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

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

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

Čtvrtek
MODRÉHO“

Středa 

5. října 2022 
v 9.00 hodin

Metropolitní divadlo Praha uvádí muzikálovou pohádku pro školy i širokou veřejnost

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ
V ledovém království na konci světa žije zlá Sněhová královna, která má srdce z ledu. Jednoho dne, když se prohání, jako mrazivá meluzína nad Královstvím slunce, zahlédne prince Kryštofa, který si ze sněhu 
staví sněhuláka. Jeho mladší sestřičky Ella a Anna si z bratrovi nešikovnos�  dělají legraci .. a tak, když mu Sněhová královna nabídne náruč stříbrného prachu a celé království z ledu, očarovaný Kryštof se nechá 
unést do jejího království. Jeho náhlé zmizení trápí obě sestřičky, které se ho vydají se sněhulákem Olíkem hledat …
Vstupenky na místě.                                                                                                                                                                            Vstupné: 70 Kč  

Pondělí 

10. října 2022
v 19.00 hodin

Divadlo Ungelt Praha

Peter Quilter: VEJŠLAP
Režie: Pavel Ondruch                                                                                                                    Hrají: Jan Holík, Martin Písařík a Petr Stach
Komediální oslava přátelství, přírody a života
Tři stárnoucí kamarádi na úpa�  hory a dvoudenní túra před nimi. Cíl je jasný: překonat krizi středního věku. Herci neustále udržují v očekávání mainstreamové zábavy, ale nikdy se jí nepoddají. Jak 
to u chlapských konverzací bývá, kontruje se tu v� py a bonmoty, nikoli citovými výlevy a hlubokomyslnými proslovy. Inscenace je skromná na povrchu a uvnitř zarážejícím způsobem upřímná. 
Předprodej již probíhá.                                                               Délka: 120 minut včetně přestávky.                                                       Vstupné: 440 Kč, 420 Kč, 400 Kč 

Úterý 

11. října 2022
v 10.30 hodin

Divadlo D21 Praha uvádí pro školy i širokou veřejnost

TRNOVÁ KORUNA K. HAVLÍČKA BOROVSKÉHO
Kabaretní detektivka o životě a díle „národního buditele“
Režie: Jiří Ondra                                                                                                                                       Hrají: Hana Mathauserová, Stela Chmelová, Zdeněk Dočekal j. h., Marek Zeman
Inscenace čerpající ze života a díla českého „národního buditele“, který je mnohými považován za zakladatele české sa� ry, žurnalis� ky a kri� ky. Kromě mo� vů z rozsáhlého Havlíčkova díla se hra opírá o knihu 
literárního historika Jiřího Moravy „C.k. disident Karel Havlíček“, v níž autor provádí důslednou demy� zaci Havlíčkova mučednického kultu na základě studia dříve neznámých archivních materiálů. 
Vstupenky na místě.                                                                  Délka: 70 minut, věk: od 13 let                                                           Vstupné: 90 Kč   

Středa 

12. října 2022
v 19.00 hodin 

ROMANTICKÉ SKLADBY NA KYTARU NEJZNÁMĚJŠÍCH AUTORŮ
Recitál LUBOMÍRA BRABCE
Lubomír Brabec je český kytarový virtuóz. V dětství začínal nejprve jako houslista, hru na kytaru vystudoval na konzervatoři v Plzni a v Praze u Milana Zelenky. V roce 1980 pak pokračoval v mistrovském 
studiu v Británii na Royal Academy of Music a v Early Music Centr díky s� pendiu od britské vlády.
Předprodej již probíhá.                                                                                                                              Vstupné: 150 Kč, 130 Kč, 110 Kč 

Neděle 

16. října 2022
v 15.00 hodin

  

Divadelní společnost Julie Jurištové vás zve na nedělní pohádku

PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE
Autor a režie: Dana Bartůňková
Klasická pohádka s písničkami na motivy Boženy Němcové
Děj nás zavede do království krále Dobroslava, jehož jediná dcera princezna Lada právě slaví osmnácté narozeniny. Ty zkazí návštěva obhroublého krále Kazisvěta, který vládne v sousední zemi a nu�  Ladu, 
aby se stala jeho ženou. Lada musí před zlým Kazisvětem z otcovského království uprchnout a hledat štěs�  daleko od domova. 
Předprodej již probíhá.                                            Délka 65 minut.                                                                                               Vstupné: 90 Kč   

Úterý 

18. října 2022
v 18.00 hodin

START4DREAMS s. r. o. uvádí 

JAN BENDIG– koncert
Zveme vás na koncert Jana Bendiga stoupajicí hvězdy! Přijďte se pobavit bude to nezapomenutelný zážitek!
Předprodej již probíhá.                                                                                                                                                                                                  Vstupné: 200 Kč, děti a ZTP 100 Kč
Po skončení koncertu proběhne VIP večírek s Janem Bendigem včetně rautu v nově otevřeném baru AL CAPONE na náměs� .                                           Vstup 250 Kč. Objednávky na tel.: 728 017 763

Středa 

19. října 2022
v 19.00 hodin

Komorní divadlo Kalich Praha

Eric-Emmanule Schmitt : OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ
Režie a úprava: Jakub Nvota                                                                                                        Hrají: Pavla Tomicová a Josef Polášek
Hra o tom, jak může být život krásný i když je k nám krutý. Je o odvaze žít a chuti se smát. 
Oskar je úžasný chlapec. Sedí na svém lůžku v nemocnici, a to co potřebuje je opravdu dobrý plán. Měl by to být vskutku důmyslný plán, jak přežít život se vším, co k němu patří až do vysokého věku, ale 
s� hnout to v přeci jen trochu kratším čase. Jeden den jako deset let – s takovým kouzlem může Oskarovi pomoct jen jediný člověk. Obávaná škr� čka z Languedocu, bývalá zápasnice, dnes záhadná, úžasná, 
vždy pohotová babi Růženka... Spolu s Oskarem jsou tým, který chrlí v� p, humor a nic pro něj není svaté, nemožné i v těch nejdrama� čtějších situacích.   
Předprodej již probíhá.                                        Délka: 120 minut včetně přestávky                                              Vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč 

  Představení v rámci „ZELENÉHO 
i MODRÉHO “ abonmá 2019/2020

představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá 2021/2022

2. koncert ab. cyklu - skupina „K“ 2022/2023

Středa 2. listopadu 2022 v 19.00 hodin 

Délka: 120 minut včetně přestávky
Předprodej od 3. října 2022.
Vstupné: 440 Kč, 420 Kč, 400 Kč 

Studio Dva divadlo Praha

Bernard Slade: VZPOMÍNKY ZŮSTANOU
Režie: Viktor Polesný                                                        Hrají: Petr Štěpánek, Zlata Adamovská, Lucie Štěpánková/Jana Stryková a Vilém Udatný
Milostný příběh barového klavíristy a jeho dvou osudových žen.
Hra o lásce a rodinných poutech plná úsměvných, dojemných, ale i vážnějších momentů, je hereckým koncertem Zlaty Adamovské, Petra Štěpánka a Jany Strykové, 
či Lucie Štěpánkové od autora brilantní komedie Každý rok ve stejnou dobu, která oslovila diváky na celém světě. Tato neobvyklá love story splétá smích, 
slzy a nostalgické písně, aby utkala okouzlující pozdrav roman� ckým hrám minulos� .

Čtvrtek 3. listopadu 2022 v 19.00 hodin

Předprodej od 3. října 2022.
Vstupné: 180 Kč, 160 Kč, 140 Kč

SLAVNOSTNÍ OPERETNÍ KONCERT
Gabriela Beňačková – soprán,  Jakub Pustina – tenor,  Marta Vašková – piano
Program:   E. Kalman: Hraběnka Mariza a Čardášová princezna   J. Strauss: Die Fledermaus
                     F. Chopin: Mazurka A mol      O. Nedbal: Polská krev
                    F. Lehár: Veselá vdova                    J. Off enbach: Kankán 
                    L. Denza: Funiculi, Funicula 

Sobota 3. prosince 2022 v 19.00 hodin

Délka: 90 minut
Předprodej od 3. října 2022.
Vstupné: 460 Kč, 440 Kč, 420 Kč

Studio Dva divadlo Praha

Ron Hutchinson: MOJE TANGO
Režie: Šimon Caban a Darina Abrahámová             Hrají: Jitka Schneiderová, Roman Zach a Karel Mařík
Hra je napsaná podle námětu Victorie Fischerové.
Virginie se musí rozhodnout, zda zůstane v pohodlí a bezpečí svého středostavovského britského života, nebo zariskuje a opus�  všechno, co zná, nasedne do letadla, 
odcestuje dvanáct � síc kilometrů do Buenos Aires a naučí se tango. Někdy musíte následovat svoje nohy. A někdy své srdce, abyste zvládli nové kroky svého života. 
Živá hudba, vášnivý tanec a svůdné, hledající a sebevědomé rytmy, které mohou vše změnit.

Úterý 6. prosince 2022 v 19.00 hodin

Délka: 195 minut včetně přestávky
Předprodej od 3. října 2022.
Vstupné: 160 Kč, 140 Kč, 120 Kč

DS Vrchlický Jaroměř

Carlo Goldoni: SLUHA DVOU PÁNŮ
Režie: Eva Urbancová 
Slavná taškařice, která vychází ze situačního mistrovství komedie dell’arte, prozrazuje autorovu schopnost napsat jiskrné, životné postavy.
Vychytralý sluha Truff aldino přesvědčí sám sebe, že je schopný sloužit dvěma pánům současně. Ale vstupuje do vypjaté situace proměn, kdy se milenci hledají a míjejí, 
totožnost se skrývá i odkrývá, svatby se připravují a vzápě�  ruší. Láska a přátelství jsou podrobovány zkouškám. Zmatky a nedorozumění se vrší a zauzlují s vydatným 
přispěním právě Truff aldina, který se situace snaží řešit, ale přitom si nezapomíná přihřívat svoji soukromou polívčičku…  

Připravujeme 
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4. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá 2022/2023
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Obnovený zámecký kopec 
     se chystá otevřít veřejnosti

Podzimní počasí již nastoupilo v plné 
síle, zámecký kopec se pomalu barví 
do pestré škály barev typických pro toto 
období a po dvou letech intenzivních pra-
cí na jeho revitalizaci bude pomalu při-
praven otevřít se veřejnosti. Slavnostní 
otevření celého zrenovovaného areálu se 
uskuteční první prosincový týden a urči-
tě bude mít co nabídnout.

Na zámecký kopec už nyní dohlíží věr-
ná kopie sochy sv. Jana Nepomuckého, 
která byla v září symbolicky odhalena ve-
dením města a ředitelem NPÚ-ÚPS Sych-
rov Milošem Kadlecem a po 68 letech se 
vrátila na své původní místo, a to poblíž 
spodní části Regnerových sadů vedle zá-
meckého schodiště. Z původní sochy, jenž 
byla v roce 1954 poničena vandaly, se do-
chovala pouze hlava. Ta je uložena v de-
pozitáři Muzea Náchodska. Dle tohoto 
fragmentu nechalo město Náchod v roce 
2015 vytvořit repliku sochy, jejímiž au-
tory byli Jindřich Roubíček a Lucie Tru-
něčková. Tato socha sv. Jana Nepomucké-
ho se liší od ostatních zpodobnění světce 
tím, že drží v náručí Staroboleslavské Pa-
lladium. Podstavec pro sochu je původní 
a byl pouze zrestaurován panem BcA. Ja-
roslavem Vrbatou. Před vlastní instalací 
na původní místo obohacovala prostory 
nové radnice, avšak když nastal čas, byla 
socha pod přísným dohledem restauráto-
ra transportována a osazena na původní 
podstavec v zámeckém kopci. Vzhledem 
ke své světlejší barevnosti byla barevně 
sjednocena a ochráněna proti vodě.

Postup renovačních prací na zámeckém 
kopci odhalil i významný archeologický 
nález na tzv. Velkých šancích v podobě 
reliktu půlkruhové fortifikace tvořící pís-

meno U (zřejmě bašty sloužící k ochraně 
vstupu do hradního areálu) k původnímu 
příkopu (dnešní tzv. Úřednický trakt). Ob-
jevená původní bašta je tvořena kombi-
nací hrubozrnného pískovce a opukového 
kamene a v minulosti byla překryta téměř 
jednolitou vrstvou zeminy – náspem zem-
ního opevnění budovaného ve 30. letech 
17. století. Návštěvníkům i kolemjdoucím 
přiblíží kus historie a nabídne nový uni-
kátní pohled na náchodský zámek a jeho 
okolí.

Samotná skladba dřevin vysazených 
na úpatí kopce zahrnuje nové stromy, 
keře, půdokryvné rostliny, trávníky a pod 
západními terasami zbrusu nový ovocný 
sad. Po celé délce vznikly nové okružní 
cesty, ocelové lávky a schodiště, které ná-
vštěvníkům nabídnou zajímavé pohledy 
na okolí a pohodlně je dovedou na vrchol 
zámeckého kopce, kde na III. nádvoří Stát-
ního zámku Náchod čekají v medvědáriu 
dva hnědí medvědi – Ludvík a Dáša. Žijí 
zde již od roku 1995 a v letošním roce sla-
ví 30. narozeniny. Pokud i vy chcete Lud-
víkovi a Dáše popřát a případně přilepšit, 
můžete tak učinit formou daru na „med-
vědí účet“ č. 300117497/0300 nebo pří-
mo do „medvědí kasičky“ na III. nádvo-
ří zámku. Z těchto peněz je financován 
jejich chov.

A o čem sní naši náchodští medvědi? 
Aby bylo počasí vlídné a dělníkům v jejich 
závěrečné fázi prací svítilo hřejivě sluníč-
ko! Huňáči se už nemohou dočkat, až bu-
dou opět své kousky předvádět davu při-
hlížejících, kteří zámecký kopec zdolali 
právě přes romantická zákoutí a vyhlíd-
ky nových stezek.
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2 NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy 
z radnice
Rada města Náchoda, 
29. 8. 2022 
Jednání rady města 
se zúčastnilo osm, 
později devět radních. 
Číselný popis u zprávy představuje poměr hla-
sů při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.

Majetkoprávní úkony obce
 RM schválila uzavření Dohody o ukonče-

ní nájemní smlouvy na nebytový prostor 
v ul. Komenského čp. 610 se současným ná-
jemníkem ke dni 31. 10. 2022. 9-0-0

 RM schválila uzavření Smlouvy o vý-
půjčce s Lesy města Náchoda na čás-
ti pozemkových parcel v majetku měs-
ta č. 520/1 a 521/1, k.ú. Běloves, o výměře 
1 640 m2 za účelem rozšíření pilařské vý-
roby a skladu řeziva. 9-0-0

 RM schválila uzavření Smlouvy o nájmu 
s Evangelickou akademií, Náchod, na pro-
nájem části pozemkové parcely v majetku 
města č. 2067/124, k.ú. Náchod, o výměře 
260 m2, za účelem zřízení školní zahra-
dy.  9-0-0

 RM schválila uzavření Dodatku 
ke Smlouvě o nájmu prostoru ze dne 28. 
12. 2018 a Nájemní smlouvě ze dne 6. 10. 
2021 se spolkem Společné cesty na vyu-
žívání nebytových prostor v Kině Vesmír 
(Hurdálkova čp. 247, Náchod), kterým do-
jde ke sjednocení těchto dvou smluv vůči 
jednomu nájemci. 8-0-1

 RM schválila uzavření Dodatku č. 5 
k Nájemní smlouvě s Evangelickou akade-
mií na užívání nebytových prostor v ma-
jetku města. Tímto dodatkem je upraveno 
sjednání nájmu na dobu neurčitou. 9-0-0

 RM schválila vydání souhlasu města 
s odstavným a parkovacím stáním na ko-
munikacích přilehlých ke stavbě v ul. Ji-
ráskova čp. 461, Náchod, pro Montessori 
MŠ a ZŠ s.r.o., v rozsahu 4 parkovací stá-
ní. 9-0-0

 RM nesouhlasila s uložením a výstav-
bou dalšího podzemního komunikační-
ho vedení sítí elektronických komunikací 
pro budovy v ul. Pražská, Českých bratří, 
Němcové, Palachova, Raisova, Komenské-
ho, Na Hamrech, Nerudova, Dvořákova, 
Bratří Čapků, Janáčkova, Na Letné, Štef-
kova, Mlýnská a Českoskalická na pozem-
cích ve vlastnictví města a žádost společ-
nosti ZLINPROJEKT, a.s., zamítla. 0-0-9

 RM schválila pravidla povolování pře-
věsů v ul. Tyršova, Strnadova, Kamenice, 
Palackého a Poštovní, Náchod, vč. ceníku 
dle předloženého návrhu. Zároveň uložila 
odboru správy majetku a financování in-
formovat majitele objektů o nutnosti do-
držovat bezpečnou váhu převěsů. 8-1-0
Oprava cesty Chrastinka – zámek 9-0-0

 RM schválila nabídku na veřejnou za-
kázku „OPRAVA CESTY CHRASTINKA – 
ZÁMEK“ a schválila uzavření Smlouvy 

o dílo s účastníkem Gardenline s.r.o., Li-
toměřice, dle předložené cenové nabídky.
RUBENA s.r.o. – žádost o souhlas vlastní-
ka pozemku s instalací stálého svislého 
dopravního značení v ul. Nerudova, Ná-
chod 9-0-0

 RM schválila vydání souhlasu města 
s instalací stálého svislého dopravního 
značení se zákazem zastavení na pozem-
ku p. č. 1209/2 v k. ú. Náchod, ul. Nerudo-
va, v délce cca 10 m od přechodu pro chod-
ce. Náklady s tím spojené uhradí žadatel.
Smlouva o právu provést stavbu – pro-
dloužení vrchního vedení veřejného 
osvětlení Bražec  9-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o prá-
vu provést stavbu inženýrské sítě a ome-
zení užívání nemovitosti s příspěvkovou 
organizací Správa silnic Královéhradecké-
ho kraje na prodloužení vrchního vedení 
veřejného osvětlení na pozemkové parce-
le č. 378, k.ú. Bražec.
Komunikace Zákoutí 
mezi objekty čp. 336–2151 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 
Smlouvy o dílo k akci komunikace Zákoutí 
mezi objekty čp. 336 až čp. 2151, Náchod, 
která bude zajišťovat dopravní a technic-
kou infrastrukturu pro stávající dva ro-
dinné domy a pro případnou další zástav-
bu v budoucnu.
Jizbice – Lipí – Náchod – chodníky 9-0-0

 RM schválila uzavření Smlouvy o reali-
zaci překládky sítě elektronických komu-
nikací se společností CETIN a.s., Praha 9, 
na akci s názvem „VPIC Lipí (NA)_ Přesun 
sloupů NV“.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila výměnu výbojek v ul Kar-

lův kopec, Náchod, a schválila cenovou 
nabídku fy TS Náchod, dle předložené na-
bídky. 9-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila vystavení objednávky pro p. J. 
Folce, Mladé Buky, na opravu hlavního 
uzávěru plynu na chatě Zvonička v Peci 
p. Sněžkou, která je v majetku města. 
 9-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila vystavení objednávky pro 
p. M. Hejzlara, Náchod, na provedení 
opravy venkovního schodiště ke vstupu 
do plaveckého bazénu v Náchodě. 9-0-0

 RM souhlasila s cenovou kalkulací 
a schválila vystavení objednávky pro fy 
JJTrend, Náchod, na zřízení kamery u hři-
ště v ul. Myslbekova, Náchod. 9-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila vystavení objednávky pro fy 
UPS Technology, Brno, na provedení opra-
vy ventilátorů v záložním zdroji evaku-
ačního výtahu v domově pro seniory Ma-
rie. 9-0-0

 RM souhlasila se zapojením MŠ Březino-
va, Náchod, do projektu Šablony pro MŠ 
a ZŠ z operačního programu Jan Amos Ko-
menský bez spoluúčasti zřizovatele. Záro-
veň souhlasila s výkonem jiné výdělečné 

činnosti ředitelky školy L. Šímkové pro ve-
dení a administrace projektu. 9-0-0

 RM schválila připojení Zimního stadio-
nu pod Sportovní zařízení města Nácho-
da, p. o., s účinností od 1. 1. 2023. RM ulo-
žila vedení města zajistit příslušné právní 
kroky. 9-0-0

 RM schválila Darovací smlouvu dle 
předloženého návrhu pro SK Babí, z.s., 
na finanční dar na podporu sportovních 
aktivit spolku od VAK Náchod a.s.   9-0-0

 RM schválila záměr spolufinancová-
ní projektu Traily Náchod organizací Ná-
chodské stezky, z.s. 9-0-0

Rada města Náchoda, 7. 9. 2022 
Jednání rady města se zúčastnilo devět rad-
ních. 
Podání žádosti o podporu na projekt 
„Novostavba tenisové haly a stavební 
úpravy tenisového areálu v Náchodě – 
Bělovsi“ 9-0-0

 RM schválila podání žádosti o poskyt-
nutí dotace na projekt „Novostavba te-
nisové haly a stavební úpravy tenisové-
ho areálu v Náchodě – Bělovsi“ do výzvy 
č.19/2022 Regiony ÚSC 2022, Program  
č. 162 52 Regionální infrastruktura vypsa-
né Národní sportovní agenturou. Zároveň 
doporučila ZM schválit použití finančních 
prostředků z rozpočtu města na financo-
vání akce dle předloženého návrhu.
Smlouvy o spolupráci do žádosti o pod-
poru – ART CENTRUM 9-0-0

 RM souhlasila se spoluprací s jednotli-
vými spolky a schválila uzavření přísluš-
ných smluv o spolupráci. Dále pověřila 
MěÚ, aby samostatně rozhodl o finálním 
znění.

