si navzá-
jem doporučí. Dvojice hraje jako tým, má společnou herní kartu, 
na kterou sbírá razítka za přečtené knihy. Pro všechny účastní-
ky připravíme tři společná setkání s překvapením (březen, září, 
listopad). Hru jsme připravili v rámci akce Čtenář roku 2017. Po-
trvá od 1. 12. 2016 do 2. 11. 2017. Přihlášky přijímáme v odděle-
ní pro děti. Tam také vysvětlíme podrobná pravidla. Záštitu nad 
hrou převzal spisovatel Miloš Kratochvíl, patron našeho dětské-
ho oddělení.

Noc s Andersenem
Druháci, třeťáci, čtvrťáci a páťáci POZOR!!! Opět se můžete utkat 
o účast na Noci s Andersenem. Tentokrát bude LICHOŽROUTSKÁ.
Úkol na březen:
Který  z  bratrů  nosil  na  krku  šátek  –  Tulamor  nebo  Ramses  
– a proč?
Všechny tři úkoly odevzdejte nejpozději do 17. března v odděle-
ní pro děti. Sledujte nástěnku v knihovně a internetové stránky 
knihovny. Noc s Andersenem se uskuteční 31. března.

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



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

březen 

1. středa pouze v 17 hod.

1. středa pouze v 19.30 hod.

2. čt, 3. pá, 6. po jen v 17 hod.
4. so ve 20 hod., 5. ne v 19.15 hod.
7. út v 19.30 hod., 8. st jen v 19 hod.

2. čt, 6. po pouze v 19.15 hod.
4. sobota pouze v 17.45 hod.
7. úterý pouze v 17 hod.

3. pátek pouze v 19.15 hod.

4. sobota pouze v 15.45 hod.

 4. sobota pouze ve 14 hod.
  5. neděle pouze ve 13.30 hod.

5. neděle pouze ve 14.45 hod.

5. neděle pouze v 16.45 hod.

 9. čt, 15. st pouze v 17 hod.
10. pátek pouze v 19.15 hod.
11. sobota pouze v 16 hod.
12. neděle pouze v 16.30 hod.
13. po, 14, út v 19.15 hod.

12. neděle pouze ve 14.30 hod.

12. neděle pouze ve 20 hod.

10. pá, 14. út v 17 hod. – 3D VERZE
11. sobota ve 14 hod. – 2D VERZE
12. neděle v 18.45 hod. – 3D VERZE
13. po v 17 hod., 15. st v 19.15 – 2D

17. pátek pouze v 19.30 hod.

18. sobota pouze v 15 hod.

18. sobota pouze v 19.30 hod.

19. neděle pouze v 19.15 hod.

16. čt, 18. so v 17 hod. – 2D VERZE
17. pátek v 17 hod. – 3D VERZE
19. neděle ve 13 hod. – 3D VERZE
20. po, 21. út v 17 hod. – 2D VERZE
22. st v 17 hod. – 3D VERZE

20. pondělí pouze v 19.30 hod.

21. úterý pouze v 19.30 hod.

22. středa pouze v 19.30 hod.

23. čtvrtek pouze v 17 hod.
24. pátek pouze v 19 hod.
25. sobota pouze v 15.15 hod.
26. neděle pouze v 18 hod.
24. pátek pouze v 17 hod.
26. neděle pouze ve 20 hod.

25. sobota ve 13 hod. – 2D VERZE
26. neděle v 15.45 hod. – 3D VERZE

26. neděle pouze ve 14 hod.

27. pondělí pouze v 17 hod.

27. pondělí pouze v 19.30 hod.

28. úterý pouze v 17 hod.

28. úterý pouze v 19.15 hod.

29. středa pouze v 17 hod.

Středa 29. února v 19.30 hod.

30. čtvrtek v 19 hod. – 2D VERZE
31. pátek ve 20 hod. – 3D VERZE

31. pátek pouze v 18 hod.

30. čtvrtek v 17 hod. – 2D VERZE
31. pátek v 16.15 hod. – 3D VERZE
DUBEN 2017
1. sobota ve 14 hod. – 2D VERZE
1. sobota v 16 hod. – 3D VERZE

HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ HRDINY 
Příběh skutečného vojáka, který se během války stal hrdinou bez jediného výstřelu… Neobyčejný příběh o odvaze a obětavosti, příběh o muži, který se stal legendou. Film má celkem šest nomina-
cí na Oscara za rok 2016, včetně kategorie nejlepší film či režie! České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