Zastupitelstvo města Náchoda, 
12. 9. 2022
Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo 
24 zastupitelů, tři byli omluveni.
Zastupitelstvo města projednalo:
1. Majetkoprávní úkony obce
2. Rozbor hospodaření města za I. polole-
tí roku 2022
3. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpoč-
tu města 
4. Zápis z KV – kontroly
5. Vyřazení dlouhodobého hmotného ma-
jetku
6. Rozpočtová opatření
7. Informace k nákupu energií pro město 
a návrh řešení snižování energií v budo-
vách města
8. Směrnice RM o způsobech určení cen 
věcných břemen zřizovaných na pozem-
cích v majetku města
9. Objednávka na administraci žádos-
ti o dotaci ze 40. výzvy IROP na akci 
„III/28526 Jizbice – Lipí – Náchod – chod-
níky“
10. Oprava střechy nad ředitelnou ZŠ Ko-
menského, Náchod
11. Oprava místní komunikace v lokalitě 
Babí – frézing 
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12. Projektová dokumentace OPRAVA CES-
TY CHRASTINKA – ZÁMEK
13. Žádost o výjimku z nejvyššího počtu 
dětí ve 2. třídě MŠ Myslbekova, Náchod
14. Navýšení kapacity ŠD a ŠJ ZŠ Drtinovo 
náměstí, Náchod, v rejstříku škol a škol. 
zařízení
Veškeré materiály pro jednání zastupitelů 
včetně návrhu usnesení k jednotlivým bo-
dům najdete na adrese: http://www.mesto-
nachod.cz/mesto/zastupitelstvo/podklady/ 
Usnesení zastupitelstva – http://www.mesto-
nachod.cz/mesto/zastupitelstvo/usneseni/za-
stupitelstvo18-28.asp

Rada města Náchoda, 19. 9. 2022 
Jednání rady města se zúčastnilo 
devět radních. 
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila uzavření Dohody o ukon-
čení nájemní smlouvy na část stavební 
parcely č. 123, k.ú. Staré Město n. M., o vý-
měře 110 m2 v majetku města se součas-
ným nájemníkem ke dni 30. 9. 2022.   
 9-0-0

 RM schválila uzavření Smlouvy o nájmu 
pozemku č. 2067/1, k.ú. Náchod, se Sprá-
vou železnic do doby bezúplatného převo-
du do majetku města. Zároveň revokovala 
usnesení ze dne 15. 8. 2022. 9-0-0

 RM schválila uzavření pachtovní smlou-
vy s žadatelkou na část pozemkové par-
cely č. 326/3, k.ú. Náchod, o výměře 130 
m2 v majetku města za účelem zřízení za-
hrádky. 9-0-0

 RM schválila uzavření Smlouvy o zříze-
ní věcného břemene – služebnosti s fy In-
ternet2 s.r.o., Náchod, pro umístění Me-
tropolitní optické sítě vč. jeho součástí, 
na pozemkové parcele č. 1919/8, k.ú. Ná-
chod, v majetku města v celkové délce 
25,35 m.  9-0-0

 RM schválila uzavření Nájemní smlou-
vy s Evangelickou akademií, Náchod, 
na pronájem části pozemkové parcely č. 
2067/124, k.ú. Náchod, o výměře 164 m2, 
v majetku města, za účelem zřízení mani-
pulační plochy.  9-0-0

 RM schválila ukončení Nájemní smlou-
vy se spolkem Škola bruslení Náchod 
na pronájem místa pro reklamu v prosto-
rách Zimního stadionu Náchod dohodou 
ke dni 30. 9. 2022.   9-0-0

 RM schválila uzavření Nájemní smlou-
vy s fy Deliomat s.r.o. na využití nebyto-
vého prostoru v prostorách Zimního sta-
dionu Náchod (u ledové plochy) za účelem 
umístění umístění nápojového automatu. 
Smlouva je platná na dobu určitou, do 30. 
11. 2022.  9-0-0

 RM schválila čerpání fondu rezerv a roz-
voje dle předloženého návrhu a převod fi-
nančních prostředků do rozpočtu MŠ My-
slbekova, Náchod. Finanční prostředky 
budou využity na nákup matrací a výro-
bu skříní. 9-0-0

 RM schválila čerpání fondu rezerv a roz-
voje dle předloženého návrhu a převod fi-

nančních prostředků do rozpočtu ZŠ Ko-
menského, Náchod. Finanční prostředky 
budou využity na nákup interaktivní ta-
bule a mikroskopu. 9-0-0

 RM schválila čerpání fondu rezerv a roz-
voje dle předloženého návrhu a převod fi-
nančních prostředků do rozpočtu ZUŠ Ná-
chod. Finanční prostředky budou využity 
na nákup akordeonu. 9-0-0
Rekonstrukce MK ul. Nad Březinkou 
Náchod, Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo 9-0-0

 RM schválila uzavření Dodatku č. 1 
smlouvy o dílo na realizaci stavby rekon-
strukce místní komunikace v ul. Nad Bře-
zinkou, Náchod, s fy ALPRIM CZ s.r.o., 
Velké Poříčí, o prodloužení termínu pro-
vedení díla dle předloženého konceptu 
a pověřila MěÚ, aby samostatně rozhodl 
o jeho finálním znění.
Administrace žádosti o dotaci z 25. vý-
zvy IROP na akci bytový dům čp. 50, Ná-
chod 9-0-0

 RM schválila vystavení objednávky 
na administraci žádosti o dotaci z pláno-
vané 25. výzvy Integrovaného regionál-
ního operačního programu 2021–2027 
na projekt „Bytový dům čp. 50, Náchod“ 
s fy Centrum evropského projektování 
a.s., H. Králové, na základě předložené 
nabídky.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila investiční záměr a nákup 

nového štípacího stroje dle předložené 
nabídky společností Lesy města Náchoda 
a vzala na vědomí způsob financování ná-
kupu z vlastních zdrojů.  9-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila rozšíření městského dohledo-
vého kamerového systému o další dvě ka-
mery v lokalitě Karlovo náměstí pro fy JJ 
Trend, Náchod. 9-0-0

 RM souhlasila s provedením místní 
úpravy provozu v ul Na Strži, Náchod, 
spočívající v doplnění svislého dopravní-
ho značení Zákaz zastavení. 9-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila uzavření objednávky pro fy 
STRABAG a.s., H. Králové, na provedení 
opravy cyklostezky v lokalitě Peklo.  9-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila uzavření objednávky pro 
p. M. Hánu, Hronov, na provedení výmě-
ny a montáže svítidel v hernách MŠ Alšo-
va, Náchod. 9-0-0

 RM souhlasila s předloženou cenovou 
nabídkou a schválila vystavení objed-
návky pro fy ALPRIM CZ s.r.o., V. Poříčí, 
na provedení provizorní úpravy komuni-
kace v lokalitě V Kalhotách, Náchod. 8-0-1

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila vystavení objednávky pro fy 
STRABAG a.s., H. Králové, na provedení 
opravy chodníku a vjezdu v ul. Václavic-
ká a Nemastova, Náchod.  9-0-0

 RM schválila přijetí daru od fy ALBERT 
Česká republika, s.r.o., ve formě nepotřeb-

ných zásob a zároveň schválila uzavření 
darovací smlouvy. 9-0-0

 RM vzala na vědomí zaslané vyúčtování 
a nesouhlasila s úhradou nákladů v před-
ložené výši za realizaci zážitků v rámci 
projektu Festival zážitků, který byl rea-
lizován destinační společností Kladské 
pomezí, o.p.s., v letech 2017–2021 včetně 
rozpočtového opatření do kapitoly 23. Zá-
roveň rada doporučila ZM žádost zamít-
nout. 9-0-0

 RM schválila cenovou nabídku a souhla-
sila s uzavřením objednávky pro p. Ing. J. 
Bohadla, Náchod, na provedení projekto-
vé dokumentace a technické pomoci při 
realizaci regulace na budově polikliniky 
v ul. Denisovo nábřeží, Náchod.  9-0-0

 RM schválila cenovou nabídku a souhla-
sila s uzavřením objednávky pro p. J. Davi-
da, Náchod, na provedení opravy výmalby 
po výměně svítidel v MŠ Alšova, Náchod. 
 9-0-0

 RM schválila cenovou nabídku a souhla-
sila s uzavřením objednávky pro fy TEL-
KABEL CR s.r.o., Náchod, na propojení ve-
řejného osvětlení a 4 stožáry veřejného 
osvětlení ze Sídliště U Nemocnice do ul. 
Pod Rozkoší, Náchod. 9-0-0

 RM schválila cenovou nabídku a souhla-
sila s uzavřením objednávky pro fy DO-
MIVO s.r.o., Náchod, na provedení úpra-
vy elektroinstalace v objektu Evangelické 
akademie, Náchod. 9-0-0

 RM schválila partnerství města při ak-
cii Mezinárodní den archeologie, pořáda-
né organizací Muzeum Náchodska, která 
se uskuteční dne 15. 10. 2022 na Masary-
kově náměstí a v Parku osobností. 9-0-0

 RM schválila cenovou nabídku a souhla-
sila s vystavením změny č. 1 v objednáv-
ce pro fy SILNICE SVOBODA a.s., Jetřichov, 
na opravu komunikací v místní části Jiz-
bice. 9-0-0

 RM schválila cenovou nabídku a souhla-
sila s vystavením objednávky pro p. M. 
Hánu, Hronov, na odstranění závad z re-
vize elektrické instalace v ul. Zámecká čp. 
243, Náchod, – SVČ Déčko. 9-0-0

 RM schválila cenovou nabídku a sou-
hlasila s vystavením objednávky pro p. O. 
Kmocha, Náchod, na zajištění odvodnění 
sklepa v táborové základně SVČ Déčko 
ve Vižňově. 9-0-0

 RM schválila cenovou nabídku a souhla-
sila s vystavením objednávky pro fy EL-
TYM Hronov, spol. s r.o., Hronov, na pře-
ložení dvou sloupů veřejného osvětlení 
v lokalitě Sídliště U Nemocnice. 9-0-0

 RM schválila cenovou nabídku a souhla-
sila s vystavením objednávky pro fy SIL-
NICE SVOBODA a.s., Jetřichov, na stavební 
úpravy komunikace na pozemku č. 418/1, 
k.ú. Jizbice u Náchoda. 9-0-0

 RM schválila cenovou nabídku a souhla-
sila s vystavením objednávky pro p. M. Le-
inwebera, Nové Město n.M., na stavbu III. 
etapy kanalizačních přípojek na Jizbici.  
 9-0-0
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V měsíci srpnu 2022  
se v náchodské porodnici narodilo 8 náchodských občánků  
– 5 chlapců a 3 děvčátka.
V měsíci srpnu 2022 bylo celkem 15 svatebních obřadů.
Uveřejnění svolili:
 12. 8. Milan Plíhal, Náchod
  Pavlína Šrůtková, Suchý Důl
 13. 8. Michal Dyntar, Náchod
  Vlasta Remešová, Náchod
 13. 8. Daniel Zocher, Velké Poříčí
  Linda Citová, Velké Poříčí
 19. 8. Marek Viskoč, Broumov
   Kateryna Serhijivna Piddubna, Ukrajina
 19. 8. Vít Schejbal, Studnice
  Kateřina Šotolová, Náchod
 19. 8. Vlastimil Horák, Nové Město nad Metují
  Květa Janečková, Nové Město nad Metují
 20. 8. Jan Bitner, Červený Kostelec
   Žanna Bilecka, Praha

Výstava na stromech
Zveme širokou veřejnost na novou výstavu s názvem Kávová 

krize, kterou můžete zhlédnout v týdnu od 1. října do 8. října 
2022 v parku u autobusového nádraží v Náchodě. 

Autor výstavy Stanislav Komínek a jeho spolupracovníci z or-
ganizace Fairtrade Česko a Slovensko vyrazili za pěstiteli kávy 
v jihoamerické Kolumbii. Díky jejich příběhům a fotografiím mů-
žeme nahlédnout do života lidí, se kterými se běžně nesetkáme, 
ale většina z nás se s nimi nepřímo spojuje každé ráno. Náš šá-
lek kávy může mít různé dopady na životy pěstitelů. 

Výstava na stromech se koná ve více než stovce parků po celé 
České republice již osmým rokem při příležitosti Světového dne 
důstojné práce. Přehled parků, kde se výstava koná, a více infor-
mací najdete na www.vystavanastromech.cz. 

Výstava vám přiblíží, jak se pěstuje káva, čemu musí čelit její 
pěstitelé v období cenové i klimatické krize. Střední zdravotnic-
ká škola Náchod pro širokou veřejnost vystavuje fotografie ne-
jenom o životě pěstitelů kávy v Kolumbii. Například věděli jste:
–  že káva patří mezi nejoblíbenější nápoje dnešní doby a že více 

než polovina Čechů pije denně dva až tři šálky kávy, 
–  že se nejvíce kávy vypěstuje v Brazílii, Vietnamu a Kolumbii,
  že lidé stojící za naším šálkem kávy se potýkají především 

s nízkými výkupními cenami, rostoucími náklady na její pěs-
tování a nejistotou dobré sklizně, kterou zesilují dopady kli-
matických změn? 
Přijďte se podívat, podpořte férový obchod!

Kontakty:
Mgr. Marie Veverková: SZŠ Náchod-EA, 
(náchodský organizátor) veverkova@zdravkanachod.cz
Stanislav Komínek: autor výstavy a koordinátor akce, 
stanislav.kominek@fairtrade.cz

Diakonie ČCE – středisko BETANIE 
– evangelický domov v Náchodě
Vás srdečně zve na Den otevřených dveří
v rámci Týdne sociálních služeb, který se bude konat
ve středu 5. 10. 2022 od 9.30 hod. do 15 hod.

Diakonie ČCE – středisko BETANIE – evangelický domov 
v Náchodě, Špreňarova 1053, 547 01 Náchod

Nadační fond na podporu nemocnice v Náchodě získal v roce 
2018 dotaci od Královéhradeckého kraje na realizaci stipendij-
ního programu pro nelékařský zdravotnický personál, ve výši 
1.670.000 Kč. Nyní je tato částka téměř vyčerpána a Fond vyplatil 
23 stipendií ve výši 60.000 Kč či 80.000 Kč nově příchozím zdra-
votním sestrám nebo bratrům, kteří se náchodské nemocnici 
„upíší“ a nejméně po dobu tří let v ní budou pracovat. Náchodský 
fond byl v počtu nově získaných sester a bratrů tím nejúspěšněj-
ším v celém Královéhradeckém kraji, a protože s úspěšností ros-
te chuť, rozhodli členové správní rady v čele s jejím předsedou 
Janem Birke požádat o dotaci novou. Žádost Fondu byla krajem 
schválena  a v příštím týdnu tak  obdrží dotaci ve výši 1.600.000 
Kč na vyplácení dalších stipendií.

Nadační fond na podporu
nemocnice v Náchodě získal už 23 nových 
sestřiček pro náchodskou nemocnici
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V pondělí 12. 9. 2022 se uskutečni-
lo poslední jednání Zastupitelstva měs-
ta Náchoda v tomto volebním období. 
Zastupitelé se kromě schvalování majet-
koprávních úkonů, které souvisí přede-
vším se zahájením stavby obchvatu Ná-
choda, věnovali aktuálním informacím 
ohledně nákupu energií pro město Ná-
chod a návrhu řešení snižování spotře-
by energií.

Neméně důležitým projednávaným té-
matem byl nákup nemovitosti ve Velkých 
lázních – pozemku st.p.č. 122 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 243 m2, je-
hož součástí je stavba č.p. 116, p.č. 161/1 
(ostatní plocha, zeleň) o výměře 2986 m2 
a p.č. 161/2 (ostatní plocha, ostatní komu-
nikace) o výměře 3021 m2 v k.ú. Běloves 
z majetku soukromého vlastníka.

Jedná se o objekt tzv. Vily Panzinky viz 
foto v příloze včetně přilehlých pozem-
ků, jejíž nákup do vlastnictví města Ná-
choda zastupitelé jednomyslně (24 hlasy 
z 24 přítomných, 3 byli omluveni) schvá-

Město Náchod se stalo vlastníkem 
Vily Panzinka v Bělovsi

lili za cenu v místě a čase obvyklou, tj. 
10 mil. Kč. 

„Jde o mimořádnou příležitost, jak získat 
do majetku města historicky nejzachovalej-
ší objekt ve Velkých lázních. Jsme přesvědče-
ni, že jde o skutečně strategické a správné 
rozhodnutí, protože jedině tak můžeme pře-
dejít dalším spekulativním převodům majet-
ku v tomto prostoru, kde trvale podnikáme 
kroky k obnově lázeňství,“ vysvětlil staros-
ta Jan Birke.

Budova čp. 371 v Hurdálkově ulici, ve které má své zázemí 
tréninková kavárny Láry Fáry a výukové centrum Helen Doron, 
budou mít nové zázemí. Kavárnu Láry Fáry provozuje nezisko-
vá organizace PFERDA, která poskytuje sociální služby a sociál-
ní podniky dospělým lidem s mentálním postižením a dušev-
ním onemocněním.

Obě zmíněné organizace prostory budovy smysluplně naplno 
využívají, proto se nabízela její rekonstrukce a současně vybu-
dování půdní vestavby, kde z nevyužitých půdních prostor vzni-
kají nové tréninkové byty pro potřeby organizace Pferda a roz-
šíření učeben jazykové školy Helen Doron.

Nově tak vzniknou v podkroví, na celkové ploše 142,3 m², byt 
2+kk (60,90 m²), byt 1+kk (41,3 m²) a učebna jazyků (33,40 m²).

Veškeré práce provádí od poloviny února 2022 společnost 
STAVIX s. r. o. a díky vstřícnosti a ochotě firmy bylo možné od  
1. 8. 2022 obnovit provoz oblíbené kavárny Láry Fáry, která byla 
po nezbytně nutnou dobu přestěhována do náhradních prostor 
na Kamenici. 

Všechny stavební práce by měly být ukončeny do konce listo-
padu 2022 a věříme, že návštěvníci i provozovatelé budou spo-
kojeni.

Pferda a Helen Doron budou mít nové zázemí
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.
Říjnová výročí

* * *

1492 – 12. 10. byla „oficiálně“ ob-
jevena Amerika, když Kolumbus 
doplul k nevelkému ostrovu v Ba-
hamském souostroví. Pojmenoval 
jej San Salvador.
V roce 1582 byl upraven kalendář, 
který se v Evropě užíval šestnáct 
století a byl označován podle Gaia 
Julia Caesara jako juliánský. Opož-
ďoval se už oproti astronomic-
kým výpočtům o deset dní, a tak 
po čtvrtku 4. října 1582 následoval 
pátek 15. října. Od té doby užíváme 
tento kalendář gregoriánský, vy-
hlášený bulou papeže Řehoře VIII. 
V jednotlivých zemích byl zaváděn 
porůznu, u nás až v roce následu-
jícím. Pravoslavná církev na tuto 
úpravu nepřistoupila, a tak se re-
voluci, která vypukla 7. listopadu 
1917, říká říjnová. Rusko upravilo 
kalendář v únoru 1918, Řecko např. 
až v roce 1923. 
1867 – 14. 10. se narodil význam-
ný pedagog Josef Zeman, průkop-
ník speciálního školství. Jeho jmé-
no nese náchodská škola, která se 
věnuje dětem vyžadujícím zvláštní 
péči. Za svého působení v Nácho-
dě byl Zeman i v osobním kontaktu 
s prof. Masarykem, problém vzdě-
lávání těchto dětí studoval i v za-
hraničí.
1902 – 7. 10. u nás koncertovala Čes-
ké filharmonie, řízená hudebním 
skladatelem Karlem Moorem. Den 
před tím koncertovala v Úpici, pak 
v Hronově a dalších městech.
1932 – 3. 10. se narodil jeden z čet-
ných náchodských básníků Pavel 
Hepnar, dlouholetý člen pěveckého 
sboru Hron. V r. 2012 jsme tu otis-
kovali jeho básnický cyklus Měsíce. 
Zemřel letos v srpnu.
1932 – 25. 10. se v Náchodě naro-
dil „Hronovák“ Jan Špáta, režisér 
a kameraman, tvůrce vynikajících 
dokumentárních filmů. (Zemřel 18. 
srpna 2006.)
1952 – 7. 10. zemřel náchodský dě-
kan P. Ladislav Dragoun, „kněz ně-
kdy laskavý a jindy přísný, někdy 
shovívavý a jindy nesmírně dů-
sledný“ (jak o něm napsal P. Fr. Lu-
keš). Pod jménem P. Meloun je jed-
nou z postav v náchodských dílech 
Josefa Škvoreckého.                    (AF)

Před 11 lety provedlo město Náchod ob-
novu parku u kostela sv. Michaela a ploch 
před gymnáziem v Náchodě. Vzniklo tak 
příjemné místo k odpočinku v parku 
u historických dominant budov kostela 
sv. Michaela a Jiráskova gymnázia (v září 
oslavilo 125 let od svého založení). Park 
od té doby střežil neohrožený „svatý Mi-
chael“ – dřevěná soška na sloupku, vytvo-
řená řezbářem a sochařem Zdeňkem Far-
ským z Náchoda. Soška sv. Michaela se 
však na podzim 2021 „ztratila“. Navzdo-
ry pátrání se bohužel nepodařilo pachate-
le najít, a tak náchodský řezbář vytvořil 
sochu novou, včetně nového dřevěného 
sloupu.

Věříme, že anděl bude moci nyní park 
a kostel sv. Michaela u Jiráskova gymná-
zia chránit v bezpečí a pod dohledem ko-
lemjdoucích, aby se podobná situace v bu-
doucnu neopakovala.

Anděl se vrátil na své místo

Ve čtvrtek 22. září byl zahájen podzim-
ní cyklus oblíbených přednášek Richarda 
Švandy v Malých lázních. Prvním téma-
tem byla řeka Metuje, ale také nejrůzněj-
ší přírodní katastrofy, které postihly Bě-
loves a okolí.

Návštěvníci si vyslechli poutavé vy-
právění o tom, jakým pohromám muse-
li naši předkové v minulosti čelit. Zažíva-
li nejen tuhé zimy, povodně nebo naopak 
období sucha a neúrody, ale také se muse-
li vyrovnávat s následky požárů, vichřic, 
zemětřesení nebo dokonce se změnami 
klimatu v souvislosti s výbuchem sopek 
vzdálených tisíce kilometrů.

Další přednáška na neméně zajímavé 
téma „Zločin a trest v Bělovsi“, věnova-
ná známým i méně známým kriminálním 
případům, se uskuteční 20. října od 18 ho-
din opět v sále infocentra ve Vile Komen-
ský (viz plakát na str. 9). Těšíme se na vi-
děnou.

Podzimní cyklus 
přednášek v Malých lázních zahájen
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Státní zámek a fortifikační stavby v Náchodě
9. Těžké opevnění z let 1936–1938

Páteř československého stálého opevnění představovalo beze-
sporu těžké opevnění. Bylo budováno přednostně na nejexpono-
vanějších úsecích státní hranice. Jednalo se především o linii mezi 
Bohumínem a Krkonošemi, po obsazení Rakouska Německem 
v březnu 1938 začaly horečné práce na výstavbě těžkých opev-
nění i na jižní Moravě. Účelem těchto mohutných a odolných sta-
veb bylo zabránit současnému útoku nepřátelské armády ze se-
veru a z jihu, což by mohlo vést k roztržení republiky na dvě části 
a k zhroucení její obrany. Také objekty těžkého opevnění, označo-
vané souhrnně sruby, můžeme rozdělit do několika skupin. Podle 
výzbroje a účelu to byly pěchotní, dělostřelecké, vchodové a mi-
nometné sruby, dále podle palebných směrů hlavních zbraní ro-
zeznáváme oboustranné a jednostranné ob-
jekty. Linie pěchotních srubů, využívajících 
téměř bez výjimky systému bočních paleb, 
byla na zvlášť důležitých místech zpevněna 
mohutnými seskupeními několika objektů 
nazývaných tvrzemi. Sruby tvořící součást 
tvrzí byly označovány jako tvrzové, ostatní, 
které tvořily opevněnou linii, pak jako izolo-
vané nebo samostatné. Každý srub byl kon-
struován individuálně podle terénu a pře-
dem určených úkolů. Většina pěchotních srubů obsahuje dvě patra 
– horní (bojové) a spodní (týlové). Objekty těžkého opevnění byly 
stavěny v šesti stupních odolnosti a síla jejich čelních stěn a stro-
pů se pohybovala od 100 cm do 350 cm. Většina samostatných 
srubů na Náchodsku byla vybudována ve II. stupni odolnosti, což 
představovalo 225 cm silný železobetonový strop a dvoumetrovou 
čelní stěnu. Takový objekt odolával střelám ráže 280 mm.

Staveniště jednotlivých objektů, které budovaly na základě za-
dání Ministerstva národní obrany tajně vybrané státně spoleh-
livé soukromé firmy, byla nejprve obehnána vysokou bedněnou 
ohradou. Do ní byla zavedena elektrická přípojka, materiál a zaří-
zení staveniště navážely povozy i nákladní automobily (1,5 tuny, 
max.3,5 tuny) soukromých povoznických firem. Mezitím probíhal 
výkop základové jámy, vrtání studny a be-
tonáž základové desky, na níž bylo uklá-
dáno bednění a ocelová výztuž. Krácení 
a ohýbání armatury probíhalo ručně. Be-
tonáž objektů musela probíhat nepřetrži-
tě, beton míchaný ze speciálního cemen-
tu musel po zatuhnutí vykázat pevnost 
v tlaku minimálně 450 kg/cm2. Výroba 
betonové směsi probíhala v elektrických 
míchačkách o větších objemech, vždy zá-
lohovaných a s připraveným agregátem, 
aby se betonáž nepřerušila v případě vý-
padku dodávky elektrického proudu. Ke zhutňování velmi suché 
betonové směsi byly používány tyče, pneumatické vibrátory a pě-
chy. Stavba opevnění byla pro stavební firmy, drcené velkou hos-
podářskou krizí, záchranou a díky ní se v praxi uplatnily mnohé, 
do té doby nevídané nebo zřídka používané mechanizační pro-
středky. Kádr pracovníků stavební firmy byl doplňován z okolí, 
chybějící pracovní síly však bylo nutné doplňovat i na Slovensku 
a na Podkarpatské Rusi. 

Po odstranění bednění byly do objektů osazovány mohutné 
pozorovací a střelecké zvony a kopule ze zušlechtěné oceloliti-
ny s vysokou houževnatostí. Jejich dopravu a montáž zajišťova-
la armáda vlastními silami. Dovoz z nádraží prováděl Dopravní 
a osazovací oddíl pomocí tzv. benzino-elektrických vlaků, urče-
ných k dopravě nejtěžších houfnic a moždířů, vlastní osazování 
pak pomocí montovaných jeřábů. Interiéry byly vybavovány lafe-
tovanými zbraněmi a nezbytným zařízením, prostor mezi sruby 
byl přehrazován protipěchotními a protitankovými překážkami, 
které stavěly místní firmy. 

Na dnešním katastru Náchoda a integrovaných obcí byly vy-
tyčeny a 18. května 1937 zadány celkem tři podúseky: 2./V Babí 
mezi údolím Metuje v Bělovsi a obcí Pavlišov, v němž pražská 
firma LANNA, a. s. postavila celkem 10 objektů označených jako 
N-S 84, 86–93b, podúsek 3./V Polsko mezi Českou Čermnou a Bě-
lovsí, jehož 10 objektů (N-S 70a–71, 78–83, 85) postavila brati-
slavská firma Rudolf Frič a podúsek 4./V Dobrošov, který tvořila 
dělostřelecká tvrz Dobrošov. Hlavní obranné postavení tak bylo 
v okolí Náchoda vedeno od České Čermné po vrcholu Dobrošova, 
poměrně blízko státní hranice (u osady Polsko přibližně 400 m), 
překročilo údolí Metuje v Bělovsi a po okraji plošiny nad tímto 
údolím směřovalo až k Hronovu. Na velmi složité terénní pod-

mínky na severním okraji pevnosti Dobro-
šov reagovali projektanti krátkým zdvoje-
ním linie těžkého opevnění objektem N-S 
80 Jirásek. V údolí Metuje bylo třeba pě-
chotní srub N-S 84 Voda pro vysokou hla-
dinu spodní vody vyprojektovat jako jed-
nopodlažní, do úzké boční rokliny v lese 
Montaci vsadili projektanti jednostranný 
pěchotní srub N-S 85 Montace postavený 

v nižším I. stupni odolnosti, jehož hlavním úkolem byla ochrana 
náchodského nádraží. Jeho umístění v týlu mimo linii hlavního 
postavení je v rámci celého československého opevnění unikátní.

Jako příklad si nyní krátce popišme pěchotní srub N-S 82 Bře-
zinka nad Bělovsí, který byl od listopadu 1989 zrekonstruován 
do původní podoby péčí Klubu vojenské historie Náchod. Srub 
ve svahu dobrošovského masivu do údolí Metuje, který spadal 
do podúseku 3./V Polsko (viz výše), byl nepřetržitě betonován 
ve dnech 4.–9. října 1937, celková kubatura betonu je 1365 m3. 
Jedná se o dvoupodlažní oboustranný dvouzvonový pěchotní 
srub postavený ve II. stupni odolnosti. Vzhledem ke skutečnos-
ti, že srub byl postaven v poměrně strmém svahu, je tzv. stup-
něný a obě dvě střelecké místnosti se nalézají v různých výško-
vých úrovních. V každé střelecké místnosti byly umístěny dvě 

hlavní zbraně, které působily do paleb-
né přehrady, jež chránila sousední objek-
ty. V pravé střelecké místnosti byly umís-
těny dva samostatné těžké kulomety vz. 
37 (zbraně D), v levé, směrem do údo-
lí Metuje, pak byl pevnostní protitan-
kový kanón vz. 36 ráže 47 mm spřažený 
s těžkým kulometem vz. 37 ráže 7,92 mm 
(tzv. zbraň L1) a dvojče těžkých kulometů 
vz. 37 (zbraň M). Týl objektu a ochranné 
(tzv. diamantové) příkopy před hlavními 
střílnami byly chráněny celkem čtyřmi 

lehkými kulomety vz. 26 (zbraň N) lafetovanými ve střílnách 
a dvěma granátovými skluzy. V horním patře je dále munič-
ní sklad, kancelář velitele objektu, telefonní ústředna, ubika-
ce pro čtyři poddůstojníky a nad schodištěm tři zásobní nádrže 
na vodu. Ve spodním patře bylo umístěno technické vybave-
ní objektu – strojovna s agregátem na výrobu elektrické ener-
gie, filtrovna s ventilátorem a zařízením na filtrování vzduchu, 
místnost zemní telegrafie, sklady proviantu a granátů a světlic, 
umývárna s dvěma splachovacími záchody, vrtaná studna hlu-
boká 61,75 m a dvě ubikace mužstva a poddůstojníků posádky 
srubu čítající celkem 32 muže. Do stropnice objektu N-S 82 byly 
osazeny dva zvony – na pravé straně třístřílnový zvon pro leh-
ký kulomet, na levé straně pak čtyřstřílnový zvon pro kulomet 
těžký. Oba zvony osazené 20. a 23. července 1938 vážily přes  
20 tun a stejně jako hlavní střílny v levé střelecké místnosti byly 
vytrženy Němci v roce 1939.             

Mgr. Jan Čížek – Ing. Jiří Slavík

Pěchotní srub N-S 85 Montace. Foto 1938

Pěchotní srub N-S 82 Březinka. Foto 1938
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Město Náchod prostřednictvím Technických služeb s.r.o. pro-
vede jednorázový svoz nebezpečných a objemných odpadů. 
Harmonogram svozu:

Svoz odpadů

Pátek: 14. října 2022
Klínek – prodejna ............................................... 16.30–16.45 hod.
Sokolská (u Vatikánu) .......................................... 16.55–17.10 hod.
Bezručova, Vojanova (u trafa) ............................ 17.25–17.40 hod.
Smetanova, V Zátiší (u hřiště) ............................17.45–18.00 hod.
Sobota: 15. října 2022
Dobrošov – náves ..................................................   8.00–8.15 hod.
Jizbice – u prodejny ..............................................   8.20–8.35 hod.
Lipí – náves ............................................................   8.40–8.55 hod.
Sídliště U nemocnice (u prodejny)  ......................  9.00–9.15 hod.
Kladská (parkoviště u Pekáren) .........................  9.45–10.00 hod.
Pavlišov u prodejny ............................................. 10.15–10.30 hod.
Horní Babí u školy ................................................10.35–10.50 hod.
Ryšavého/Lesní ..................................................... 10.55–11.10 hod.
Malé Poříčí, naproti zastávce ČD  ...................... 11.15–11.30 hod.
Běloves, 1.máje (k Brodu) ....................................11.45–12.00 hod.
Za Kapličkou (u rybníka) .....................................12.15–12.30 hod.
Sídliště Plhov (před prodejnou Verner) ............ 12.35–12.50 hod.
Bražec (Novoměstská u rybníka) ...................... 13.05–13.20 hod.
Staré Město n. Met. (Drtinovo nám.) .................13.25–13.40 hod.
Sídliště Branka (parkoviště) ...............................13.50–14.05 hod.

Sváženy budou následující odpady: 
a) nádoby od barev, znečištěné štětce, elektrické spotřebiče (zá-

řivky, výbojky, televizory, počítače, chladničky a mrazničky, 
pračky, sušičky, myčky nádobí, sporáky apod. – spotřebiče ne-
rozebírejte a předávejte kompletní), elektrické články a aku-
mulátory, barvy, motorové oleje a fi ltry, 

b) nábytek, sanitární zařízení, koberce atd.
Větve, listí, tráva a další velkoobjemový rostlinný odpad je svá-
žen samostatně (jaro a podzim), tudíž při pololetním svozu ne-
bezpečných odpadů a velkoobjemových odpadů svážen nebude! 
Stavební odpad se nesváží, neboť se nejedná o komunální od-
pad (tento odpad je možno za úplatu uložit přímo ve sběrném 
dvoře)!!!

 Na frekventované lesní cestě procházející příměstským lesem 
se zvýšenou rekreační funkcí „Montace“, která směřuje z Nácho-
da podél Metuje a vyúsťuje u lázní v Bělovsi, vzniklo u bunkru 
nové veřejné ohniště s přístřeškem. Symbolicky jej slavnostně 
otevřeli zástupci města Náchoda a společnosti Lesy města Ná-
choda, s.r.o., ve středu 21. 9. 2022.

Nové příjemné zastavení je předurčeno k využití široké ve-
řejnosti, turistům či rodinám s dětmi k odpočinku nebo příle-
žitostnému posezení u ohně. Lokalita byla záměrně společnos-
tí Lesy města Náchoda situována do oblasti s přístupem k vodě 
k následnému uhašení ohně. 

Prosíme veřejnost, aby při využívání nového areálu u bunk-
ru dodržovala kromě vlastní bezpečnosti a pořádku, zejména 
pravidla zmíněná v desateru a provoláváme „LESU ZDAR!!!“

V lesoparku Montace najdete také naučnou stezku „Lesní ná-
vštěvnický okruh Montace“, která postupně vzniká ve spoluprá-
ci s fi rmou EKOSFER Solutions, s.r.o z Třebechovic pod Orebem. 
Návštěvníkům nabízí tematická stanoviště napříč lesoparkem 
Montace se zaměřením na ekologii, biologii a lesní pedagogiku. 
Stanoviště nesou příznačná jména: Hřbitov odpadků, Vzorkov-
ník budek, Hmyzí hotel, Vzorkovník stromů, Tůň pro obojživel-
níky nebo Metr dřeva. Vybudované objekty jsou koncipovány 
osvětovou a propagační formou s jedinečnou možností přímého 
pozorování popisovaných jevů (případně i živočichů) a vytváře-

Nové veřejné ohniště 
s přístřeškem v lesoparku Montace

MĚSTO NÁCHOD
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

KONKURS
Rada města Náchoda vyhlašuje v souladu s ustanovením 
§ 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usta-
novením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní ří-
zení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředi-
telky Mateřské školy, Náchod, Havlíčkova 1848 s nástupem 
od 1. 1. 2023 nebo dle dohody.

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:
  vzdělání, praxe a splněné předpoklady pro výkon činnos-
ti pedagogického pracovníka dle zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů,

  znalost problematiky řízení ve školství a školských před-
pisů,

  občanská a morální bezúhonnost,
  dobrý zdravotní stav.

Obsahové náležitosti přihlášky:
 úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (di-
plom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, pří-
padně maturitní vysvědčení),

 čestné prohlášení o průběhu zaměstnání s vyznačením 
počátku a konce pracovněprávního vztahu a pracovního 
zařazení v jednotlivých organizacích s přesností na dny, 
doložené potvrzením o zaměstnání nebo potvrzením 
od zaměstnavatele,

 strukturovaný profesní životopis,
 koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu),
 výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k výkonu čin-
nosti pedagogického pracovníka.

Přihlášky s výše uvedenými doklady doručte nejpozději 
do 24. 10. 2022 na adresu: Městský úřad Náchod, Odbor škol-
ství, Zámecká 1845, 547 01 Náchod. Obálku označte „KON-
KURS – NEOTVÍRAT“.

jí tak zároveň vhodné stanoviště pro některé zvláště chráněné 
nebo ochranářsky významné druhy živočichů a zároveň zvyšu-
jí celkovou atraktivitu lesního celku Montace pro jeho návštěv-
níky. Instalovaný mobiliář nenásilnou formou posiluje edukativ-
ní funkci území a slouží k propagaci jak ekologického smýšlení, 
tak i produkčních i mimoprodukčních činností Lesů města Ná-
choda. Díky pozitivním ohlasům návštěvníků lesního okruhu je 
stezka od roku 2018 postupně doplňována a rozšiřována napří-
klad o interaktivní prvky pro děti.

Vyrazte do lesa a užijte si příjemnou procházku kousek od cen-
tra Náchoda!
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Plastová okna a dveře

SUPER SLEVY
Naše nabídka:

okna, dveře, parapety, rolety 
interiérové i předokenní venkovní  z PVC

Vyrábíme z německých profi lů: 
Aluplast, Gelan, 

Veka – Vchodové dveře, 
Interierové dveře PORTA Doors, DRE 

Obchodní kanceláře: 

Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 15b
tel. +48 748 664 799, GSM: +48 507 029 701

Opočno pod Orlickými horami , Kodymova 130
Tel + 420 776 831 078

Sídlo fi rmy: Rychnov nad Kněžnou  
Hradební 91, Tel: 776 831 077

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování, 
pracoviště Červený Kostelec / Velké Poříčí. 

www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 443

operátor/ka gumárenské výroby, 
mzda 36 000 Kč až 38 000 Kč měsíčně.

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě 
vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, 
hledá zaměstnance na pozice:

25 dní dovolené + 12 dní bonusového volna 
ročně navíc.

Dobruška zpravodaj 183x57 mm 4B 2022 „50 odstínů“

Óóó, 50 odstínů šedi!
Budete nadšeni, výběr venkovních dlažeb je opravdu široký. 
Je pak na vás, jestli dáte přednost velkoformátové 
barevné dlažbě nebo zůstanete u klasické šedé.

800 404 010
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CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

ZŠ PLHOV

Ve čtvrtek 1. září 2022 školní zvonek 
povolal všechny žáky zpět do lavic a zá-
roveň přivítal ty nové, nejmladší, kte-
ří do nich usedli poprvé. Snažili jsme se, 
aby se prvňáci cítili nejen ve svých tří-
dách, ale i v celé školní budově v Sokol-
ské ulici co nejlépe. Za tímto účelem byla 
během prázdnin položena ve vstupní hale 
a na schodišti veselá barevná podlahová 
krytina a v zahradě areálu vybudována 
nízká lanová dráha, která se ihned stala 
vyhledávanou, jak potvrzuje paní Ivana 
Adlerová, učitelka 1.A.: „Naši prvňáčci se 
tak nejen seznamují se svojí třídou a spo-
lužáky, ale také nadšeně testují svoji zdat-
nost díky této nové stezce dovedností.“ 

V budově v Komenského ulici byly učebny  
1. stupně vybaveny interaktivními tabu-
lemi, které pomáhají přizpůsobit výuku 
potřebám dnešních žáků a zapojit je ak-
tivně do vyučování. Součástí je pořízení 
nové Wi-fi. 

Co se týká učeben 2. stupně, také zde 
došlo v průběhu prázdnin k mnohým 
úpravám a změnám. Učebna přírodopi-
su disponuje novými prosklenými vitrí-
nami a rozrostla se o další přírodovědné 
exempláře. Učebna hudební výchovy byla 
přemístěna z bývalých prostor v 1. patře 
do přízemí a kompletně upravena (včet-
ně odhlučnění), dále pak vybavena mo-
derním nábytkem. Učebna dílen se pře-
stěhovala na pozemek školy a uvolnila tak 
místo pro vznikající školní knihovnu. Po-
třebám žáků ve třídách na pozemku slou-
ží nově pořízené LCD displeje a interak-
tivní tabule.

Školní život se tedy může rozběhnout. 
Na tento rok máme naplánováno opět 
plno akcí, ať je to zájezd do Londýna, Den 
otevřených dveří, zápisy do 1. tříd, podání 
přihlášek do matematických tříd a další. 
Přehled nejdůležitějších akcí spolu s ter-
mínem konání najdete na stránkách školy 
(https://www.komenskehozsnachod.cz).

Adaptační kurzy 6. ročníků tradičně 
patří k prvním mimoškolním aktivitám. 
I tentokrát se uskutečnily v Teplicích nad 
Metují 2 turnusy, a to nejprve tříd 6.A 
a 6.B, poté 6.C s 6.D. Seznamovací pobyt, 
který primárně sloužil k bližšímu pozná-
ní žáků a stmelení třídního kolektivu, byl 
doprovázen sportovními aktivitami, tu-
ristikou a vzdělávacím programem. 

Zářijové dny využili žáci 6. a 7. roční-
ků a vydali se s košíky hned po začátku 
vyučování do lesů v okolí Náchoda. Blíže 
seznamuje s touto akcí paní Ivana Šimur-
dová, učitelka přírodopisu: „V hodinách 
přírodopisu jsme sbírali nejznámější dru-
hy hub. Kromě množství klouzků a růžo-
vek jsme našli i hřiby, suchohřiby, kozáky, 
ryzce, holubinky, žampiony a samozřejmě 
třeba i muchomůrku červenou a další ne-
jedlé či jedovaté houby. Aby se s nimi se-
známili i ostatní, připravili sedmáci pod 
vedením paní učitelky Venduly Tyčové 
malou výstavku ve vestibulu. Žáci šestých 
tříd si zase zkusili udělat výtrusogram.“

Pěkné podzimní dny všem školákům!

Vlastní tvorba žáků na téma Moje zvíře:
Králíček
Ten můj malý králíček,
to je pěkný mazlíček.
Šedá srst, černá očka,
malý ocásek, dlouhá ouška.
Když mu dáme mrkvičku,
olíže nám ručičku.
(Nikol Drašnarová, 6.A)

Básnička o mojí fence Enny
Enny je pejsek hravý,
aportovat ji vždy baví,
když jdem spolu ven,
vždycky si to užijem.
Štěká jenom maličko,
mlsá ráda masíčko,
chodí sem a tam,
když někam pospíchám.
Je to mazlíček domácí,
lásku nám vždy oplácí.

(Eliška Horálková, 6.A)

Rada žáků ZŠ Náchod-Plhov
Tradičně se na chodu naší školy podílí 
i Žákovský parlament a v letošním škol-
ním roce 2022/2023 tomu nebude jinak. 

V loňském roce jsme pro žáky a pedago-
gické pracovníky naší školy uspořádali 
různé akce a aktivity nejen do výuky, če-
hož se chceme držet i v tomto roce. Dou-
fáme, že se hry a jiné nápady podaří zrea-
lizovat a zpestřit školní dny naší plhovské 
školy.                                 Zuzana Kučerová

Republikové finále OVOV Brno 2022
Jmenuji se Josef Trnka, jsem žákem ZŠ 

Náchod – Plhov a rád sportuji. V červnu 
tohoto roku jsem se zúčastnil krajského 
kola odznaku všestrannosti v Hradci Krá-
lové, vybojoval jsem tam 1. místo a po-
stoupil na republikové finále do Brna. To 
se konalo ve dnech 8.–9. září. 

První den nás zaregistrovali a na sta-
dionu jsme nacvičili slavnostní nástup. 
Druhý den začal v 9 hodin slavnostním 
zahájením. Zajímavostí byl seskok pa-
rašutistů a také natáčení Českou televi-
zí. Pak už přišel na řadu sport. Soutěž se 
skládá z následujících disciplín: hod medi-
cinbalem, skok do dálky, sprint na 60 me-
trů, shyby, švihadlo, trojskok, lehy sedy, 
kliky, hod míčkem, běh 1000 metrů. Sou-
těžili jsme na dvou stadionech a celou 
akci moderoval sportovní moderátor Ště-
pán Škorpil. Po oba dny soutěžilo 640 dětí, 
doprovázelo je 200 učitelů či trenérů. Zú-
častnilo se 170 škol a 85 družstev.
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„Co nového Pod Montací“

ZŠ BĚLOVES

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA

Jak se máme v Bělovsi?
O prázdninách se na naší škole nezahá-

lelo. Jednu z našich tříd čekala celková re-
konstrukce a řemeslníci to vzali opravdu 
z gruntu. Celá třída je v novém sádrokar-
tonovém kabátu a můžeme se těšit z nové 
podlahy i stropu s krásným osvětlením. 
Žáci jsou nadšení z moderní interaktivní 

Nový školní rok 2022/2023 
se v naší škole rozběhl v plném 
proudu. Dne 1. září jsme s rados-
tí přivítali nové žáčky v doprovo-

du rodičů v pěkně vyzdobených třídách, 
vzorně připravených na výuku. Nechybě-
lo ani překvapení v podobě drobných dár-
ků, které si učitelé pro své žáky připravili.

A jaké školní akce na nás čekaly? Žáci 
1. stupně ZŠ a ZŠS se těšili z návštěvy di-
vadelního představení Maxipes Fík v diva-
dle Dr. Josefa Čížka v Náchodě. Činoherní 
divadelní společnost Krapet za námi přije-
la z Prahy a tento vtipný i poučný příběh 
o Fíkově putování světem se nám všem 
moc líbil. Byla to zkrátka „psina“.

Mezi další aktivity, kterých se žáci PrŠ 
a ZŠS pravidelně účastní, patří plavecká 
výuka v krytém bazéně v Náchodě pod 
vedením zkušených lektorů. Tato pohy-
bová aktivita působí na žáky se zdravot-
ním znevýhodněním velmi příznivě a re-
laxačně.