JACKIE
Jedna z nejoblíbenějších hereček současnosti Natalie Portman hraje svou životní roli jako Jackie Kennedyová. Film mapuje vyhrocené a náročné dny následující bezprostředně po atentátu na J. F. Kenne-
dyho. Jeden z nejdiskutovanějších filmů konce roku 2016 slibuje pro Natalii Portman oscarovou vyhlídku, celkem má film tři nominace! České titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MUZZIKANTI
… všichni jsme muzikanti. Hudební rocková a folklórní balada. Hrají Pavel Kříž, Michalina Olszańska, Patrik Děrgel, Martin Dejdar, Maroš Kramár, Sara Sandeva, Markéta Konvičková, Magdalena 
Wronková, Eva Vejmělková, Karolina Gudasová, Jaromír Nohavica a Norbert Lichý. Režie Dušan Rapoš. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

LOGAN: WOLVERINE
Jeho čas nadešel… Wolverine se vrací a s ním i Laura, dívka, která má překvapivě stejné schopnosti jako on a v patách má navíc nelítostné pronásledovatele, kteří se jí snaží zmocnit. Hugh Jackman 
v hlavní roli akčního dobrodružného fantasy. České znění. Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

VŠECHNO NEBO NIC
ČESKÝ Deník Bridget Jonesové? Komediální i romantický příběh dvou pohledných třicítek (nerozlučných kamarádek), z nichž jedna přitahuje muže jako magnet, a ta druhá je praktická se smyslem 
pro zodpovědnost… Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

TROLLOVÉ
Najdi svoje štěstí… Animovaná dobrodružná rodinná komedie od tvůrců filmu „Shrek“. České znění. Vstupné 110 Kč (děti 90 Kč). Mládeži přístupný.

BALERÍNA
Vydejte se na cestu! Rodinný animovaný dobrodružný film o dívence Felícii, která se společně s kamarádem Victorem vydává na dlouhou cestu do Paříže, kde na ni čeká mnoho nelehkých úkolů  
a zajímavých setkání. Dojemný i zábavný film o přátelství, sebedůvěře a rodinných poutech. České znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

ANDĚL PÁNĚ 2
Láska pozemská i láska pekelná… Volné pokračování úspěšné vánoční pohádky s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
Už žádná pravidla! Už žádná tajemství! Další kapitola pikantní romance podle knižní předlohy spisovatelky E. L. James o vztahu dominantního milionáře Christiana Greye a studentky Anastasie 
Steeleové… České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

MASARYK FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V jeho srdci bojovala nespoutanost extravagantního umělce s povinností a morálkou úředníka a diplomata. Velkou část života procestoval, 
ale nikdy nezapomněl na zemi, z níž pocházel, na republiku, kterou založil jeho otec Tomáš Garrigue. Titulní postavu Masaryka bravurně ztvárnil démonický herec mnoha velkých rolí Karel Roden. 
V dalších rolích Oldřich Kaiser, Eva Herzigová, Jiří Vyorálek, Robert Jaškow, Emília Vášáryová, Zuzana Krónerová, Arly Jover, Dermot Crowley, Milton Welsch, Hanns Zischler.Film je nominován ve 
14ti kategoriích na Českého lva! Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ANDĚL PÁNĚ 2
Láska pozemská i láska pekelná… Volné pokračování úspěšné vánoční pohádky s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

ANTHROPOID
Drama režiséra Seana Ellise podle skutečných historických událostí. V hlavních rolích parašutistů Kubiše a Gabčíka ztvárnili Jamie Dornan a Cillian Murphy. Jednu z hlavních ženských rolí, Gabčí-
kovu partnerku, hraje česká herečka Aňa Geislerová. Film má 12 nominací na Českého lva za rok 2016. České titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

KONG: OSTROV LEBEK FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Všichni vítají krále! Akční dobrodružný fantasy sci-fi film o týmu badatelů, kteří se vydávají na výpravu do hlubin neprobádaného, stejně krásného jako zrádného, ostrova kdesi v Pacifiku, aniž by 
měli sebemenší tušení, že vstupují na území mytického Konga… České titulky. Vstupné 3D verze 130 Kč, 2D verze 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MUZZIKANTI
… všichni jsme muzikanti. Hudební rocková a folklórní balada. Režie Dušan Rapoš. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

LEGO BATMAN FILM
Buď vždy sám sebou. Pokud můžeš, buď Batman! Od tvůrců filmu „Lego příběhu“, který se stal celosvětovým fenoménem, se dočkal vlastního filmového dobrodružství i přirozený vůdce celého an-
sámblu – LEGO Batman. Dětská animovaná a trochu i akční komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