V měsíci září jsme se také věnovali do-
pravní výchově na Dopravním hřišti v Ná-
chodě ve spolupráci s autoškolou Jaroměř 
– Ucimseridit.cz. Zde si naši žáci zážit-
kovou formou osvojili na platformě mo-
delových situací bezpečné chování v do-
pravních situacích a aktivně se zúčastnili 
cyklistického výcviku na kolách i koloběž-
kách. 

V rámci etické výchovy proběhly etic-
ké dílny ve spolupráci s odloučeným pra-
covištěm v Josefově se žáky ZŠS na téma 
„Jak se stát dobrým kamarádem“. Žáci tak 
mohli lépe pochopit, jak je důležité přátel-
ství a pomoc druhým.

Pedagogičtí pracovníci všech úseků 
školy (SPC Náchod, školy v Jaroměři-Jo-
sefově a Náchodě) se zúčastnili zajíma-

Scio testy 
Na konci loňského školní-

ho roku se naši žáci 6. a 8. roč- 
níku zúčastnili srovnávacích 
zkoušek pořádaných společ-
ností Scio. Byli testováni 
v předmětech matematika, 

český jazyk, anglický jazyk a v obecných 
studijních předpokladech, kde se hodno-
tí verbální, analytické a kvantitativní do-
vednosti (slovní zásoba, rozdíl slov, práce 
s grafy, obrázky apod.). 

Výsledky ukazují, že je v naší škole plně 
využíván studijní potenciál žáků ve všech 
zmíněných předmětech a oblastech.

Scio testy jsme využili právě proto, že 
se v nich měří nejen úroveň znalostí v jed-
notlivých oblastech, ale i některé měk-
ké dovednosti, na které se jako škola za-
měřujeme. 

Nadprůměrných výsledků děti dosáh-
ly v obecných studijních předpokladech. 
Právě tyto dovednosti rozvíjíme v projek-
tech EduScrum a zaměřujeme se na ně 
i v běžné výuce.

V jednotlivých předmětech děti dosa-
hují nadprůměrných výsledků v oblastech 
sloh, komunikace a posouzení textu, dále 
početní operace, závislosti, vztahy a prá-
ce s daty. Zaměřit se potřebujeme na ge-
ometrii a interpretaci informací.

Čtyři naši žáci dosáhli špičkového vý-
sledku v českém jazyce (15% nejlepších), 
tři žáci z matematiky a sedm z obecných 
studijních předpokladů.

V osmé třídě se objevily nejlepší výsled-
ky z českého jazyka a OSP z celého Králo-
véhradeckého kraje!

Máme radost, že i když se hodně zamě-
řujeme na rozvíjení měkkých dovednos-
tí, mají děti výborné výsledky i ve zna-
lostech. Všem našim žákům děkujeme 
a gratulujeme k výsledkům.

divadelní představení Maxipes Fík

První dny máme za sebou, všichni naši 
žáci jsou pohodlně usazeni ve svých lavi-
cích a jsou zvědaví, co je ve vyšším roč-
níku čeká. My doufáme, že si prázdni-
ny užili dle svých představ, odpočinuli si 
a vykročí do nového školního roku správ-
nou nohou a s nadšením. I vy můžete být 
součástí a sledovat facebook naší školy, 
kam jsou pravidelně vkládány příspěvky 
a fotografie. 

Kolektiv ZŠ T. G. Masaryka Náchod

Závody se mi povedly, ze všech disciplín 
jsem získal 5872 bodů. V pátek po skonče-
ní závodů jsem si vyzvedl stříbrný odznak 
všestrannosti, ke zlatému odznaku mně 
chybělo pouhých 28 bodů! Ve třech dis-
ciplínách jsem si vytvořil osobní rekord 
a umístil jsem se na 25. místě z 35 jed-
notlivců mého ročníku. Ve volném čase 
jsme mohli navštívit olympijskou vesni-
ci a získat kartičky s podpisy olympioni-
ků. Stravovali jsme se na stadionu a každý 
den jsme zahajovali a končili den zumba 
tancem.

Po skončení závodu nás čekala dlou-
há téměř tříhodinová cesta domů, od-
vezl jsem si kromě stříbrného odznaku 
i spoustu hezkých zážitků. 

Josef Trnka, 7. A třída ZŠ Náchod-Plhov

   Zprávičky 
 z Masaryčky

Nový školní rok jsme úspěšně zaháji-
li. I v tomto roce budou mít žáci možnost 
rozvíjet své dovednosti formou zábavy 
v různých zájmových aktivitách pořá-
daných školou. Jednou z nich je redakce 
školního časopisu Perlička. Žákyně Ven-
dula a Natálie ze 7.B se ve svém článku 
„Prázdniny“ zmiňují, mimo jiné, i o prv-
ním školním dni.  

Proč se vlastně některé děti netěší do ško-
ly? Já osobně mám strach z prvního dne, a to 
třeba proto, že se se svými kamarády dlou-
ho nevidíme. Budeme se ještě bavit? Co když 
si váš kamarád sedne s někým jiným? S kým 
si pak sednu? První den je vždy jiný než ty 
ostatní.“ Školní docházka je spojená i se 
sebeprezentací, kdy je potřeba před tří-
dou přečíst referát nebo jen odpovědět 
na otázku položenou učitelem. Někdo má 
však trému. Na toto téma se rozepsala Te-
reza ze 7.B. 

„S trémou se každý z nás setkal, ať už 
ve škole či při vystupování na veřejnosti. 
Mnoha lidem dělá problém se vyjádřit nebo 
projevit svůj názor před lidmi. O přestávce 
máme plný zásobník slov, kdežto při hodi-
ně nedokážeme odpovědět na danou otáz-
ku. I při vystupování na veřejnosti to máme 
stejně. Opravdu vtipné je, že máme hrozný 
strach, klepeme se a máme trému, ale jak-
mile je po všem, nevíme, co strach a tréma 
je. Trému mají všichni - herci, moderátoři, 
reportéři a další. I když si já sama sobě na-
mlouvám, že trému nepociťuju, ve skuteč-
nosti ji pociťuju velmi silně. Ale dokázala 
jsem ji zkrotit a zahnat do kouta. Nebojte, 
nezačnete se ze všech doporučeni potit. Po-
mohu vám ji zkrotit a taky, jako u mě, jí za-
hnat do kouta. Nejdříve je důležité si před-
stavit, že v místnosti jste sami. Nadechněte 
se, ale pořádně! Vidím vás! Vypusťte vše, co 
víte z úst a nedovolte, aby vám tréma roz-
třepala hlas. Tak co? Nepotkala tahle potvo-
ra někdy i vás? Uvidíte, tímhle trému strčí-
te do kapsy.

tabule, v takovém prostředí půjde učení 
samo. Děkujeme zřizovateli a věříme, že 
se i v ostatních třídách brzy dočkáme po-
třebné změny.    Žáci a učitelé ze ZŠ 1. máje



ŘÍJEN 13ŠKOLY

ZŠ BABÍ
Loňský školní rok považujeme za vel-

mi zdařilý. Žáci z pátého ročníku naší ško-
ly se hlásili na výběrové školy v Náchodě. 
Z dvanácti dětí se tři dostaly na Jiráskovo 
gymnázium a dvě pokračují na ZŠ Komen-
ského v matematické třídě. Naše krouž-
ky (dramatický, taneční a sboreček) spo-
jily síly a nacvičily hudební představení  
„Děti z Bullerbynu“, které potěšilo i divá-
ky na Kuronských slavnostech. V srpnu 
náš bývalý žák Radek Litoš začal vydávat 
svůj časopis „Kaktusáci“. I jeho úspěch 
nás těší. O prázdninách se ve škole 
na Babí nezahálelo. Děti se těšily na zbru-
su novou a skvěle vybavenou učebnu in-
formační techniky. Díky patnácti počí-
tačům má každý žák možnost pracovat 
samostatně a lépe si tak osvojit získané 
dovednosti. Moderní vybavení využíváme 
i v hodinách českého jazyka, matematiky 
a angličtiny. Nově má škola bezbariéro-
vou toaletu a schodolez. Do školního roku 
2022/23 jsme vstoupili s chutí do práce 
a plnými třídami. Na podzim nás čekají 
besedy, tradiční výlet do Prahy a Draki-
áda.              kolektiv ZŠ Pavlišovská – Babí

Nejprve jsme prožili krásný slunečný 
den v Amsterdamu, kde jsme si po pro-
hlídce historického středu města s ná-
městím Dam, Královským palácem 
a korunovačním kostelem, procházce 
po květinovém trhu a nákupu suvenýrů 
odpočinuli při plavbě po městských ka-
nálech a řece Amstel. Následně jsme se 
zastavili u domku Anny Frankové, v za-
hradě Dvora bekyní a nevynechali jsme 
ani proslulou „čtvrť červených luceren“.

Po přenocování v hotýlku v Belgii jsme 
se řádně odpočatí vydali na cestu k pří-
stavu Calais.

V brzkém odpoledni jsme už sbírali ka-
mínky na pláži v Doveru a obdivovali ma-
jestátní hrad nad bílými útesy. Zbytek dne 
jsme strávili v historickém městě Can-
tenbury s krásnou katedrálou a malebný-
mi uličkami. Nezklamalo ani univerzitní 
městečko Cambridge, kde někteří studen-
ti využili možnosti nechat se místními 
studenty svézt část cesty po řece Cam – 
tzv. punting tour a část vyšplhala na věž 
kostela Great St. Mary Church, aby si uži-
la úchvatný pohled na město z výšky. Od-
poledne jsme ještě stihli navštívit nultý 
poledník a observatoř v Londýně v čás-
ti zvané Greenwich. Pak už honem zpět 
k hostitelským rodinám, vydatným veče-

řím a plánům na poslední den. Ten jsme 
strávili celý v Londýně, který nám umož-
nil nejen obdivovat úžasnou architekturu 
např. katedrály sv. Pavla, budov Parlamen-
tu, Westminsterského opatství, pevnosti 
Tower a mnoha dalších skvostů, ale ne-
chal nás zažít i pravé anglické počasí, až 
nám čvachtalo v botách.

Nezapomenutelný byl, pro studenty 
z 2. skupiny, pohled na květiny a dojemné 
vzkazy u bran Buckinghamského paláce, 
kam se lidé přicházeli loučit s královnou 
Alžbětou II., ale také duha nad mostem 
Tower Bridge, kterou zase viděli studen-
ti z 1. skupiny při posledním ohlédnutí 
na úplném konci výletu.

Chtěla bych touto cestou poděkovat CK 
Jany Hudkové za, jako vždy, perfektně při-
pravený zájezd, svým kolegyním Zdeně 
Jirkové, Kátě Francové a Petře Zapletalové 
za ochotu doprovodit studenty, postarat 
se o ně a „protrpět“ 15hodinovou cestu 
autobusem (i když luxusním) tam a 20ho-
dinovou cestu zpět. A hlavně moc děku-
ji všem účastníkům zájezdu, že byli tako-
ví, jací byli, a že jsme si tím pádem mohli 
naši výpravu společně pořádně užít.

Díky a hodně sil do nového školního 
roku!
Mgr. Lenka Hronková – hlavní organizátor

vé přednášky za finanční podpory naše-
ho zřizovatele Královéhradeckého kraje 
na téma Syndrom vyhoření a wellbeing, 
mentoring jako vzájemná podpora. Ten-
to interaktivní workshop mentora a kou-
če MgA. Martina Vasqueze Ph.D. probíhal 
formou brainstormingu. Dozvěděli jsme 
se tak tipy a náměty, co dělat pro své 
zdraví a jak se o sebe starat, abychom se 
udrželi v duševní i fyzické pohodě. Před-
náška byla proložena cvičeními i týmový-
mi aktivitami a přispěla také k seznámení 
se s novými kolegy v naší škole.

  Mgr. Martina Brožová
  ve spolupráci s kolegy a vedením školy

Jiráskovo gymnázium
Jiráskovo gymnázium na cestách
aneb prodloužili jsme si prázdniny

Hned první neděli po nástupu do ško-
ly se studenti JGN Náchod vydali na da-
lekou cestu za poznáním. Pro obrovský 
zájem jsme se vypravili hned dvěma au-
tobusy s celkem 102 studenty, a to se stej-
ným programem zájezdu, ale s jednoden-
ním odstupem, abychom se u památek 
„nemačkali”.

Mimořádného úspěchu dosáhla v sobo-
tu 17. 9. 2022 mladší přípravka FK Náchod 
U8 na silně obsazeném turnaji v Červe-
ných Pečkách. Parta celkem sedmi sta-
tečných (6 chlapců ročníku 2015 a dívka 
ročníku 2014) předvedla neskutečné výko-
ny a zaslouženě se radovala z celkového 
vítězství. Týmy jako pražská Dukla, Bo-
hemians, Liberec, České Budějovice, Par-
dubice a další na nás tentokrát nestačily 
a pro nás tak nastal velký okamžik k ne-
čekaným oslavám.                                               

Výsledky: FK Náchod – Kolín bílá 7:0, 
Přelouč 2:1, České Budějovice černá 8:1, 
Vlašim 7:0, Liberec bílá 5:2, České Budě-
jovice bílá 5:2, Pardubice 4:2, Dukla Pra-
ha 4:5, Kolín černá 5:1.          

Navíc nejlepším brankářem celého tur-
naje se stal náš Šimon Kmoch. FK Náchod 
reprezentovali a na skvělém výsledku se 
podíleli: Václav Šrůtek, David Navara, Ro-
bert Hanuš, Matěj Trudič, František Čer-

Úspěch náchodské fotbalové přípravky
mák, Šimon Kmoch a Kristýna Kiezlerová.                         

Závěrem chci poděkovat všem hráčům 
v přípravce i rodičům s jakou chutí a na-
sazením všichni spolupracují a jak skvě-
lou partu jsme za rok mého působení spo-
lečně vytvořili. Je radost takovou skupinu 
trénovat a těšit se na každé setkání.

Trenér: Robert Hanuš
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I letošní prázdniny se na Náchodsku nesly v duchu spousty zá-
žitků, které děti prožily na příměstských táborech. V Hronově si 
mohly užít týden plný sportování, v Machově byly obklopeny pří-
rodou a zvířaty, ve Velkém Poříčí se mohly dostat do dávné his-
torie a v Polici nad Metují zase cestovaly do světů MINECRAFTU 
nebo Harryho Pottera. Ve Žďáře nad Metují pak zkoušely vyluštit 
složité šifry, v Červeném Kostelci poznávaly okolní divy a v Ná-
chodě si vyzkoušely, jaké to je být včelařem.

 “Hronovské příměstské tábory s názvem Pohyb v kostce pro-
běhly pohodově a hladce. Počasí nám přálo všechny 4 turnusy, 
takže jsme s dětmi mohli trávit čas venku na hřišti nebo v par-
ku. Děti si v průběhu zahrály spoustu her, běhaly, vyráběly, ská-
kaly, podlézaly, přelézaly a dokonce i tancovaly. Na výlet jsme se 
vydali na nedalekou rozhlednu Signál a s jedním turnusem i vla-
kem na Náchodský zámek,“ shrnula dění na hronovských tábo-
rech vedoucí Veronika Thérová.

Kromě již zmíněných táborů byl po celé prázdniny připraven 
také program pro handicapované děti z MŠ a ZŠ speciální NONA. 
Právě je přijeli někteří jejich táboroví kolegové navštívit, aby si 
vyzkoušeli jízdu na vozíku nebo si společně zahráli hru boccia, 
což je paralympijský sport. 

Celkem proběhlo 27 turnusů s velmi různorodým programem 
po celém regionu, takže si každý mohl vybrat téma, které mu 
je blízké. Věříme proto, že si děti tábory užily a budou se chtít 
v dalších letech vracet, zatímco rodičům pomohlo, že nemuse-
li řešit problematické prázdninové hlídání, když sami museli 
do práce.

V táborech máme v plánu pokračovat i do budoucna, pro bliž-
ší informace sledujte naše webové stránky www.mas-stolove-
hory.cz nebo náš Facebook.

David Hauschke, MAS Stolové hory

Pokračování příměstských
táborů na Náchodsku

Krátce před důchodem a ještě se zdravotními problémy, s tím 
za námi dorazila paní Ludmila. Asi si dokážete představit, že hle-
dat práci s touto kombinací, a ještě v dnešní době, není vůbec 
jednoduché. Po čase marného hledání jsme se obrátili na měs-
to Náchod. A ukázalo se, že když se spojí síly, můžeme zvlád-
nout ledacos. 

Díky vstřícnosti vedení města, pana starosty a pana místosta-
rosty, a obrovskému pochopení a ochotě pracovníků na Dět-

Když spolupráce vytváří 
nové pracovní příležitosti 

V neděli 4. září 2022 bylo Masarykovo náměstí v Náchodě opl-
né sportu. Již po deváté se zde uskutečnila prezentace pohybo-
vých aktivit místních organizací pod názvem Za sportem na ná-
městí doprovázená 9. ročníkem oblíbené soutěže STRONGMAN 
NÁCHOD. Celkem 16 sportovních klubů včetně Střediska volného 
času Déčko zde prezentovalo nabídku sportování a trávení vol-
ného času pro děti, které si během prezentace mohly vyzkoušet 
kteroukoli disciplínu a vybrat si tak tu, které se budou věnovat.

Poděkování patří všem trenérům, rodičům i dětem za názor-
né ukázky a všem, kteří přišli a užili si příjemné sportovní od-
poledne. 

Všem sportovcům přejeme v nové sezoně hodně úspěchů 
a žádná zranění!

ském dopravním hřišti Běloves, se podařilo paní Ludmilu pod-
pořit a změnit jí život. Krásně jsme si rozdělili role, kdy město 
Náchod nabídlo pracovní místo, vyšlo vstříc možnostem naší 
klientky a bylo přitom trpělivé. My jsme paní Ludmile pomoh-
li naučit se, co potřebovala a vyřídit, co bylo nutné a paní Lud-
mila teď už zvládá práci sama či s podporou svých milých kole-
gů. Přesně takhle si to v sociální rehabilitaci využívající metodu 
PODPOROVANÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ přejeme. Proto: velké díky 
všem zapojeným. 

Věříme, že tato spolupráce může inspirovat další zaměstnava-
tele v tom, aby se nebáli dávat příležitost lidem se zdravotním 
problémem, protože to funguje a paní Ludmila je toho důkazem. 

Aspekt z.s., sociální služba sociální rehabilitace
www.aspektzs.cz

Za sportem na náměstí 
již po deváté
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Více informací na www.muzeumnachodska.cz a Facebooku Muzea Náchodska

Fotoklub Náchod 2022

Trvání výstavy: 7. 10. 2022 – 6. 11. 2022
Vernisáž: ČT 13. 10. 2022 v 17:00

Úvodní slovo: Roman Unger
Otevírací doba: denně mimo pondělí

9–12 a 13–17
Výstavní síň na rohu Tyršovy a Zámecké ulice

www.fotoklubnachod.estranky.cz
Facebook: Fotoklub Náchod

Pořádají:

Pomáhejte celoročně formou DMS
ve tvaru DMS PASTELKA 60 na číslo 
87 777 nebo platbou na účet 
8888332222/0800, VS 3131.

Více na www.darcovskasms.cz,
cena SMS je 60 Kč.

Partneři:

Kupte si v ulicích pastelku a podpořte 
služby pro nevidomé a slabozraké
10.-12. října 2022

bilapastelka.cz

tančí 
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Zdravotnici_tanci_297x420_press.pdf   1   14/09/2022   08:49
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Zeptejte se na
novou práci u nás!

Vysokov

Mrkněte na www.mesa-parts.com
email: jarmila.lelkova@mesa-parts.cz
tel: +420 491 419 823

Jsme Mesa Parts, výrobci přesných soustružených 
dílců. Mezinárodní společnost s dlouholetou 
tradicí a výrobními závody v České republice,
v Německu a Mexiku.
V našem moderním závodě na Vysokově
zaměstnáváme bezmála 300 zaměstnanců.
Právě přijímáme zkušené strojaře a obraběče, 
začínající absolventy, obsluhu strojů a další 
vybrané profese.
V našem výcvikovém a školícím centru
Vám pomůžeme stát se strojařem!
Osobní přístup a řada benefitů.
Máte talent pro přesnost? My ho oceníme!

U nás se pracuje s úsměvem

team

Turning into Solutions.

21. – 22. 10. 2022
NÁCHOD

Naskenuj QR kód a přidej si událost do kalendáře.

Tahle akce má swag!
Pořádá ji Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje.

www.vybiramstredni.cz

Prezentace středních škol 
a zaměstnavatelů 2022

Sokolovna Náchod, Tyršova 207, Náchod

Pod záštitou starosty města Náchod Jana Birke

Partner akce:

Virtuální realita
Technologie budoucnostiPřednášky, soutěže, workshopy

Ukázky povolání
… a spousta dalšího!

Pátek 9:00 – 18:00
09:00 Slavnostní zahájení

09:00 – 18:00 PŘEDSTAVUJEME POVOLÁNÍ – interaktivní stánky

09:00 – 18:00 KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ – stánek Úřadu práce

1 6 :00 – 17:00 JAK VYBRAT STŘEDNÍ ŠKOLU? – přednáška Úřadu práce

Sobota 8:00 – 12:00 

08:00 – 12:00 PŘEDSTAVUJEME POVOLÁNÍ – interaktivní stánky

08:00 – 12:00 KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ – stánek Úřadu práce

10:00 – 1 1 :00 JAK VYBRAT STŘEDNÍ ŠKOLU? – přednáška Úřadu práce

(Smiřických 1237, Náchod/ realizace programů – SPŠS-OA, 
Pražská 931/ MC Hopsáček, Zelená 157/E)
Kontakt: Mgr. Markéta Mrázková, 722 569 515, 
email: mrazkova@cvkhk.cz, web: www.cvkhk.cz 

 Kreativní myšlení – webinář  4. 10. 2022 (bez akreditace, Micro-
soft Teams)  9.30–13.00 hodin / lektor: Mgr. Ing. P. Lachnittová 

 Raná péče a předškolní zařízení 5. 10. 2022
9.00–13.00 hodin / lektor: Mgr. Kateřina Kosová  
Vybrané kapitoly z pracovního práva  10. 10. 2022 
Ředitelé škol a školských zařízení (tématem bude i novela Záko-
níku práce)  9.00–14.00 hodin / lektor: JUDr. David Borovec  

 Čteme a pracujeme s prózou a poezií s dětmi v mateřské ško-
le 12. 10. 2022  10.00–16.30 hodin / lektor: PaedDr. B. Janáčková

 Začínám učit v MŠ 14. 10. 2022
9.00–15.30 hodin / lektor: PaedDr. Iva Tomášková  

 Zaměřeno na smysly 17. 10. 2022
9.00–14.00 hodin / lektor: PhDr. Jana Česáková, Ph.D.  

 Čtenářská gramotnost. Náměty do výuky 18. 10. 2022 
10.00–16.30 hodin / lektor: Mgr. Jarmila Sulovská

 Jak učit o zadržování vody v krajině, péči o hmyz a ptactvo 
19. 10. 2022 (Bez akreditace – exkurze)
9.00–13.00 hodin / lektor: Pavel Světlík a Filip Laštovic  

 Dramatické hry a činnosti v MŠ  20. 10. 2022   
9.30–16.00 hodin / lektor: Mgr. Bc. Michael Novotný  

 Zdravotní tělesná výchova – zdravé nohy základ zdravé 
chůze  21. 10. 2022, 9.00–13.00 hodin / lektor: Eva Otavová 

 Významné osobnosti České Skalice  24. 10. 2022 (v Muzeu B. 
Němcové v ČS) , 9.00–12.00 hodin / lektor: Tomáš Vondryska

Školské zařízení 
pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Královéhradeckého kraje

Bartoňova 1005 (ZŠ TGM Náchod), 547 01 Náchod
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První zmínky o loutkách najdeme již ve staroindických epo-
sech. Indie byla zřejmě nejen pravlastí lidstva, ale i loutek.

Svůj původ zde má i náš Kašpárek, ale postavy s jeho povaho-
vými rysy se objevují v loutkových hrách po celém světě.

V Čechách je nejznámějším loutkářem Matěj Kopecký, avšak prv-
ní zprávy o loutkových představeních jsou starší téměř o 500 let.

Pro loutková divadla psaly hry i největší postavy světové li-
teratury, výtvarné návrhy loutek a scén předkládali významní 
malíři a sochaři.

Možná i některé z těchto výše uvedených skutečností sehrá-
ly svoji roli v r. 1953, kdy se v hlavách několika nadšenců, za-
městnanců tehdejších ZZN v Náchodě zrodila myšlenka založit 
loutkovou scénu.

Kdo stál tehdy u zrodu? 
Nahlédněme do seznamu zakládajících členů:

Archleb Bohumil
Archlebová Marta
Čejp Miroslav – předseda
Eimer Jiří – hospodář
Hofman Vítězslav – člen výboru
Klicpera Miroslav – vedoucí souboru 
Klicperová Irena 
Lánský Stanislav – člen výboru
Mayerová Helena
Maruna František
Šindler Zdeněk – jednatel
Šindlerová Eva 
Volný Libor – pokladník

Z kroniky lze vyčíst, že zahajovací představení se odehrálo 
31. 10. 1953 a neslo název „Čarovné květiny“ v režii M. Klicpery. 

Sedmdesátá jubilejní sezona náchodských loutkářů 
díl 2 – Založení souboru v r. 1953, léta padesátá a šedesátá minulého století…

Souboru byl dán do vínku charakteristický a příznačný název 
– „Dětem pro radost“, scéna byla umístěna v suterénu bývalé-
ho hotelu Slávie, později Domova mladých n.p. Rubeny Náchod.

Loutkové divadlo se mělo čile k světu, soubor se postupně 
utvářel, obměňoval a doplňoval, jeho činnost byla založena 
na svépomoci nejen v dramaturgii a vlastní umělecké činnos-
ti, ale též – a někdy i „zejména“ v oblasti jednotlivých řemesl-
nických výrob.

V padesátých a následně šedesátých létech, jak lze ze zachova-
né dokumentace vystopovat, popularita a oblíbenost LD na veřej-
nosti postupně rostla, soubor se pravidelně zúčastňoval loutkář-
ských soutěží, přehlídek, hrál pro školy i školky, dětské tábory, 
dětské domovy, hrál na ulicích i náměstích, při různých osla-
vách, jak politických, tak interních, na výročních akcích orga-
nizací a spolků.

Z výročních zpráv tohoto období ale vyplývá i postesknutí – 
viz dílčí citace:

 „Jenom nás trochu mrzí – a závidíme některým souborům v kra-
ji – že se nám nedaří vylepšit prostředí scénky, která pracuje oprav-
du ve velmi nevhodných a nedůstojných podmínkách v suterénu Do-
mova mladých. Prodělali jsme tam několik záplav, které způsobily 
značné materiální ztráty, nemáme prostor pro uložení kulis a rekvi-
zit, které se znehodnocují a nejhorší ze všeho na tom je, že prostředí 
pro malé diváky je více než nevyhovující“…

Z uvedeného je zřejmé, že v tzv. Domově mladých jsme my, 
loutkáři, byli sice „doma“ , ale o prostředí domova jsme měli už 
tehdy trochu jiné představy. Přesto jsme neskládali ruce do klí-
na. Tento stav nám nedával spát a v mezích možností jsme dě-
lali, co jsme mohli. Nebáli jsme se vzít do rukou zednické lží-
ce, špachtle, štětky, vápno, barvy, prováděli jsme drobné práce 
truhlářské, obkládali sololitem, přitom zvedali všechen náby-
tek a dostupné zařízení na různé podstavce a tím jsme provádě-
li prevenci proti dalším záplavám. Bylo až pozoruhodné, kolikrát 
jsme se nacházeli na pokraji fyzických a zejména psychických sil, 
kolikrát jsme stáli krůček od rezignace, kolikrát jsme se znovu 
„zmátořili“, mobilizovali zbytek sil a opětovně se vrhli do nikdy 
nekončící práce. Teprve s odstupem času si uvědomujeme, jak 
hluboce jsme měli „naše“ loutkové divadlo zadřené pod kůží…..

Léta sedmdesátá připravujeme pro příští Zpravodaj.
Miloš Jirman, stálý člen souboru od r. 1967 

zakladatel a první principál souboru Miroslav Klicpera 
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Věděli jste, že jen navlečením papučí můžete někomu změ-
nit konec života? Ve středu 5. října proběhne tradiční Papučový 
den a pokud se připojíte, tak podpoříte mobilní hospicovou péči. 
K této akci se připojí i Mobilní hospic Anežky České v Červeném 
Kostelci. Tento mobilní hospic již 12 let pomáhá nevyléčitelné 
nemocným lidem důstojně odejít ze života v jim důvěrně zná-
mém domácím prostředí, v kruhu svých nejbližších. Tým profe-
sionálních zdravotníků ve spolupráci se sociálním pracovníkem 
a psychologem pomáhá pacientovi zmírnit příznaky nevyléčitel-
ného onemocnění. Péče mobilního hospice pomáhá navýšit kva-
litu života posledních dní pacienta, pracovníci hospice ale také 
podporují rodinu nemocného při rozloučení se svým blízkým.

Papučový den má připomenout, že umírat doma v kruhu svých 
blízkých je možné. Zapojit se můžete i vy. Až vyrazíte tento den 
třeba do práce, za sportem nebo zábavou, tak si své papuče vez-

Oblečte si papuče a zlepšete 
někomu poslední dny 
jeho života

V sobotu 17. 9. odstartoval 9. ročník Běhu pro hospic – bene-
fi čních závodů pořádaných v rámci běžeckého seriálu Primátor 
CUP. Akce v Červeném Kostelci pro sportovce všech věkových ka-
tegorií se letos zúčastnilo 420 běžců, z toho 92 dětí. Z vítězů jme-
nujme alespoň první místa hlavního závodu, tratě na deset ki-
lometrů: V kategorii mužů zvítězil Kamil Krunka, z žen doběhla 
jako první Táňa Metelková. Všem dalším vítězům gratulujeme 
k umístění a děkujeme všem účastníkům za podporu akce, která 
pomáhá. Výtěžek letošního běhu, který předběžně činí 85.000 Kč, 
bude věnován na stavební úpravy spojené s energetickými úspo-
rami na budově Hospice Anežky České. 

Děkujeme i všem dobrovolníkům, kteří každý rok pomáhají 
s organizací a zajištěním běhu i s jeho přípravou. Všem běžcům 
přejeme pevné zdraví a věříme, že další rok se společně setká-
me u 10. ročníku Běhu pro hospic.

Generálním partnerem Primátor CUPu je fi rma Primátor a.s., 
akce byla dále podpořena městem Červený Kostelec a množstvím 
dalších dárců a sponzorů, bez kterých by nebylo možné závod 
pořádat. Všem děkujeme za podporu.                           Jan Kordina

Výsledky 9. Běhu pro hospic

měte s sebou. Řekněte o Papučovém dni svým kolegům, rodině, 
přátelům a známým. Papuče si oblečte tam, kde právě jste a sami 
nebo společně s ostatními se vyfotografujte. Fantazii se v žád-
ném případě meze nekladou! Fotky pak sdílejte na Instagramu 
s hashtagem #papucovyden, přidejte se k facebookové události 
Papučový den a pomozte šířit myšlenku, že existují služby, které 
nabízí doprovod umírajícím v jejich domácím prostředí.

Za Oblastní charitu Červený Kostelec Michal Klemm

OD RADNICE K RADNICI
3. roèník dìtských bì�eckých závodù v Náchodì

Start a cíl všech dětských závodů je v prostoru cíle hlavního závodu běhu Hronov - Náchod před radnicí v Náchodě.

Výdej startovních čísel bude od 8.00 h. 22.10.2022 v označeném stanu na parkovišti za městskou radnicí v Náchodě. 

Přihlášení na místě - starovné 100,- Kč. Start nejmenších dětí s doprovodem je v prostoru před Komerční bankou. 

11 kategorií - od batolat až po patnáctileté - tratě od 150 m do 1250 m.

Sobota 22. øíjna 2022Sobota 22. øíjna 2022

Pořádá Okresní sdružení české unie sportu Náchod pod záštitou města Náchoda

Hlavní partneři:

www.mestonachod.cz

60. ročník silničního běhu - 10000 m
Pořádá: OS ČUS Náchod - pod záštitou měst Náchod a Hronov a městyse Velké Poříčí 

sobota 21. října 2017

ZÁVOD seriÁlu primÁtOr cup

HrONOV náměstí
stArt v 11.00 hodin

NÁcHOD Denisovo nábřeží
cÍl v 11.30 hodin

Firmy a podnikatelé podpořili závod Hronov - Náchod 2017

MUDr. M. Babková • VEBA a.s. BROUMOV • Česká spořitelna • SNĚŽKA VD • Vella Náchod • Řeznictví MAREŠ 
Tiskárna Polonček Náchod • PéCé Náchod

VÝDEJ STARTOVNÍCH ČÍSEL A PREZENTACE (PŘIHLÁŠKY)
v pátek 20. října 2017 od 13.00 do 18.00 hod. ve sportovní hale SK Náchod na Pražské ul. (startovné 200 Kč)

v sobotu 21. října 2017 od 7.30 do 9.45 hod. v závodní kanceláři MěÚ v Náchodě (startovné 300 Kč)

HRONOV– NÁCHOD
Městys Velké Poříčí

SOBOTA 22. října 2022

Partneři závodu Hronov – Náchod 2022

VÝDEJ STARTOVNÍCH ČÍSEL A PREZENTACE (PŘIHLÁŠKY)
v pátek 21. října 2022 od 13.00 do 18.00 hod. ve sportovní hale SK Náchod na Pražské ul. (startovné 250 Kč)

v sobotu 22. října 2022 od 7.30 do 9.45 hod. ve sportovní hale SK Náchod na Pražské ul. (startovné 300 Kč)

HRONOV náměstí
START v 11.00 hodin

NÁCHOD Masarykovo náměstí
CÍL v 11.30 hodin

Sobota 19. října 2019 v 11.00 hodin v Hronově 

62. ročník tradičního silničního běhu

HRONOV - NÁCHOD
návrat k historické trase - 8850 m

Město NáchodMěsto Hronov

Pořádá: Okresní sdružení České Unie Sportu  v Náchodě pod záštitou měst Náchoda, Hronova a Městyse Velké Poříčí

                                                       Závod je zařazen do III. ročníku seriálu běhů „PRIMÁTOR CUP “

Hlavní silniční závod jednotlivců 8850 m
Start: v 11.00 hodin   na  náměstí v Hronově

Výdej startovních čísel: 
Elektronicky přihlášeným závodníkům se zaplaceným startovným a nově přihlášeným závodníkům 
v pátek 18. 10. 2019 od 13  –18 hodin ve sportovní hale SK Náchod (Rubena) u krytého bazénu 
v sobotu 19. 10. 2019 od 7.45  –10 hodin ve sportovní hale SK Náchod (Rubena) u krytého bazénu

Dětské běžecké závody od 150 - 1500 m
Start: od 8.15 hodin   před radnicí v Náchodě
Start a cíl všech dětských závodů je v prostoru cíle hlavního závodu před radnicí v Náchodě. 
Start nejmenších dětí s doprovodem je v prostoru před Komerční bankou.
      8.15 Starší žáci 2004-2005 1500 m
      8.30 Starší žákyně 2004 – 2005 1500 m
      8.45 Mladší žáci 2006 – 2007 1100 m
      9.00 Mladší žákyně 2006 – 2007 1100 m
      9.15 Žáci přípravky I. 2008 – 2009 650 m 
      9.30 Žákyně přípravky I. 2008 – 2009 650 m

      9.45 Žáci přípravky II. 2010-2011 650 m 
10.00 Žákyně přípravky II. 2010 – 2011 650 m
10.15 Žáci přípravky III. 2012-2013 650 m 
10.30 Žákyně přípravky III. 2012 -2013 650 m
10.45 Společný závod dětí s doprovodem (nar. 2014 a mladší) 150 m

Město HronovMěsto Náchod
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64. ročník silničního běhu – 8.850 m

ELEKTROIN

Seriál běžeckých závodů
2022
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Za malíři do Vesmíru 
AMAG (Atelier malířů a grafiků)

Čas jeřabin přichází…
Amag opět zdraví čtenáře Zpravodaje. Ve čtvrtek 1. září jsme 

se zase sešli v našem ateliéru. Protože jsem tušil, že setkání 
po prázdninách a dovolených bude pro nás členy trochu slav-
nostní s vyprávěním zážitků a dojmů z cest, doplnil jsem slav-
nost malířským tématem – Zátiší s kyticí jeřabin a slunečnicí.

V tento čas, jako každým rokem, vzdáváme hold jeřábům, kte-
ré lemují naše cesty, zvláště ve vyšších nadmořských výškách. 
Dokreslují a dotvářejí krajinu svojí barevností, kdy nám sdělují, 
že se blíží podzimní čas. Na jejich kmenech a větvoví jsou znát 
rozmary zimního počasí, pukliny a vrásky vlivem vysokých mra-
zů, vysoké jinovatky zase tvarují jejich větve. Nakonec zimní vá-
nice a větry dotváří tyto stromy, které nám mnohde připomína-
jí bizarní skupiny skulptur. Právě neobvyklé tvary jeřábů lákají 
malíře krajináře v každém ročním období.

Vzpomínám, jak jsme podnikali malířské plenéry po kraji Vy-
sočina. Vždy jsme se těšili na podzimní období, na čas jeřabin. 
Vybírali jsme si zvláště aleje kolem silniček, polních cest a re-

mízků, které jsou tak příznačné pro tento kraj. Červené jeřá-
by kontrastovaly s temnou modří lesů v dálkách a s popředím 
již zoraných polí s podzimním osvětlení a šedomodrými mraky 
s probleskujícími slunečními paprsky na horizontu.

Bylo to krásné první záříjové podvečerní posezení v našem 
ateliéru. Připomněli jsme si krásy jeřabin, které doplnily dvě 
slunečnice s polním kvítím. Jak prosté a přesto s nadšením ma-
lované.

Výstava Loutka v obraze.
Výstava byla zahájena vernisáží v neděli 2. října s doprovod-

ným programem Loutkové scény Dětem pro radost v Náchodě. 
Již se stává tradicí, že spolek Amag v tento říjnový čas vystavu-
je svá díla v Loveckých sálech na zámku v Kvasinách. Výstava je 
otevřena od 3. 10. do 31. 10. 2022. Otevírací doba je Po–Pá: 10–
12 a 14–16h, Ne a svátky: 14–16h, So zavřeno. Srdečně zveme!

Milan Jícha 

Eva Jirásková: akvarelový papír, 
káva, olejový pastel

Michal Burget: akryl Michal Burget: akryl

Vandrovní knížka ševce Josefa Nyklíčka
Z MUZEJNÍHO DEPOZITÁŘE

Do sbírek Městského muzea v Náchodě byla dne 27. března 
1930 od slečny Albertiny Nyklíčkové získána vandrovní knížka 
jejího otce Josefa Nyklíčka z Náchoda. Ta je dnes součástí fondu 
listiny a je označena signaturou L-33.

Vandrovní kniha byl dokument, který plnil úlohu osobního 
i cestovního dokladu. Jedná se o knihu osmerkového formátu 
v lepenkových deskách, jež obsahovala 40 listů. Na prvních stra-
nách je uvedeno jméno a podrobný popis osoby, dále byl uveden 
výňatek z nařízení panovníka o vandrování z roku 1827. Další 
strany byly volné a určené pro zapsání údajů o jednotlivých pra-
xích. Jak již název napovídá, tato knížka byla ur-
čena pro vandrovníky, tedy vyučené řemeslníky, 
kteří se stali tovaryši. Pro udělení mistrovského 
práva museli absolvovat praxi, jež byla zazna-
menána právě do této knížky. Pravomoc vydá-
vání těchto dokladů byla odňata cechům a nově 
byla svěřena úřadům. Knížku obdržel tovaryš 
v kanceláři daného panství nebo na magistrátu 
města za poplatek 30 krejcarů. Cestující musel 
vždy uvést, kam se chystá, a tato informace byla 

zapisována na všech místech. Do zprávy o praxi musela být uve-
dena také informace o spokojenosti zaměstnavatele – zajímavé 
však je, že pokud spokojen nebyl, záznam se měl vynechat a za-
psat pouze fakt, že u něho tovaryš pracoval.

Josef Nyklíček se narodil v roce 1822 v Náchodě. Vandrovní 
knížku získal jako ševcovský tovaryš 15. března 1842 na Magis-
trátu města Náchoda. Na vandru byl v letech 1843–1855 a navští-
vil téměř dvacet měst, ve kterých se učil u ševcovských mistrů. 
Mezi navštívená místa patřila např. Litomyšl, Brno, Olomouc, 
Pardubice, Čáslav nebo rakouská města Gratz, Linz, Salzburk 
a další. Dne 10. listopadu 1857 se Josef v Náchodě oženil s Fran-
tiškou Machovou, se kterou měl čtyři děti – Josefa, Aloisii, Al-
bertinu a Augustina. Josef Nyklíček zemřel 28. března 1890  
v čp. 170 na Krajském předměstí.

V létě roku 2022 se autorce textu podařilo 
spojit s prapravnukem Josefa Nyklíčka, Davi-
dem Nyklíčkem, žijícím v Kanadě, kam emigro-
vali jeho rodiče v šedesátých letech. Ačkoliv se 
v Kanadě narodil, učí se česky a ke znalosti čes-
kého jazyka vede i své děti. Zajímá se o genea-
logii své rodiny a několikrát navštívil Českou re-
publiku a Náchod. Ze zaslání skenů vandrovní 
knížky svého předka měl velkou radost.

Mgr. Eva Vodochodská
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Měsíci říjen je právě ten měsíc, kdy je nejvyšší čas, poohlédnout 
se po aktivitách, které nám pomohou s úsměvem zvládnout nad-
cházející pošmurné období.
V MC Hopsáček se můžete ukrýt každé úterý, středu a čtvrtek 
dopoledne. Otvíráme v 9.00 hod, vstup je možný bez předcho-
zího ohlášení.
Cena dopolední návštěvy je 60 Kč, součástí vstupu je doprovod-
ný program v podobě říkanek, zpívání, tancování, opičí dráhy 
a třeba i tvoření.
V úterý ráno je možné vyzkoušet kdykoliv během celého roku 
posilovací cvičení TRX s Dášou a ve středu Pilates s Evou Voj-
tíškovou.
Můžete si zde dopřát kávu, ohřát (nejen pro děti) oběd. Pobýt 
můžete dle Vašich potřeb a od nás vyrazit rovnou na nákupy 
nebo pro starší sourozence do školky či družiny. 
Pondělí a pátek dopoledne je k dispozici uzavřeným skupinkám 
a besedám. Nutná předchozí rezervace.

 V pondělí 17. 10. a 21. 11. se můžete v MC Hopsáček těšit na 
Setkání s Dulou a Laktační poradkyní – více informací získáte 
na letáčku, který najdete FB „Klub SUN Náchod“.
 V odpoledních hodinách se můžete těšit na úterní TRX od 
17.00 hod – tel. 604610581, PILATES od 18.30 hod – tel. 608 970 
406, středeční lekce JÓGY od 18:30 hod - tel. +420 770 609 816, 
čtvrteční Aeromix od 17.00 hod – tel. 774 064 780.

 V úterý dále nabízíme veřejnou herničku pro rodiče s dět-
mi od 16.00 hod. V jiný termín je nutná předchozí rezervace.
Stále platí možnost víkendových pronájmů na dětské oslavy 
nebo jen využití tělocvičny, která je multifunkčně vybavena růz-
ným nářadím. Pro děti je zde trvale k dispozici velká trampolína. 
Doporučujeme sledovat facebookové stránky Klub SUN Náchod 
– MC Hopsáček, kde jsou informace pravidelně aktualizovány. 
V případě dotazů volejte 608 970 406, 604 610 581 nebo pište na 
email hopsacek@seznam.cz.

www.hopsacek.cz
MC Hopsáček

PARKOUR
kroužek

Každý PÁTEK
17:00 - 18:30 

Pro deti od
6 LET

tel.: +420 604 610 581

Klub SUN Náchod, zapsaný spolek,Zelená 157, Náchod

FB : Klub SUN Náchod - MC Hopsáček

Kladské pomezí se již od roku 2016 řadí mezi regiony s vlastní 
ochrannou známkou regionálních výrobků – Regionální produkt 
Kladského pomezí. Do této chvíle jich bylo certifikováno více než 
20. Najdete mezi nimi různé pochoutky, šperky, keramiku, bytové 
doplňky, mýdla a koupelové soli, ale také výrobky, které potěší pře-
devším děti.

V letošním roce se řady stávajících regionálních produktů roz-
rostly o kolekce ložního prádla značky Darré z Náchoda s autor-
skými vzory a kresbami. Rodinná firma působí na českém trhu 
již od roku 2008 a navazuje na textilní tradici našeho regionu. 
Dalším nově certifikovaným výrobkem je Omalovánkový prů-
vodce městy od Michaely Luňákové ze Studnice. Originálně zpra-
cované brožury vás provedou městy Česká Skalice, Červený Kos-
telec či Jaroměř, a do budoucna autorka plánuje tvorbu dalších. 
Její snahou je milou formou děti nejen zabavit, ale také oboha-
tit jejich vědomosti.

Hlavním cílem certifikace je podpora lokálních producentů 
a propagace místních výrobků pod jednotnou značkou. Jedná se 
o ocenění za čas a péči, které tvůrci výrobě věnují, za myšlen-
ku, kterou svým výrobkům vdechli, a samozřejmě za to, že po-
cházejí z regionu Kladské pomezí. Pro certifikaci musí výrobci 
splnit řadu kritérií. Komise hodnotí původ surovin tvořících vý-
robek, podíl ruční práce, originalitu a výrobu šetrnou k život-
nímu prostředí. 