MASARYK
Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. Na pozadí historických událostí se odehrává napínavý životní příběh okouzlujícího, ale nevyrovnaného, sebedestruktivního muže a jeho mar-
ného boje o budoucnost vlastní země. Film je nominován ve 14ti kategoriích na Českého lva! Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

LOGAN: WOLVERINE
Jeho čas nadešel… Wolverine se vrací a s ním i Laura, dívka, která má překvapivě stejné schopnosti jako on… České titulky. Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

KRÁSKA A ZVÍŘE FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Hraná adaptace animované disneyovské klasiky a jeden z nejpopulárnějších pohádkových příběhů vůbec… Příběh Krásky, bystré, krásné a nezávislé mladé dívky, kterou ve svém zámku uvězní za-
kletý princ v podobě děsivého zvířete. Navzdory strachu se spřátelí se zakletým zámeckým služebnictvem a uvědomí si, že se pod obludným zvířecím zevnějškem ukrývá vlídná duše skutečného 
prince. Romantický rodinný film, uváděný v českém znění. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

MOONLIGHT
Nadčasový příběh dospívání a hledání sebe sama je zasazený do drsných kulis okrajových čtvrtí Miami. Nekonvenční způsob vyprávění, vynalézavá vizuální složka i mimořádné herecké výkony vy-
nesly snímku Zlatý glóbus za nejlepší film i osm nominací na Oscara. České titulky. Vstupné 90 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

I DVA JSOU RODINA
Po světovém hitu „Nedotknutelní“ Omar Sy opět září ve skvělé komedii – je totiž táta k popukání! Romantická komedie o tom, jak se okouzlujícím způsobem pustit do výchovy malé Glorie. České 
titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

VŠECHNO NEBO NIC
ČESKÝ Deník Bridget Jonesové? Táňa Pauhofová a Klára Issová v hlavních rolích komedie, natočené podle bestselleru Evity Urbaníkové, v dalších rolích Michal Zebrowski, Pawel Delag, Ondřej Sokol, 
Petr Vaněk, Ľuboš Kostelný, Zuzana Kronerová, Luděk Sobota, Jan Budař, Vlastina Svátková a Petra Hřebíčková. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

RANDE NASLEPO
I když svůj sen nevidíš, můžeš za ním jít… Romantická komedie o tom, jak se přihlásit na stáž do pětihvězdičkového hotelu, projít důkladnou přípravou, pořádně blafovat – a získat místo, ale jen 
hlavně nikomu nepřiznat, že vlastně tak trochu skoro vůbec nevidí!!! Natočeno podle skutečného životního příběhu, uváděno v českém znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

SKRYTÉ ZLO
Existuje jediný způsob, jak se vyhnout této kletbě: nemyslet na ni, nevyslovovat ji. Ale jakmile skryté zlo pronikne do vaší hlavy, je to právě to, co všechno řídí. Existuje způsob, jak se vymanit z této 
posedlosti a přežít? Hororový thriller, uváděný s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

KRÁSKA A ZVÍŘE
Hraná adaptace animované disneyovské klasiky a jeden z nejpopulárnějších pohádkových příběhů vůbec, ve kterém velkolepým způsobem ožívají postavy, které diváci znají a zbožňují. V hlav-
ních rolích romantického rodinného filmu Emma Watson a Dan Stevens. Film je uváděn v českém znění. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

LICHOŽROUTI
Držte a hlídejte si ponožky! O radostech a strastech zlodějů ponožek – Lichožroutů. Rodinný dobrodružný animovaný film pro celou rodinu. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

LA LA LAND
Nebojte se snít! Moderní pojetí klasického hollywoodského milostného románu umocněné skvělými písničkami. Film je celkem ve 14ti kategoriích nominovaný na Oscara za rok 2016, na svém kon-
tě má i sedm Zlatých glóbů za rok 2016! České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MASARYK
Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V jeho srdci bojovala nespoutanost extravagantního umělce s povinností a morálkou úředníka a diplomata. Film je nominován ve 14 katego-
riích na Českého lva! Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MUZZIKANTI
… všichni jsme muzikanti. Hudební rocková a folklórní balada. Hrají Pavel Kříž, Michalina Olszańska, Patrik Děrgel, Martin Dejdar, Maroš Kramár, Sara Sandeva, Markéta Konvičková, Magdalena 
Wronková, Eva Vejmělková, Karolina Gudasová, Jaromír Nohavica a Norbert Lichý. Režie Dušan Rapoš. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