Regionální produkty Kladského pomezí jsou k dostání v růz-
ných dárkových obchodech, na trzích, jarmarcích a dalších ak-
cích, ale mnohé z nich můžete zakoupit také v místních infor-
mačních centrech. Přehled všech naleznete na našem webu 
www.kladskepomezi.cz.

Poznejte rozmanitost 
regionálních výrobků 
Kladského pomezí
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U příležitosti letošního výročí vzniku Československé repub-
liky můžeme s odstupem sto čtyř let ocenit vznik státu, kte-
rý se posléze rozdělil ve dva samostatné státy Čechů a Slová-
ků. Události, které my dnes vnímáme jako celkem samozřejmé, 
hodnotili současníci značně vzrušeně. Zajímavé jsou dobové zá-
pisy v obecních kronikách, které líčí nejen radost ze vzniku no-
vého státu, ale kronikář zapíše i pochybnosti, které ve společ-
nosti zazněly. 

„Rok 1918 – z rakouských útisků a válečných svízelů jsme byli 
vysvobozeni 28. října. V ty dny byl učiněn státní převrat. Tato 
zpráva rozlehla se naší vesnicí jako ona zlověstná mobilizace 
v roce 1914, ale byla mnohem radostnější, neb byl také zároveň 
den míru. Tu každý zanechal práce a spěchal, by oslavil den ten-
to. 28. říjen 1918 bude zaznamenán v dějinách ještě po staletích 
jako jeden z nejvýznamnějších dnů československého národa. 
Bylo též mnoho pochybovačů, že není možné, by tak najednou 
jsme byli svobodným národem! 

Tak prožívali jsme první dny popřevratové v samé vytrže-
ní. Vraceli se vojíni z různých front, krajů a posádek. Až na šest 
našich spoluobčanů, kteří dřímají věčný sen v neznámých kra-
jinách. Ostatní vrátili se po hrozných útrapách vysíleni, přišli 
též hoši ze zajetí. Lepších chvil jsme neprožili za celá válečná 
léta v samém radostném shledání a jásotu, že máme svůj vlast-
ní stát, naši milou Československou republiku. Tak končil rok 
1918 s nadějí v lepší budoucnost, neboť jsme zbaveni rakous-
kých úřadů a útisků.“

Do kroniky malé obce Újezdec zapsal kronikář František Hof-
man, rolník, který prožil čtyři roky na frontě.

Oslavy, průvody, nadšené projevy, bourání symbolů rakousko-
-uherského mocnářství probíhaly v malých i velkých městech, 
i když také zaznívaly výzvy k zamyšlení, jaké budou další dny 
v novém státě. A dokonce je vyslovovali ti, kteří se za samostat-
nost osobně bili. Jedním z nich byl i básník Viktor Dyk, jehož „Pí-
seň noci 29. října“ je víc než výmluvná:

Kokardy, jásot, na praporu prapor.
Srdce se v dálku rozletí.
Jak je to krásné překonat i zápor
a býti, růsti, stavěti.

Ale zároveň varuje:
Leč všichni vy, jichž srdce náhle ztvrdlo,
jež opíjí dne oslava,
poslyšte výkřik z básníkova hrdla:
Boj teprve nám nastává.

A básník tento boj zcela konkrétně pojmenovává: 
Boj se sebou, se všemi zlými pudy, 
se sobectvím, jež vede v sráz.“

A upozorňuje:
Ne na svůj zájem, ale na budoucnost
hleď v moři krve prolité.
A nebude-li v srdci čistá vroucnost,
jak uhájíme dobyté?

Je s podivem, jak současně znějí básníkova varovná slova i sta-
rost nejen o materiální bytí nového státu, ale o duchovní rozměr 
a hloubku vztahu českého národa k nově získané svébytnosti.

Obdivuhodně nadčasová jsou i slova významného českého his-
torika Josefa Pekaře, kterými uzavřel ve dvacátých letech minu-
lého století své přehledné Dějiny československé. Jsou to slova 
kritická, ale historikova tehdejší naděje by mohla být i nadějí 
pro naši současnost a budoucnost: 

„Mravní stav společnosti utrpěl válkou v celém světě; proje-
vu toho nebyly ušetřeny ani počátky českého státu. Chuť k prá-
ci většinou poklesla, takže pracovní výkon se zmenšil povážlivě, 
sklon ke krádeži nebo podvodnému obohacení se vzmohl, neo-

důvodněné stávky, štvavé demagogické psaní tisku, podvracení 
autority úřední a státní – vše to projevovalo se i u nás rozličným 
způsobem. Dnes lze pozorovati, jak společnost se postupně pro-
bírá z této nemoci, jak vrací se rozvaha a namnoze i smysl pro 
moudrou zdrženlivost a jak začíná ujímati se slova rozum tam, 
kde dříve vládla hlavně náruživost. Třeba důvěřovati a pomá-
hati, aby tento návrat k práci, odpovědnosti a rozvaze sílil a po-
kračoval: jen tak bude možno upevniti a zachovati nenadálý, ve-
liký dar, jejž naší generaci přinesl osud a proměniti jej opravdu 
v štěstí, štěstí české samostatnosti.“ 

Se stejnými obavami, ale také již s určitou zkušeností ze ži-
vota nového státu se svěřuje ve svém projevu k desátému vý-
ročí republiky v roce 1928 prezident Tomáš Garrigue Masaryk. 
V projevu k národnímu shromáždění se vyslovil nejen státník, 
ale i filozof, humanista.

Deset let vcelku úspěšného budování Československa nedá-
valo příležitost pochybovat o právu na jeho vznik a o budoucích 
možnostech. Přesto prezident Masaryk neopěvuje fakt vytvoře-
ní Československa, ale zdůrazňuje především základní politický 
cíl a úkol tohoto mladého státu, a to - vybudovat demokratickou 
republiku. Základní úkol státu nevidí Masaryk jen v mechanic-
kém počínání, diplomatické technice, ale: „Ve spolčení občanů 
na rozumných a mravních základech. A demokratický stát musí 
být zárukou a ochranou pro všechny, kteří v něm žijí a také věří 
v poslání svého státu, v jeho duchovní a mravní smysl…a dopl-
ňuje: nedělejme rozdíl mezi politikou a mravností.“

Od onoho historického roku 1918 nás již dělí více než 100 let, 
ale i rozdíl století. Změnilo se nejen století, změnilo se mno-
ho v domácím i celosvětovém politickém a společenském živo-
tě. Svět století 19tého a počátek 20tého se nám zdá idyličtější, 
méně problémový, i s tou Velkou válkou 1914–1918. Také pomní-
ky padlým, rozeseté po celé naší zemi, jsou němými svědky ně-
čeho, co bylo moc a moc dávno. Odboj zahraniční „masarykov-
ský“, česká maffie, legionáři již mají bohudík své náležité místo 
ve výuce dějepisu, již snad nikdo nespojuje vznik Českosloven-
ska s VŘSR! U příležitosti významného výročí vzniká dostatek 
možností, jak historické události přiblížit, objasnit, dokumento-
vat – vrátit se k pramenům!

Vlastenectví sokolů, skautů, českých vojáků, odbojářů a dal-
ších českých občanů prošlo mnoha těžkými zkouškami. A není 
to náhoda, že se ve vzpomínkách řady z nich objevují tato vy-
znání: Byl jsem vychováván doma, ve škole, v Sokole, ve skautu 
k demokracii, k právu každého člověka na vlastní názor, na svo-
bodu jednotlivce, a k uvědomění si nejen svých práv, ale i povin-
ností ke společnosti, vlasti. 

Máme na co navazovat, čím se řídit i ve věku mnohdy odlid-
štělé digitalizace.

Možná že už nejsme tak obrozenecky nadšeni, národnostně 
naladěni, ale myslím si, že i přes tu v Česku značně rozšířenou 
skepsi téměř ke všemu, co zavání státní oficialitou, jsme ochotni 
přijmout za své fakt, že Československo vzniklé v roce 1918 bylo 
státem historicky významným, jehož odkazu si vážíme. 

 Věra Vlčková

Zamyšlení ke vzniku Československa
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PRIMÁTOR slaví úspěchy doma i v zahraničí. 
Pivovar chystá „boží“ pivo Single Hop

Pivo z náchodského pivovaru PRIMÁTOR je úspěšné nejen 
v Česku, ale cení si ho i v zahraničí. Důkazem jsou toho dvě 
nedávné akce – Dočesná v Žatci a britská soutěž World Beer 
Awards. Z obou degustačních soutěží do Náchoda putovalo 
hned několik medailí. A po úspěšném zakončení léta se v PRI-
MÁTORu pustí do další novinky – zbrusu nového ležáku Sin-
gle Hop Lager.

Z prestižní degustační soutěže World Beer Awards, která se 
koná ve Velké Británii, si PRIMÁTOR odvezl hned šest ocenění 
v kategorii Country Winners. Zlatou medailí cinklo náchodské 
pšeničné pivo. Stříbrnou dostala 16 EXKLUZIV. Bronzovou me-
daili má například náchodská Tchyně, Stout nebo nealko pivo 
s příchutí exotického yuzu. 

„Je skvělé, že jsme si přivezli tolik medailí. Uspěli jsme mezi 
stovkami piv z celého světa, moc si toho vážíme,“ říká šéf PRI-
MÁTORU Petr Kaluža. Obrovským úspěchem pro náchodský pi-
vovar je opětovná účast Petra Kaluži mezi porotci. „Byl jsem tam 
jako ambasador českého pivovarnictví. Je to pro mě ohromná 
čest,“ usmívá se Kaluža.

Sedět v porotě a ochutnávat piva z různých koutů světa není 
pro Kalužu jen zábava a práce, ale také velký zážitek, díky které-
mu načerpá novou inspiraci. „Člověk si uvědomí, jak jsme v Čes-
ku konzervativní v naší pivní kultuře. Neumíme se moc odvá-
zat. Když se bavíte třeba se sládky z Brazílie, tak zjistíte, že oni 
mnohem více experimentují,“ vysvětluje Kaluža. 

I PRIMÁTOR se snaží „otevírat cestu nové chuti“. Do budouc-
na by chtěl Kaluža vyzkoušet právě novou brazilskou kvasinku, 
nebo se chce jet podívat do Francie, kde bude jeden z pivovarů 
dělat barikové oddělení.

PRIMÁTOR slavil úspěchy v zahraničí, ale i na domácí scéně. 
Začátkem září se v Žatci konaly slavnosti piva Dočesná. Degus-
tační soutěže se zúčastnilo 27 pivovarů s celkem 158 druhy piv. 
Soutěžilo se ve 13 kategoriích.

„Zvítězili jsme v kategorii pšeničných piv s pivem PRIMÁTOR 
Weizen, první jsme byli i v letos nové kategorii nefiltrovaných 
piv s PRIMÁTOR 11% nefiltrované. Stříbrnou medaili jsme získa-
li s pivem PRIMÁTOR APA (American Pale Ale) v kategorii svrch-
ně kvašených piv. A mezi silnými polotmavými pivy se umístilo 
na bronzové pozici pivo PRIMÁTOR 13 Polotmavé,“ vyjmenová-
vá Kaluža. 

Po vydařeném závěru léta 
se v PRIMÁTORu pouštějí do další novinky.

I letos uvaří Single Hop Lager. Jde o ležák, který se chme-
lí pouze jednou odrůdou chmele. Zatímco vloni vznikl Single 
Hop z odrůdy MOST, letos vybrali odrůdu FUSION (fúze = spo-
jení).

„Navazujeme na tradici. Vaříme pivo k svátku sv. Václava, což 
je patron českého piva a pivovarnictví. Dříve jsme používali čer-
stvý zelený chmel, vloni jsme rozjeli projekt Single Hop,“ popsal 
sládek pivovaru Pavel Novák.

Když se vaří klasický český ležák, tak se k jeho výrobě využí-
vají dvě až tři odrůdy chmele. Single Hop je jiný. Pro celé chme-
lení na varně se používá jen jeden druh chmele. „Pivo díky tomu 
získá jedinečný charakter. Nabídne jak hořkost, tak aroma,“ vy-
světluje sládek.

Pro letošek si v PRIMÁTORu vybrali chmel FUSION, který vy-
šlechtila jedna z českých firem. „Nechtěli jsme používat cizo-
krajné chmely. Přeci jen sv. Václav je český svátek, takže jsme se 
chtěli držet doma,“ říká Novák. 

A jak bude nový Single Hop Lager z chmele FUSION chutnat? 

„Je to zkrátka boží,“ říká s nadšením ředitel Kaluža. „Pivo je vý-
borné. Má střední plnost a zlatavou barvu. Intenzivní chmelo-
vé aroma ucítíte hned při prvním napití. Je to taková až kořeni-
tá chuť, ke konci můžete dokonce cítit bylinné až ovocné tóny,“ 
láká sládek Novák.

Díky českému sladu a jedné odrůdě chmele je pivo podle slád-
ka neuvěřitelně bohaté. „Jednoduchou skladbou surovin zkrátka 
získáte úžasné pivo,“ uzavírá Novák. Na novém Single Hop Lage-
ru si podle sládka pochutnají milovníci klasické jedenáctky i ti, 
kdo rádi vyzkouší něco nového.

Za Pivovar PRIMÁTOR a.s. zpracovala Petra Kulhavá 

Emeritní sládek Pivovaru PRIMÁTOR 
Pavel Kořínek vstoupil do síně slávy

Pavel Kořínek, bývalý dlouholetý sládek náchodského Pivo-
varu PRIMÁTOR, byl ve středu 14. 9. 2022 uveden do Síně slávy 
českého pivovarství a sladařství. Stalo se tak v rámci programu 
Svatováclavských slavností, které se konaly v Praze.

„Uvedení do síně slávy je asi největší odměnou a poctou, které se 
my pivovarníci můžeme dočkat. Jde o ocenění celoživotní práce,“ při-
pomněl ředitel pivovaru Petr Kaluža. Ocenění uděluje Český svaz 
pivovarů a sladoven od roku 2002. 

 Pavel Kořínek se narodil 23. března 1951 ve Vysokém Mýtě 
do pivovarnické rodiny. Už jeho dědeček Josef pracoval v zá-
meckém pivovaru Dolní Kralovice na Benešovsku, jeho tatínek 
Eduard byl postupně sládkem v pivovarech ve Vysokém Mýtě, 
Chocni, Hlinsku v Čechách a v Náchodě, aby se nakonec stal pod-
nikovým ředitelem Východočeských pivovarů Hradec Králové. 
Maminka Vlasta se sice v oboru nevyučila, ale léta pivo vařila, 
nejprve v Hlinsku, poté v Náchodě. 

Pavel Kořínek se rozhodl pokračovat v rodinné tradici a začal 
studovat Střední školu potravinářské technologie v Praze v Pod-
skalské. Po maturitě v roce 1970 a absolvování dvouleté vojenské 
základní služby nastoupil do pivovaru Náchod. A zůstal tu 41 let. 
Už roku 1975 se stal vedoucím výroby, což bylo tehdejší označe-
ní sládka. Postupně prošel i provozy v trutnovském a broumov-
ském pivovaru, které pod Náchod spadaly.
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Sládkem v Náchodě zůstal i poté, co se v 90. letech pivovar vrá-
til původnímu majiteli, městu Náchod. Od roku 2008 až do kon-
ce profesní dráhy zastával funkci obchodního sládka.

Kromě toho, že se spolupodílel na zavedení výroby speciálů 
v Náchodě, byl i jedním z průkopníků návratu vaření pšeničné-
ho piva v Česku. Pivovar PRIMÁTOR obnovil jeho produkci v roce 
2003. První zmínka o tom, že Náchod vařil „bílé pivo“, je však 
už z roku 1851. Když se roku 2013 v Londýně vyhlašovaly ceny 
World Beer Awards, získalo napříč všemi kategoriemi titul nej-
lepší pivo světa právě pšeničné PRIMÁTOR Weinzenbier. 

Do důchodu odešel Pavel Kořínek v roce 2013. Ovšem vazby 
s pivovarem nepřerušil. Má živnostenský list na průvodcování 
a poradenství. A tak dodnes provádí exkurze a chodí do pivova-
ru na degustace, na nichž každý týden hodnotí kvalitu výroby. 

„Stále platí a bude platit pro české pivo, že české pivo je sko-
ro učiněný paradox: vždyť je studené a přece hřeje, je hořké 
a sládne, je to tekutina a je to chléb, není to mazadlo a přeci 
se jím může člověk namazat, je to nápoj v zármutku i ve vese-
lí, má čepici a nemá hlavu a pije se ze žízně pro žízeň. A pokud 
budou v dalších letech sládci vyrábět pivo s touto charakteris-
tikou, bude české pivo stále nejžádanější pivem světa,“ neobá-
vá se Pavel Kořínek. 

Síň slávy českého pivovarství a sladařství
Od roku 2002 jsou do ní uváděny osobnosti pivovarsko-sla-

dařského sektoru za celoživotní přínos oboru. Dosud takto bylo 
poctěno 39 osobností. Jde o odborníky, kteří svými znalost-
mi, schopnostmi, pracovitostí a morálními hodnotami přispěli 
k etablování pivovarnictví a souvisejících oborů ve společnosti 
a kultuře České republiky. Laureáti Síně slávy jsou vyhlašováni 
každoročně během Svatováclavských slavností.

Za Pivovar PRIMÁTOR a.s. zpracovala Petra Kulhavá 

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna, Náchod, Smiřických 272, tel. 491 423 245, 
491 427 321. Otevřeno v termínu konání výstav denně kromě pon-
dělí od 9 do 17 hodin.

  SNY GRIGORIJE MUSATOVA (24. 9. – 4. 12.) 
Kurátoři výstavy: Julie Jančárková, David Chaloupka
Tematická výstava ruského umělce emigranta dlouhodobě 
působícího v české výtvarné komunitě.
Grigorij Musatov (1889–1941) byl významný umělec ruského 
původu, dlouhodobě žijící v Československu, a jeho dílo je 
dnes bohatě zastoupeno v galeriích i soukromých sbírkách. 
Výstava Sny Grigorije Musatova (1889–1941), obsahující vý-
běr maleb, kreseb a ilustrací, představí soubor zásadních té-
mat Musatovovy tvorby, doplněné o kurátorský komentář.

  HLEDÍM SI SMYSLŮ, LENKA JIRKOVÁ TÁBORSKÁ <40 let 
(24. 9. – 4. 12. 2022) Kurátor: Petr Pokorný
Mgr. MgA. Lenka Jirková Táborská (1981) žije a pracuje střída-
vě na stolové hoře Ostaš nedaleko Police nad Metují a Bouší-
ně. Vystudovala Výtvarný obor na Pedagogické fakultě Uni-
verzity Palackého v Olomouci a Akademii výtvarného umění 
v Praze, Ateliér nových médií II a Ateliér intermediální tvorby 
II. V současné době především maluje, ale nevyhýbá se i dal-
ším médiím. Ve své tvorbě se věnuje kresbě, performanci, vi-
deoartu či instalaci. Mezi jejími díly najdeme také fotografie 
nebo objekty. O své tvorbě autorka mluví jako o mapování 
nevědomí. Lenka Jirková Táborská mimo jiné spolupracuje 
s Festivalem holotropní kultury a Revue Archea a čas. Logos.
Edukační programy pro školy:

  DVANÁCT SNŮ  – 10. 10. – 2. 12. 2022
Interaktivní komentovaná prohlídka výstav Sny Grigorije 
Musatova a Hledím si smyslů. Cílová skupina: ZŠ (3. třída 
a výše), SŠ, školní družiny a zájmové kroužky. Časová dota-
ce: 45 minut, Vstupné: žák/student 20 Kč, pedagogický do-
provod zdarma

  ČAJ A MELOUN: EXOTIKA CIZINY A RUTINA DOMOVA
10. 10. – 2. 12. 2022
Tvůrčí a zážitkový vzdělávací program k výstavě Sny Grigori-
je Musatova. Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ, školní družiny a zá-
jmové kroužky. Časová dotace: 60–90 minut. Vstupné: žák/
student 20Kč, pedagogický doprovod zdarma.
Registrace programů na adrese: hornackova@gvun.cz.

  NÁCHOD – STOLETÍ ÚSPĚCHŮ I NEZDARŮ PLASTIK VE VE-
ŘEJNÉM PROSTORU 0 1. 10. 2022 14.00
Den Architektury. Procházka s kurátorem D. Chaloupkou.

  TERÉNNÍ DIALOGY – 3. 10. 2022 9:00 a 10.30 GVUN Malá 
Den Architektury.
Site specific workshop pro objednané školní skupiny.

  TERÉNNÍ DIALOGY – 4. 10. 2022 16.00 GVUN Malá
Den Architektury. Site specific workshop pro veřejnost.

  MINULOST A BUDOUCNOST TRANSFORMACÍ VÝSTAVNÍCH 
SÍNÍ – 5. 10. 2022 17.00 Zámecká jízdárna
Den Architektury. Výstava, přednáška a panelová diskuze.

  ZVUK A RITUÁL – 13. 10. 2022 18.00 GVUN Malá
Drekka, Bu.d.d.A. Cyklus zvukových akcí.

  VESMÍRNÝ VÝLET – 16. 10. 2022 10.00 Zámecká jízdárna
Dílna pro rodiny s dětmi.
Workshop k výstavě Sny Grigorije Musatova.

  ČAJ A MELOUN: EXOTIKA CIZINY A RUTINA DOMOVA
18. 10. 2022 17.00 Zámecká jízdárna
Dílna pro seniory.
Přednáška a workshop k výstavě Sny Grigorije Musatova.

  SNY GRIGORIJE MUSATOVA 
– 25. 10. 2022 18.00 Zámecká jízdárna 
Komentovaná prohlídka výstavy s kurátory.
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1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
 15. 10. 2022 11.00 SKK Primátor Náchod – KK Slovan Rosice (mistr ČR)
 5. 11. 2022 11.00 SKK Primátor Náchod – TJ Spartak Přerov 
2. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
 1. 10. 2022 14.00 SKK Primátor Náchod B – TJ Bižuterie Jablonec n.N.
 22. 10. 2022 14.00 SKK Primátor Náchod B – KK Jiří Poděbrady
2. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
 1. 10. 2022 10.00 TJ Červený Kostelec – TJ Slovan Karlovy Vary
 15. 10. 2022 15.00 SKK Primátor Náchod – KK Kosmonosy
 22. 10. 2022 10.00 TJ Červený Kostelec – SKK Jičín
 5. 11. 2022 15.00 SKK Primátor Náchod – KK Lokomotiva Tábor
1. kuželkářská liga dorostu : (hrací den – neděle)
  2. 10. 2022 10.00 SKK Primátor Náchod – TJ Nová Paka
 23. 10. 2022 10.00 SKK Primátor Náchod – SKK Vrchlabí SPVR
Divize (hrací den: (hrací den – pátek)
   7. 10. 2022 17.00 SKK Primátor Náchod B – TJ Dvůr Králové n.L. A
 21. 10. 2022 17.00 SKK Primátor Náchod B – TJ Lokomotiva Trutnov B
 4. 11. 2022 17.00 SKK Primátor Náchod B – START Rychnov n.Kn. B
Východočeská soutěž: (hrací den – pátek)
 14. 10. 2022  17.00 SKK Primátor Náchod C – TJ Třebechovice B
 14. 10. 2022  19.00 SKK Primátor Náchod D – SK Hradec Králové B
 27. 10. 2022  17.00 SKK Primátor Náchod C – SK Hradec Králové C
 27. 10. 2022  19.00 SKK Primátor Náchod D – TJ Březovice A
Východočeská divize dorostu: (hrací den – neděle)
 16. 10. 2022  9.00 SKK Primátor Náchod B – Jiskra Hylváty A
 6. 11. 2022  9.00 SKK Primátor Náchod B – Lokomotiva Trutnov A

PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – říjen 2022

 V sobotu 22. října 2022 bude v 11.00 
hodin odstartován z hronovského náměs-
tí již 64. ročník silničního běhu Hronov-
-Náchod. Na závodníky čeká původní trať 
dlouhá 8850 m, s cílem před radnicí na ná-
městí TGM v Náchodě, kde se nejlepší běžci 
objeví před půl dvanáctou hodinou. 

Běh je veřejným závodem, přeborem 
okresu Náchod mužů a žen v silničním 
běhu a posledním 8. závodem seriálu 
běhu „Primátor Cup 2022“.

Přihlášení nových závodníků elektro-
nicky do pátka 21. 10. 2022 do 10 hodin 
(startovné 200 Kč), přihlášení nových zá-
vodníků na místě a výdej startovních čí-
sel i elektronicky přihlášených závodní-
ků proběhne v pátek 21. 10. od 13 do 18 
hodin (startovné 250 Kč) i v sobotu 22. 10. 
od 7.45 do 9.45 hod. (startovné 300 Kč) 
ve sportovní hale SK Náchod (volejbalo-
vá hala na Pražské ulici). 

Při prezentaci si převezmou závodní-
ci startovní číslo s čipem, pamětní list 
a upomínkový předmět s logem závodu.

Pro závodníky budou připraveny auto-
busy z Náchoda z parkoviště před spor-

Silniční běh Hronov – Náchod
tovní halou SK Náchod, které je převezou 
na místo startu od 8.45 do 10.10 hodin. Je-
den autobus pak převeze zavazadla a oša-
cení zpět k cíli závodu.

Převážná část závodu se běží po dob-
ré asfaltové silnici a v cílovém prosto-
ru po kostkách. Silniční závod probíhá 
za běžného provozu, dojde jen k usměrňo-
vání vozidel příslušníky policie. Pořadate-
lé, ale i policejní orgány, mají při této pří-
ležitosti prosbu k motoristům, aby v době 
konání závodu (tedy mezi 11:00 a 12:00) 
pokud možno nepoužívali silnici II. tř. 
z Náchoda do Hronova.

 Ve 12.30 hodin proběhne před radni-
cí v Náchodě slavnostní vyhlášení výsled-
ků běhu Hronov – Náchod. Ceny předají 
představitelé pořádajících měst, zástupci 
sponzorů a pořadatele. 

V sobotu 22. 10. proběhnou od 9 hodin 
na náměstí TGM v Náchodě, dětské běžec-
ké závody s názvem „Od radnice k radnici“.              

Organizační výbor závodu 
Hronov – Náchod

OKRESNÍ  SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ
 

 
 

PROPOZICE
 64. ročníku silničního běhu

 

HRONOV – NÁCHOD
POŘADATEL  : Okresní sdružení České unie sportu v Náchodě pod záštitou měst  
             Náchoda, Hronova a Městyse Velké Poříčí
 

TECH. PROVEDENÍ:      OS ČUS Náchod ve spolupráci s KVT Náchod 
 

DATUM KONÁNÍ  : SOBOTA  22.ŘÍJNA 2022
   START v 11.00 hodin na náměstí v Hronově
    kam budou závodníci dopraveni z Náchoda autobusy

 

PŘIHLÁŠKY :  ELEKTRONICKY - online https://www.sportchallenge.cz/cz/hronov-nachod/ 
                                               Spuštění registrace od 1.8.2022 do pátku 21.10.2022 do 10 hodin - startovné 200,-Kč  
                                      Přihlášky v místě konání závodu :
   V pátek 21.10.2022 od 13-18 hodin ve sportovní hale SK Náchod (Rubena) (startovné 250,-Kč)
  V sobotu 22.10.2022 od  7.45 – 9.45 hodin ve sportovní hale SK Náchod   (startovné 300,-Kč) 
   Každý závodník je odpovědný za správné uvedení svých údajů v přihlášce !!
 
PREZENTACE : VÝDEJ STARTOVNÍCH ČÍSEL  :         
   elektronicky přihlášeným závodníkům  a nově přihlášených závodníků

   v pátek  21.10.2022 od 13 – 18 hodin ve sport. hale SK Náchod (Rubena) u krytého bazénu  
                                v sobotu 22.10.2022 od 7.45 – 9.45  hod. ve sport. hale SK Náchod (Rubena)  u krytého bazénu
 
 

 

TURNAJ NEREGISTROVANÝCH – PŘIHLÁŠKA
Všichni věříme, že letos už to vyjde a odehrajeme již 48. ročník tradičního turnaje ne-
registrovaných kuželkářů a kuželkářek „O pohár pivovaru PRIMÁTOR Náchod“. Přihláš-
ky do turnaje zasílejte buď elektronicky na adresu Fana22@seznam.cz nebo osobně 
na kuželně SKK Primátor Náchod u pana Ivana Brothánka. Nejpozdější odeslání přihlá-
šek je do neděle 16. října 2022. Veškeré další potřebné informace obdrží vedoucí druž-
stev mailem nebo je naleznete na našich webových stránkách www.kuzelky.nachod.
net. Kuželkáři přejí všem hlavně zdraví a těší se na setkání na kuželně.

 

 

 ŘÍJEN 2022 
Sobota 08. 10. 2022  
od 14.00 do 16.00 hod.  
Neděle 09. 10. 2022  
od 12.30 do 14.30 hod.  
Sobota 15. 10. 2022  
od 14.00 do 16.00 hod.  
Neděle 16. 10. 2022  
od 12.30 do 14.30 hod. 
Sobota 29. 10. 2022  
od 14.00 do 16.00 hod.  
Neděle 30. 10. 2022  
od 12.30 do 14.30 hod.  
  
 

 
 

 

 

 

 

* * *
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v ŔÍJNU 2022 v Muzeu Náchodska

MUZEUM NÁCHODSKA

Stálá expozice muzea
v Broučkově domě na Masarykově náměstí čp. 18 v Náchodě je 
v říjnu otevřena denně mimo pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 
do 17.00 hod. Organizované výpravy lze objednat na tel. čís-
le 491 433 722 nebo na e-mailu meisnerova@muzeumnachod-
ska.cz. 

Pevnost Dobrošov
je v říjnu otevřena od úterý do neděle od 10.00 do 17.00. Vstup 
do podzemí 30 minut po začátku prohlídky. Počet návštěvní-
ků ve skupině je omezen na maximálně 28 osob. Objednaní ná-
vštěvníci se musí dostavit minimálně 15 minut před prohlídkou 
(45 minut před vstupem do podzemí), jinak rezervace bez náhra-
dy propadá. Poslední vstup do návštěvnického centra 30 minut 
před koncem otevírací doby. Poslední vstup na prohlídku pod-
zemí v 16:30. Aktuální otevírací doba, objednávky prohlídek, re-
zervace a online předprodej vstupenek na 
www.muzeumnachodska.cz/dobrosov.

Přednášky a besedy

Barokní krajina východočeského Kuksu
Středa 12. října 2022. V pořadí šestý muzejní sedánek proběhne 
netradičně místo první středy v měsíci až druhou říjnovou stře-
du. Místo konání a čas zůstávají stejné: přednáškový sál v prv-
ním patře Staré radnice čp. 1 na Masarykově náměstí v Náchodě 
od 17.00 hodin. Historik, archivář, vysokoškolský pedagog a pře-
kladatel z polštiny Mgr. Jindřich Kolda, Ph.D. seznámí posluchače 
s fenoménem komponované barokní krajiny v okolí Kuksu. Pří-
padná změna programu je vyhrazena. Sledujte prosím Facebook 
a web Muzea Náchodska.

 Jak se tvoří rodokmen
Knihovnice a archivářka z Muzea Náchodska Mgr. Eva Vodochod-
ská Vás při sedmém muzejním sedánku uvede do základů genea-
logie. Dozvíte se, jak začít pátrat po předcích, kde hledat genea-
logické prameny a jak vytvořit grafickou podobu rodokmenu. 
Sedánek proběhne dne 2. listopadu 2022 od 17.00 v přednáško-
vém sále Muzea Náchodska v prvním patře Staré radnice čp. 1.

Akce pro veřejnost

Mezinárodní den archeologie
Muzeum Náchodska se již tradičně připojuje k Mezinárodnímu 
dni archeologie, který se uskuteční v sobotu 15. října 2022 od 10 
do 16 hodin ve výstavních prostorách Muzea Náchodska a při-
lehlých lokalitách. Tento rok pro vás připravujeme archeologic-
kou olympiádu, která vás provede krátkým okruhem v centru Ná-
choda od budovy stálé expozice Muzea Náchodska v Broučkově 
domě na Masarykově náměstí čp. 18, Staré radnice čp. 1 a přes 
Park osobností a Výstavní síň Muzea Náchodska (roh Tyršovy 
a Zámecké ul.) zase zpět. Celý den budete moct zakusit tema-
tické aktivity pro děti i dospělé a naučit se dovednostem, které 
museli ovládat naši pravěcí předci. Třeba střelbu z luku na ma-
muta, stopování, umění rozdělat a uchovávat oheň nebo výrobu 
šperků. Těšit se můžete též na přednášky a komentované pro-
hlídky s odborníky. Akce proběhne ve spolupráci s MAS Stolové 
hory. Vstupné zdarma!

Dernisáž výstavy Rafinovaná krása vějířů  
a vystoupení burlesky 

Muzeum Náchodska pojímá dernisáž výstavy Rafinovaná krá-
sa vějířů ve velkém stylu a představuje současnou podobu pro-
fesionální burlesky.
Dne 21. října 2022 zveme do Náchoda burleskní umělkyni Lin-
de von Schwärze, která se přes den bude věnovat diskusi s mla-
dou generací o aktuálních společenských tématech a večer roz-
září prostory Beránku. V rámci dernisáže se můžete těšit v 18.00 

na kurátorskou komentovanou prohlídku Mgr. Barbory Libřické 
s welcome drinkem ve výstavních prostorách Broučkova domu 
čp. 18 a od 19.00 na taneční vystoupení Linde von Schwärze v re-
stauraci Hotelu Beránek. Vstupné je 100 Kč. Srdečně vás zveme! 
Vstupenky si rezervujte na emailu info@muzeumnachodska.cz 
či telefonu 491 423 248. Rezervace trvá po dobu třech pracov-
ních dní, poté propadá. Vstupenky je možné po domluvě vyzved-
nout na všech pobočkách Muzea Náchodska kromě Dobrošova. 
Kapacita sálu je omezena, proto je možné zakoupit max. 4 vstu-
penky jednou osobou.

Výstavy

Rafinovaná krása vějířů 
Ve stálé expozici v Broučkově domě čp. 18 na Masarykově ná-
městí v Náchodě lze až do 23. října 2022 navštívit výstavu nazva-
nou Rafinovaná krása vějířů. Otevřeno je denně mimo pondělí 
od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00. V dnešní době je na vějí-
ře pohlíženo jako na dávno zastaralý dámský módní doplněk. 
Na výstavě Rafinovaná krása vějířů vám ukážeme, že vějíř byl 
mnohem více než jen doplněk dámské garderoby a také to, jak 
se v průběhu času proměňovala jeho podoba a výzdoba. 

Válka očima ukrajinských výtvarníků
V průchodu Staré radnice čp. 1 na Masarykově náměstí lze 
po celý říjen v čase od 7.00 do 15.30 zhlédnout panelovou proti-
válečnou výstavu ukrajinských výtvarníků. Porto, Utrecht, Re-
nnes, Varšava, Düsseldorf… Náchod. Zlatý pás slunečnic pod 
modrým nebem se proplétá městy Evropy. Při bližším pohledu 
uvidíme jednotlivé květy.

Hesham Malik – „Make Art Not War”
V podzemí pevnosti Dobrošov lze až do 16. října 2022 zhlédnout 
protiválečnou výstavu mezinárodně uznávaného umělce Hesha-
ma Malika. Hesham Malik se specializuje na moderní současné 
umění a design, přičemž má za sebou více než 100 samostatných 
výstav. Zaměřuje se na smyslovou povahu umění a snaží se zob-
razit příběhy lidí a života po celém světě. Autor výstavy se i ten-
tokrát rozhodl nechat mluvit umění samo o sobě. „Autentická 
atmosféra pevnosti spolu se surovostí země, do které se zarý-
vá, tak souzní a prosvítá skrze díla plná barev a emocí. Příbě-
hy se tak díky umění začínají vyprávět před vašima očima, když 
se během sestupování dolů dokážete naladit na vnitřní melodie 
vlastní duše obklopeni silnou energií země,” uvádí Hesham Ma-
lik. Výstava je přístupná pouze v rámci prohlídkového okruhu 
pevnosti. Pro aktuální otevírací dobu sledujte
www.muzeumnachodska.cz/dobrosov.

Náchodský fotografický podzim 
V říjnu proběhne ve Výstavní síni Muzea Náchodska na rohu Tyr-
šovy a Zámecké ulice v Náchodě již tradiční výstava z cyklu Ná-
chodský fotografický podzim pořádaná Fotoklubem Náchod. Vý-
stava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 6. října v 17.00. Výstavu 
pak bude možno navštívit od 7. října do 6. listopadu 2022 denně 
mimo pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00.
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Stomatologická pohotovost
sobota, neděle, 
státní svátky 8.00–12.00 hod.

Stomatologická pohotovost

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

ŘÍJEN
PROGRAM

www.decko–nachod.cz

* * *

  vždy od 15 hodin 

 1. 10. Křemílek a Vochomůrka
 8. 10. Křemílek a Vochomůrka
 15. 10. Začarovaný les
 29. 10. Začarovaný les

Více informací na stránkách 
http://lsdpr.cz 

ZNOVU OTEVŘENO – DR. MAX
Polská 397 (Kaufland), Náchod
denně 8–20 hodin

Oblast Náchodsko-Jaroměřsko: 
 1. a 2. 10. MDDr. Jana Kyselá  Rokolská 123
  Nový Hrádek 495 496 030
 8. a 9. 10. MDDr. Anna Just  Komenského 72
  Nové Město nad Metují 491 472 946
 15. a 16. 10. MUDr. Lucie Strnadová Z. Němečka 130
  Jaroměř – Josefov 491 812 495
 22. a 23. 10. MUDr. Jan Klimek Českých bratří 407
  Náchod 491 427 603
 28. 10. MDDr. Lubomír Šeda Komenského 72
  Nové Město nad Metují 491 472 946
 29. a 30. 10. MUDr. Blanka Filipová Komenského 10
  Nové Město nad Metují 491 472 721
 Oblast Náchodsko – Broumovsko:
 1. a 2. 10. MUDr. Daniel Blažek 17. listopadu 388
  Police nad Metují 491 543 844
 8. a 9. 10. MDDr. Pavel Jirásek Běloveská 123
  Náchod 703 600 915
 15. a 16. 10. MUDr. Renata Čábelková Jiřího z Poděbrad 937
  Hronov 491 482 911
 22. a 23. 10. MDDr. Petr Houštěk  
  Machov 119 602 333 466
 28. 10. MUDr. Jan Kubec 17. listopadu 388
  Police nad Metují 491 543 398
 29. a 30. 10. MUDr. Jana Malíková Denisovo nábřeží 665
  Náchod 491 428 885

AKCE PRO VEŘEJNOST
Déčko se na vás těší i v říjnu. Mimo uvede-
né akce se také chystá tradiční běžecký zá-
vod pro žáky škol Běh do zámeckých schodů 
a další. Pro aktuální informace sledujte náš 
web a Facebook.

 pátek 7. října 
– KERAMIKA NA ZKOUŠKU
vždy první pátek v měsíci, program od 16 
do 18 hodin, vhodné pro děti i dospělé 
(děti mladší 6 let pouze v doprovodu ro-
dičů), s sebou pracovní oděv, přezůvky, 
vstupné děti 50 Kč, dospělí 100 Kč, infor-
mace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296 

 víkend 8.–9. října
– TAJEMSTVÍ PODMOŘSKÉHO SVĚTA
zkrácený víkend s Petrou a Dalíkem, zá-
bavný program na téma podmořské-
ho světa, hry, hrátky a soutěže, pro děti 
ve věku 6–12 let, začátek v sobotu v 9 ho-
din, ukončení v neděli v 11 hodin, cena 
320 Kč, (stravování, energie, materiál, re-
žie), informace Jaroslava Nývltová, tel. 
775 223 291

 sobota 22. října 
– BAREVNÝ VÝLET S KLUBEM BAŤŮŽEK
podzimní výlet barevnou přírodou pro 
děti od 6 do 12 let, vhodné pro holky i klu-
ky, kteří mají rádi výlety, přihlášky nej-
později 20. 10. 2022, informace na www.
deckonachod.cz nebo Pavlína Tylšová, tel. 
775 223 292

 čtvrtek 27. října – TVOŘIVÉ PODZIMKY
podzimní program pro děti od 6 do 12 let, 

vhodné pro holky i kluky, kteří rádi tvo-
ří, program od 9 do 15 hodin, cena 250 Kč, 
s sebou pracovní oděv a přezůvky, přihláš-
ky nejpozději 24. 10., informace Bc. Tereza 
Išová, tel. 774 223 296

 neděle 30. října 
– HALLOWEEN aneb ZAHRADA DUCHŮ
program v areálu Déčka, strašidelné ak-
tivity pro rodiče s dětmi od 3 do 10 let, 
s sebou baterku a teplé oblečení, vstupné 
20 Kč/děti, 40 Kč/dospělí, průběžný start 
u dolní brány v 16–16.45 hodin, konec v 18 
hodin
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Církve v Náchodě

grafické studio a EXPRESS tiskárna
vizitky, plakáty, letáky, prospekty, kalendáře

tisk plakátů A3, A2, A1…
 603 311 052 | studio@creopress.cz

Senior klub „Harmonie 2“
Církev československá husitská
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stanislav 
Švarc, ThD. Kontakt mobil: 420 776 736 885, 420 604 929 825,  
e-mail: stanislav.svarc@volny.cz. Úřední hodiny: středa 15–17 
hod. Mimo úřední hodiny volejte faráře S. Švarce, 776 736 885 
nebo předsedkyně RS I. Čadové 604 929 825. Kolumbárium ote-
vřeno denně 9–17 hodin. Pravidelné bohoslužby se konají v ne-
děli 8.15 hod. Místo: Farská síň CČSH, vchod Raisova ul., Náchod. 
Římskokatolická farnost – děkanství Náchod
Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod. Kontakty: kancelář 
491 428 355, děkan P. Zdeněk Kubeš 737 383 752, výpomocný 
duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.farnost.cz,  
e-mail. farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí a čtvr-
tek 9.00–11.00 a 15.00–17.00, středa a pátek 9.00–11.00, v jinou 
dobu po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřin-
ce. 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 svaté pro děti a mládež jsou slouženy v kostele  
sv. Michaela v neděli v 10.15. Příležitost ke svátosti smíření půl 
hodinu přede mší svatou a v pátek hodinu přede mší svatou. 
Modlitební setkání v kostele sv. Michaela probíhá každý dru-
hý čtvrtek od 19.00. Posvícenská mše svatá pro farníky z Bražce 
bude sloužena v neděli 9. 10. v 7.30 v kostele sv. Vavřince a o tý-
den později 16. 10. pro osadníky z Dolní Radechové. Výročí po-
svěcení kostela sv. Jana Křtitele připadá na neděli 23. 10. v 10.30. 
Věřící z Babí oslaví posvícení v kostele sv. Vavřince při mši sva-
té v neděli 30. 10.        P. Z. Kubeš, děkan
Českobratrská církev evangelická
Sídlo sboru a sborový dům: Purkyňova 535; Kostel v Provodově-
-Šonově (ve Václavicích) adresa: Šonov 95; farář Mgr. M. Bárta, 
mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Osobní
i duchovní rozhovory, konzultace a návštěvy faráře kdykoliv 
po tel. domluvě. Bohoslužby se konají každou neděli od 10 h v Ná-
chodě podle aktuální epidemiologické situace. 
Sledujte webové stránky: http://www.nachod.sonov-evangnet.cz 
a facebook: Evangelíci při Rozkoši. Na webových stránkách uveřej-
ňujeme přípravy k bohoslužbám a domácím ztišením. Rozhovory 
nad Biblí a našimi zkušenostmi se konají každý čtvrtek od 17.00. 
Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, Náchod, budova Sokola – 2. patro. Kazatel p. Petr Staš, tel. 
732 543 695, e-mail: stas.petr@tiscali.cz, pomocný kazatel p. Martin 
Sieja, tel. 774 208 312, e-mail: m.sieja@seznam.cz. Bohoslužby kaž-
dou sobotu od 9.30 hodin (vyjma poslední soboty v měsíci). 
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. P. Geldner, tel. 777 217 968, 
e-mail. nachod@cb.cz. Kazatel senior J. Hofman, tel. 605 973 056, 
kazatel senior RNDr. P. Javornický, CSc., tel. 722 948 196. Bo-
hoslužby v neděli v 9.30 hodin. Rozhovory nad Biblí ve středu 
od 18.30 hodin. Více na www.cb.cz/nachod.

 čtvrtek 6. 10. od 14 hod. „BULHARSKO“, filmový dokument 
z cyklu „Nejkrásnější místa světa“;

 čtvrtek 13. 10. od 14 hod. „Cesty písní – melodie hor“ a „Hu-
dební parník“, hudba vždy potěší, tak se přijďte zaposlouchat;

 čtvrtek 20. 10. od 14 hod. „Snůška pohlednic ze zájezdů Čer-
venokosteleckých seniorů“ (Broumovsko, Liberecko, Mělnicko, 
Wroclaw v r. 2021). Promítání připravil p. Zdeněk Nývlt a vyprá-
vění doplní i p. Leoš Polášek;

 čtvrtek 27. 10. od 14 hod. „Názorné poučení seniorů k jejich 
bezpečnosti“ – kdy nám herci předvedou dle skutečných přípa-
dů Policie ČR, jak se bránit podvodníkům, zajišťuje por. Mgr. Mi-
roslav Mervart. Toto zajímavé představení byste měli zhlédnout.
Na vaše návštěvy se těší členové výboru Senior klub, z. s., Náchod, 
Rybářská 1819. V kanceláři můžete vyřídit své žádosti vždy po pro-
gramu v PO a ČT 15.30–16 hod.