LION: DLOUHÁ CESTA DOMŮ 
Strhující příběh muže, který 25 roků hledá cestu zpět domů do Indie, na základě malých vzpomínek z dětství. Film má 6 nominací na Oscara, včetně kategorie nejlepší film. České titulky. Vstupné 
110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ANDĚL PÁNĚ 2
Láska pozemská i láska pekelná… Volné pokračování úspěšné vánoční pohádky s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ NA PLÁTNECH KIN: JÁ, CLAUDE MONET DOKUMENT I VÝSTAVY S DÍLY SVĚTOZNÁMÉHO MALÍŘE
Prostřednictvím soukromých dopisů odhaluje oceňovaný režisér Phil Grabsky ve svém novém filmu zcela nový pohled na muže, který nejenže se svými obrazy zasloužil o zrod impresionismu, ale 
byl také možná nejvlivnějším a nejúspěšnějším malířem 19. a počátku 20. století. České titulky. Vstupné v předprodeji do 16. března 2017 – 180 Kč, dále za 200 Kč.

GHOST IN THE SHELL FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Kultovní japonské anime Ghost in the Shell se stalo základním inspiračním pilířem pro legendární trilogii Matrix. Teď přišel čas, aby tahle kyberpunková perla sama zazářila na filmovém plátně. 
V hlavní roli akčního sci-fi Scarlett Johansson. České titulky. Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

VOLÁNÍ NETVORA: PŘÍBĚH ŽIVOTA
Příběhy jsou divoké bytosti… Felicity Jones, Liam Neeson a Sigourney Weaver v hlavních rolích dramatického fantasy filmu. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Nikdy nebyli sami… Nový šmoulí příběh, ve kterém se Šmoulinka po nálezu tajuplné mapy vydává společně se svými nejlepšími kamarády Koumákem, Nešikou a Silákem na vzrušující a napína-
vou pouť Zakázaným lesem, plným kouzelných stvoření, aby společně nalezli tajemnou, dávno ztracenou vesnici dříve, než se to podaří zlému kouzelníkovi Gargamelovi. Rodinná animovaná ko-
medie, uváděná v českém znění. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný. 
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7. prosince 2016 9:22:54
2. března /2017 

Městské divadlo Dr. J. Čížka - Náchod 

JEDLÍCI ČOKOLÁDY 17. března /2017 
Divadlo J. K. Tyla - Červený Kostelec

PRÁSKNI DO BOT
14. dubna /2017 

Městské divadlo Dr. J. Čížka - Náchod

DAN BÁRTA &

3. května /2017 
Městské divadlo Dr. J. Čížka - Náchod

SMOLÍKOVI

16. května /2017 
Divadlo J. K. Tyla - Červený Kostelec

RŮŽE PRO ALGERNON

24. června /2017 
Zámek - Nové Město nad Metují

CHANTAL POULLAIN

ROBERT 
BALZAR TRIO

vstupenky online

Grafi ka a DTP: Jan Záliš — www.pinstudio.czwww.nsuvadi.cz

Předprodejní místa kulturní sezóny Náchodský SWING uvádí 2016/2017Naši významní partneři: 

Kupvstupenku.cz

5 Kč z každé prodané vstupenky je 
věnováno Nadaci Pomocné tlapky

Vstupenky na kulturní sezónu Náchodský SWING uvádí budou k dispozici v předprodeji na www.kupvstupenku.cz 
a na našich kontaktních místech (viz seznam). Při platbě kartou nebo převodem si můžete vstupenku vytisknout v teple domova, 

případně si ji nechat zaslat na chytrý mobilní telefon prostřednictvím aplikace Cool Ticket. 

Broumov
IC Broumov 

Mírové nám. 56
tel.: 491 524 168

Česká Skalice
IC Česká Skalice 
T. G. Masaryka 33
tel.: 491 453 870

Červený Kostelec
IC Červený Kostelec

5. května 603
tel.: 498 100 657

Náchod
Cest. agentura Machová Náchod 

Kamenice 144
tel.: 491 420 420

Náchod
IC Náchod 

Masarykovo nám. 1
tel.: 491 426 060

Hronov
Cest. agentura Martincová Hronov 

Jiráskova 320
tel.: 606 111 413

Nové Město nad Metují
IC Nové Město nad Metují 

Husovo nám. 1225
tel.: 491 472 119

Police nad Metují 
IC Police nad Metují 
Masarykovo nám. 75

tel.: 491 421 501

Teplice nad Metují
IC Teplice nad Metují 

Horní 13
tel.: 491 581 197

Trutnov
IC Trutnov 

Krakonošovo nám. 72
tel.: 499 818 245

Úpice
IC Úpice 

Dr. A. Hejny 133
tel.: 499 882 329

Dobruška
IC Dobruška

Nám. F. L. Věka 32
tel.: 494 629 58

Jaroměř
IC Jaroměř

Nám. ČSA 16
tel.: 491 847 220
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