K
H Městské divadlo 

Dr. Josefa Čížka v NáchoděBERÁNEK NÁCHOD a.s.
uvádí 2. koncert abonentního cyklu Komorní hudby Náchod 2022 / 2023

ROMANTICKÉ 
SKLADBY NA KYTARU 

NEJZNÁMĚJŠÍCH AUTORŮ 
Recitál

Středa 12. října  2022 v 19.00 hodin
Předprodej od 23. srpna 2022                                     Vstupné: 130 Kč, 130 Kč, 110 Kč 

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

Další informace na www.beraneknachod.cz. Vozíčkáři po telefonické dohodě na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.

LUBOMÍRA BRABCE
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Pro aktuální informace sledujte naše stránky www.mknachod.cz nebo www.facebook.com/knihovnanachod. (Vo)

Městská knihovna Náchod informuje v říjnu 2022
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Rozvoz knih
V úterý 4. října se v dopoledních hodinách uskuteční rozvoz 
knih nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
Vstupní hala
NÁCHODSKO
Do 31. října. Výstava fotografií Miroslava Holči.
Dětské oddělení
AFRIKA OČIMA EMILA HOLUBA
3.–31. října. Výstavou si připomeneme 175 let od narození slav-
ného cestovatele.
Studovna
SUCHÁ JEHLA
Do 31. října. Prodejní výstava grafik Luboše Maliny. 

TÝDEN KNIHOVEN
PONDĚLÍ 3. ŘÍJNA

 13.00–17.00 Den pro celou rodinu. Hry, soutěže a společné tvo-
ření z recyklovatelných materiálů. (dětské oddělení)

  17.00 Božena Němcová inspirující a poznávaná. Přednáška 
PhDr. Jiřího Uhlíře, středoškolského pedagoga, publicisty, spi-
sovatele literatury faktu, literárního a regionálního historika a 
bibliografa. Mimo poslední publikaci, objevnou i objemnou uni-
kátní knihu "Božena Němcová inspirací pro umění 1842–2020," 
je autorem stovek článků, historických studií a recenzí. Jeho prá-
ce je dlouhodobě oceňovaná. (studovna) 
ÚTERÝ 4. ŘÍJNA

 8.00, 9.30 a 11.00 Besedy s Petrou Braunovou. Povídání s oblí-
benou spisovatelkou pro žáky základních škol. (dětské oddělení)
STŘEDA 5. ŘÍJNA

 16.00–18.00 Suché plstění. Kreativní dílna pro dospělé. Přihláš-
ky přijímáme ve studovně, příspěvek na materiál 50 Kč.
ČTVRTEK 6. ŘÍJNA

 13.00–18.00 Den pro udržitelnost. Semínkovna, Galerie výtvar-
ného umění, Déčko, bezobalový obchod, dílna, bazar a swap knih, 
oblečení a rostlin. (vstupní hala a zahrada)
PÁTEK 7. ŘÍJNA

 14.30–17.00 Prázdninové soutěžení. Vyhodnocení prázdnino-
vých výtvarných soutěží s doprovodným programem. (dětské 
oddělení)
SOBOTA 8. ŘÍJNA

  9.00–11.00 Modrý Quesťouch. Soutěžní knihovnická hledačka 
pro děti od 10 let. (dětské oddělení)
 
Semináře pro seniory

Ve spolupráci s neziskovou organizací Moudrá Sovička nabízíme 
tři semináře pro seniory ve věkové kategorii 65+, kteří se chtě-
jí naučit, jak správně ovládat tablet nebo chytrý telefon a jak se 
bezpečně pohybovat na internetu. Dvouhodinový seminář Ne-
bojte se chytrých telefonů je vhodný pro zájemce, kteří nemají 
vlastní zařízení a chtějí si ho vyzkoušet. Lekce se uskuteční ve 
středu 12. října od 9.00 do 11.00 hodin ve studovně. 
Seminář Jak na tablet a chytrý telefon je určený pro seniory, 
kteří si přinesou vlastní, dostatečně nabité zařízení. Výuka bude 

probíhat 12. října (začátečníci) a 13. října (pokročilí), vždy od 
13.00 do 16.00 hodin. 
Všechny semináře jsou zdarma, v případě zájmu prosíme o při-
hlášení ve studovně. 

Hravý podzim
Ve čtvrtek 20. října zveme všechny kreativní děti na podzimní 
dílnu, která bude probíhat od 14.30 do 16.30 hodin v dětském 
oddělení. Příspěvek na materiál činí 20 Kč.

Divadlo Kašpar: Vernisáž
Na úterý 25. října připravujeme představení spolku Kašpar z 
Divadla v Celetné, které proběhne od 19.00 hodin. V jednoak-
tové hře Václava Havla vystoupí Jitka Nerudová, Miloslav Tichý 
a Jan Zadražil. Předprodej vstupenek ve studovně, cena 350 Kč.

Beseda s Barborou Šťastnou
V úterý 18. října vás od 18.00 hodin zveme na setkání se spisova-
telkou a publicistkou Barborou Šťastnou. Autorka esejů a románů 
(Šťastná kniha, Hezčí svět) pracuje rovněž jako editorka archivu 
Paměť národa neziskové organizace Post Bellum, kde zpracovává 
záznamy vzpomínek pamětníků historických událostí. O nové 
knize Samotářky, která z těchto vzpomínek vychází, o zkoumá-
ní štěstí, práci pro Paměť národa a jiných zajímavých tématech 
bude vyprávět ve studovně. 

S knížkou do života
Bookstart II (3–6 let)
V sobotu 22. října se v 10.00 hodin sejdou v dětském oddělení ro-
diče a děti, pro které opět nachystáme program plný čtení, jed-
noduchého vyrábění a dalších zábavných aktivit. 
Bookstart I (0–3 roky)
Na úterý 25. října chystáme od 9.00 (1. skupina) a od 10.30 hodin 
(2. skupina) setkání pro děti do 3 let a jejich rodiče. 
Prosíme o přihlášení na e-mail kobrlova@mknachod.cz nebo  
v dětském oddělení.

Sváteční deskovky
V pátek 28. října vás od 14.00 hodin zveme na další odpoledne 
společného hraní karetních a deskových her v dětském odděle-
ní. Vhodné pro děti, mládež i dospělé, začátečníky i zkušené hrá-
če. Možnost přinést vlastní hru a naučit ji ostatní.

Náchodská univerzita volného času
  10. října PhDr. David Chaloupka, MgA. Michal Burget, BcA. 
Marek Macek

 Jak se dělá výstava?
 27. října Mgr. Radovan Lipus Ph.D.

 Co obnáší práce režiséra 
 !!! POZOR, ZMĚNA !!! Přednáška se koná ve čtvrtek

  31. října Prof. PhDr. Milena Lenderová
 Čtenářky v minulosti
Vstup pouze na průkazky NUVČ, pro ostatní zájemce po ústní doho-
dě s organizátory jednorázové vstupné 50 Kč.



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

ŘÍJEN

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!! Vzhledem k uzávěrce NZ, sledujte, prosím, aktuální program kina. 
Aktualizovaný program najdete na www.kinonachod.cz nebo na plakátech kina na výlepových plochách.

CESTA DO TVOJZEMÍ
Svět fantazie tě potřebuje! Dobrodružná výprava za záchranou nejen vlastního života, ale i celého světa fantazie, může začít. Animovaná podívaná pro všechny věkové kategorie.
Vstupné 120 Kč, děti do 15 let 100 Kč, mládeži přístupný

JAN ŽIŽKA
Zrod vojevůdce… Historický velkofilm Petra Jákla, vypráví o počátcích husitského vojevůdce Jana Žižky, na pozadí bouřlivých událostí roku 1402. V hlavních rolích Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger, So-
phie Lowe, Karel Roden a další. Uvádíme v českém znění. Vstupné 140 Kč. Uvádíme ve dvou přístupnostech: Doporučená přístupnost: od 12 let a Mládeži do 15 let nepřístupný.

BUKO
Buko je kůň. A taky je to „dar z nebes“, který vypadá jako špatný vtip, protože jeho nová majitelka se koní bojí. Film Alice Nellis vypráví o tom, že štěstí přeje připraveným a taky těm, kteří se svému strachu do-
kážou postavit… Hrají Anna Cónová, Martha Issová, Petra Špalková, Jan Cina, Lenka Termerová, Maya Kinterová, Josefína Strejčková a další. Vstupné 140 Kč, mládeži přístupný.

DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
Sedni, zůstaň, zachraň svět! Rodinné animované dobrodružství, uváděné v českém znění. Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný.

ÚSMĚV
Co u vás vyvolá úsměv? Když se někdo směje od ucha k uchu, nenapadne vás, že by se už za pár vteřin mohl přímo před vašima očima zabít. Horor Úsměv dokazuje, že i jedna z nejkrásnějších lidských emocí 
může někdy být děsivě znepokojivá… České titulky. Vstupné 140 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný.

KDE ZPÍVAJÍ RACI
Tajemství se skrývají těsně pod povrchem… Romantické drama podle celosvětově nejprodávanější knižní předlohy autorky Delie Owens. České titulky. Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

SPOLU
Láska neznamená oběť. Příběh matky a jejích dvou dospělých dětí, z nichž jedno trpí autismem a potřebuje péči, zatímco druhé trpí celý život nedostatkem pozornosti. V hlavních rolích Veronika Žilková, Ště-
pán Kozub a Kamila Janovičová. Film vznikl podle úspěšné divadelní hry Fabio Marry, jenž se objeví i v jedné z menších rolí. Režie David Laňka a Martin Müller. Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný.

VSTUPENKA DO RÁJE
Že se vzali, považují oba za svou největší životní chybu. Teď však musí společnými silami udělat vše proto, aby stejnou chybu neudělala jejich dcera. George Clooney a Julia Roberts v romantické komedii doka-
zují, že i podruhé se dá vstoupit do stejné řeky, i když je to to poslední, co byste chtěli udělat…České titulky. Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

BANGER.
Život nejde nalajnovat! „Každej bude znát moje jméno, každej bude znát můj ksicht.“ Hlavní postava Alex v podání Adama Mišíka prodává ten nejlepší kokain v Praze, dealování chce ale jednou provždycky ne-
chat. Jeho snem je prorazit v rapu a nahrát svůj vlastní banger… Vstupné 130 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný.

TŘI TISÍCE LET TOUHY
Fantasy o kouzelném Džinovi z láhve, který výměnou za svobodu nabídne splnění tří přání… Idris Elba jako kouzelný džin, který vypráví příběhy touhy napříč historií... Pohádky tisíce a jedné noci plnou ne-
spoutané fantazie a odvahy. České titulky. Vstupné 130 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný.

PANÍ HARRISOVÁ JEDE DO PAŘÍŽE
Nebojte se jít za svým snem… Proč by ovdovělá britská uklízečka nemohla toužit po šatech od Diora? Komedie Paní Harrisová jede do Paříže názorně předvádí, že když jdete za svými sny „po hlavě“, nic není 
nemožné! V hlavních rolích Lesley Manville a Isabelle Huppert. České titulky. Vstupné 140 Kč, mládeži přístupný.

PRINCEZNA REBELKA
Animované dobrodružství z jednoho království, kde se malá uličnice a rebelka začne vydávat za princeznu. České znění. Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný.

TOP GUN: MAVERICK
Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell, se vrací do akce. S ním přilétá pokračování jednoho z nejoblíbenějších filmů vůbec. Akční drama, uváděné v českém znění. 
Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
Animovaná komedie plná akce, šílených nápadů, nakažlivého humoru a důležitých lekcí na téma pravého přátelství. České znění. Vstupné 140 Kč, děti do 15 let 120 Kč, mládeži přístupný.

AVATAR – UVÁDÍME VE 3D VERZI S BRÝLEMI
Znovu v kinech! Obnovená a zároveň remasterovaná verze slavného akčního dobrodružného sci-fi filmu Jamese Camerona. České znění. Vstupné 160 Kč, mládeži přístupný.

ŘEKA
Opakujeme na Vaše četná přání! Řeky jako úžasný sochař vytvarovaly Zemi do podoby, jakou známe. Řeky jsou tepnami planety. Kamkoli putují, tam se objevují, přežívají a snad i vzkvétají všechny formy ži-
vota, včetně lidského… České titulky. Vstupné 110 Kč, mládeži přístupný.

BUKO
Buko je kůň. Hrají Anna Cónová, Martha Issová, Petra Špalková, Jan Cina, Lenka Termerová, Maya Kinterová, Josefína Strejčková a další. Vstupné 140 Kč, mládeži přístupný.

STŘÍDAVKA
… když se z malé rodiny stane velká. Komedie režiséra Petra Nikolaeva. Hrají Martin Hofmann, Jitka Čvančarová, Anna Polívková, Jiří Vyorálek, Kristina Svarinská, Eva Holubová a další.
Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

ČILE PO CHILE – CESTOVATELSKÁ VIDEOSHOW KATEŘINY A MILOŠE MOTANI
Pouští a pralesem až na konec světa! Chile je krajina plná kontrastů, od každého kousek - kus pouště, kus moře, laguny, solná jezera, sopky, gejzíry, kaktusy, palmy, ostrovy, hluboké pralesy, pravěké araukárie, 
ledovce. Přístavy pulsují životem, zapadlé vesnice dýchají poklidem. Na severu se rozkládá nejsušší poušť světa Atacama a tam úplně na jihu leží Ohňová země – konec světa. Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný.

CIVILIZACE – DOBRÁ ZPRÁVA O KONCI SVĚTA
Jestli v současnosti stojí před vědci celého světa nějaká společná otázka, pak je to otázka udržitelnosti civilizace. Dokumentární film, který vypráví o proměnách velkých civilizací a jejich podobností s tou naší 
současnou. Přináší výpravnou reality show našeho vlastního kolapsu. Zatím všechny předešlé společnosti zanikly. Ale proč bychom my nemohli být první, kdo chod dějin změní? Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný.

HALLOWEEN KONČÍ
Michael Myers, pracovitý zabiják s bílou maskou, mnohokrát přežil vlastní smrt. Teď však dojde i na něj… Hororová podívaná, uváděná s českými titulky. Vstupné 140 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný.

CIRKUS MAXIMUM
I do cirkusových rodin doráží nová doba: Když si otec Ferdinand, principál, trpce postěžuje, že dříve cirkusy držely pohromadě jako rodina, dnes rodina držící pohromadě je jak cirkusová atrakce, musí se všich-
ni zamyslet nad tím, jak zachránit mezinárodní cirkusový festival a vlastně i Cirkus Maximum… Film Cirkus Maximum chce divákům zprostředkovat výlet do tohoto světa s pořádnou porcí zábavy. Vhodnou 
jak pro děti s rodiči, tak pro rodiče s dětmi… Hrají Oldřich Kaiser Jan Přeučil Radim Fiala Barbora Mottlová Petr Batěk Hana Gregorová a další. Režie Artur Kaiser. Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný.

VÁLEČNICE
Za některé věci stojí za to bojovat… Akční drama Válečnice je pozoruhodný příběh ryze ženské válečné jednotky, která v roce 1800 chránila africké Dahomejské království neslýchanou zuřivou nemilosrdnos-
tí. Film, jenž je inspirován skutečnými událostmi, přináší emocionálně impozantní příběh generálky Naniscy, která trénuje další generaci rekrutů s cílem připravit je na bitvu proti nepříteli odhodlanému zni-
čit jejich způsob života. České titulky. Vstupné 130 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný.

WEBSTEROVI VE FILMU
Nová filmová dobrodružství veselé pavoučí rodinky. Humorné i laskavé příběhy propletené nečekaným dobrodružstvím se v rodinném animovaném filmu věnují každodenním dětským radostem i trápením 
a ukazují, že nejpevnější síť je rodina. Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný.

KDE ZPÍVAJÍ RACI
Tajemství se skrývají těsně pod povrchem… Romantické drama podle celosvětově nejprodávanější knižní předlohy autorky Delie Owens. České titulky. Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

JAN ŽIŽKA
Zrod vojevůdce… Historický velkofilm Petra Jákla, vypráví o počátcích husitského vojevůdce Jana Žižky, na pozadí bouřlivých událostí roku 1402. V hlavních rolích Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger, So-
phie Lowe, Karel Roden a další. Uvádíme v českém znění. Vstupné 140 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný.

ANDRÉ RIEU – MAASTRICHTSKÝ KONCERT 2022 – ŠŤASTNÉ DNY JSOU OPĚT TADY! – ZÁZNAM KONCERTU Z HOLANDSKÉHO MAASTRICHTU
Po dvou covidových letech jsme se opět dočkali. André Rieu je zpět ve svém rodném Maastrichtu na slavném náměstí Vrijthof. Máte se rozhodně na co těšit! André vystoupí se svým Johann Strauss Orchestra 
spolu s dalšími speciálními hosty. České titulky. Vstupné 200 Kč, mládeži přístupný.

BĚŽNÁ SELHÁNÍ
To staré končí. To nové ještě neznáme… aneb Příběh tří žen, které musí žít. Film Běžná selhání sleduje příběh tří žen různých generací v průběhu jednoho dne. Hrají Taťjana Medvecká, Beáta Kaňoková, Nora 
Klimešová, Vica Kerekes, Rostislav Novák ml., Jana Stryková, Luboš Veselý, Tereza Hofová, Jana Plodková a další. Vstupné 120 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný.

VSTUPENKA DO RÁJE – SPECIÁLNÍ PŘEDSTAVENÍ POUZE PRO SENIORY ZA SNÍŽENÉ VSTUPNÉ
Že se vzali, považují oba za svou největší životní chybu. Teď však musí společnými silami udělat vše proto, aby stejnou chybu neudělala jejich dcera. George Clooney a Julia Roberts v romantické komedii doka-
zují, že i podruhé se dá vstoupit do stejné řeky, i když je to to poslední, co byste chtěli udělat. Režie Ol Parker (mj. film Mamma Mia! Here We Go Again). České titulky.
 Vstupné 60 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

SLUNEČNICE – VÝSTAVA V KINĚ
Slunečnice van Gogha patří mezi nejikoničtější obrazy v dějinách umění. Van Goghovo muzeum v Amsterdamu se na tato slavná díla nyní zaměřilo v rámci samostatné výstavy. Proč si vybral Van Gogh zrov-
na slunečnice? Jaké poselství tato série obrazů přináší? Čím se jednotlivé obrazy liší? Co odhalili vědci, kteří tato díla podrobně studovali? České titulky. Vstupné 150 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

BLACK ADAM
Svět potřeboval hrdinu… Přišel Black Adam! Téměř 5000 let poté, co byl obdařen všemocnou mocí egyptských bohů – a stejně rychle uvězněn – je Black Adam vysvobozen ze svého pozemského hrobu a při-
praven rozpoutat v moderním světě svou jedinečnou formu spravedlnosti. Dwayne Johnson v hlavní roli akčního fantasy DC, uváděném s českými titulky. Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
Jsou tři kamarádky. Jednu z nich vypekl charismatický starší muž, a tak se spojí, aby na něj vymysleli past, do které se postupně chytá… Osobitá vztahová komedie, která nabízí velké herecké příležitosti pro 
tři skvělé herečky, a také mnoho slovního i situačního humoru. V hlavních rolích Hana Vágnerová, Tereza Rychlá a Betka Staňková, v dalších rolích Marek Vašut, Marek Němec, Zlata Adamovská, Igor Orozovič, 
Jiří Vyorálek, Albert Čuba, Vladimír Polák, Zuzana Pillmann, Marie Viková a další. Režie Miloslav Šmídmajer. Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

IL BOEMO
Historický velkofilm inspirovaný skutečným příběhem jednoho z nejvyhledávanějších hudebních skladatelů druhé poloviny 18. století – Josefa Myslivečka. Zavede diváka do slunné Itálie, kde Mysliveček žil, 
tvořil, stal se legendou, ale také zemřel v zapomnění. V hlavní roli Vojtěch Dyk. Film je navržen za Českou republiku v boji o Oscara za rok 2022. Uvádíme v českém znění.
Vstupné 130 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný

1. sobota v 15.15 hod

1. sobota v 17 hod 
CZ. od 12 LET
4. úterý v 19.15 hod 
CZ. od 15 LET
1. sobota v 19.15 hod
2. neděle v 17 hod
5. středa v 17 hod

2. neděle v 15 hod

2. neděle v 19.15 hod
4. úterý v 17 hod

3. pondělí v 17 hod

3. pondělí v 19.15 hod

5. středa v 19.15 hod

6. čtvrtek v 17 hod
7. pátek v 19.15 hod
11. úterý v 19.15 hod

6. čtvrtek v 19 hod
8. sobota v 19.30 hod
10. pondělí v 17 hod

7. pátek v 17 hod
9. neděle v 18.30 hod

8. sobota v 15.15 hod

8. sobota v 17 hod

9. neděle ve 13.45 hod

9. neděle v 15.30 hod

10. pondělí v 19.15 hod

11. úterý v 17 hod

12. středa v 17 hod

12. středa v 19.15 hod

13. čtvrtek v 17.30 hod

13. čtvrtek v 19 hod
16. neděle v 18.30 hod
18. úterý v 17 hod

14. pátek v 17 hod
19. středa v 17 hod

14. pátek v 19.15 hod
17. pondělí v 17 hod

15. sobota v 15.30 hod
16. neděle ve 14 hod

15. sobota v 16.45 hod

15. sobota v 19.15 
hod – ČESKÁ VERZE. 
PŘÍSTUPNOST 15+

16. neděle v 15.30 hod

17. pondělí v 19.30 hod

18. úterý v 15 hod

18. úterý v 19.15 hod

19. středa v 19 hod
20. čt, 25. út v 17 hod
23. neděle v 19.15 hod
27. čtvrtek ve 20 hod
20. čtvrtek v 19.15 hod
21. pátek v 17 hod
22. sobota v 16.15 hod
23. neděle v 17 hod
25. úterý v 19.15 hod

21. pátek v 19.15 hod
24. pondělí v 17 hod
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! AKCE !
nA nAftu A bEnzín 
pro lEtošní roK nA vEřEjné 
čErpACí stAniCi

vYuŽijtE nÁš novÝ 

nonstop 
sAMoobsluŽnÝ 

tAnKoMAt 
s MoŽností plAtbY KArtou !

50 haléřů / litr při nákupu nad 500 Kč

70 haléřů / litr při nákupu nad 1 000 Kč

90 haléřů / litr při nákupu nad 2 000 Kč

Platba hotově a s obsluhou bude pouze 
Pondělí – Pátek: 7.00 – 15.00 hodin

Sobota – Neděle: 8.00 – 12.00 hodin

CDS s.r.o. Náchod
Kladská 286, 
547 01 Náchod
www.cdsnachod.cz

Tel.: +420 725 761 401
www.cdsnachod.cz
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