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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

Úterý 
14. února 2023

v 19.00 hodin

Divadlo Bez Zábradlí Praha

Bernard Slade: DALŠÍ ROKY VE STEJNOU DOBU
Volné pokračování úspěšné, duchaplné sexkomedie Každý rok ve stejnou dobu.
Režie: Jiří Menzel
Hrají: Veronika Freimanová a Zdeněk Žák
Volné pokračování úspěšné komedie Bernarda Sladea, ve kterém se malý hotelový pokoj stává svědkem proměny času, doby a lásky jedné milenecké dvojice, která se zde setkává každý rok ve 
stejnou dobu. Představení s jedinečným rukopisem legendárního režiséra Jiřího Menzela, který hru shrnuje slovy: „Pan Slade si nechal dvacet let odstup od té první hry a pomalu střádal a šetřil 
hezké chvilky. Dokonce jsou v ní, zdá se mi, některá místa hlubší i zábavnější. Doris i George jsou v ní ještě starší a pořád jim to funguje, v tom je to krásné. Je to moudrá a laskavá hra nejen o stáří, 
hrdinové jsou ostatně velmi čilí, ale o smr�  se v ní taky mluví.“
Předprodej již probíhá.                                                                                                                              Vstupné: 400 Kč, 380 Kč, 360 Kč

Středa 
15. února 2023

v 19.00 hodin

KALABIS QUINTET
Účinkují: Zuzana Leimer – fl étna, Jarmila Jermářová – hoboj, Anna Sysová – klarinet,  Denisa Beňovská – fagot, Adéla Psohlavcová – lesní roh
Program:          Johann Christi an Bach: Quintetto No.3 B Dur                                                                       Antonín Rejcha: Quintetto D Dur
                          Wolfgang Amadeus Mozart: Fantazie f moll, KV 608                                                          Iša Krejčí: Dechový kvintet
Předprodej již probíhá.                                                                                                                                  Vstupné: 160 Kč, 140 Kč, 120 Kč

Čtvrtek 
16. února 2023

v 19.00 hodin

Divadlo Bez Zábradlí Praha

Ronald Harwood: KVARTET
I stárnout se dá s humorem a grácií! O tom vás přesvědčí kvartet bývalých pěveckých hvězd v této britské komedii.
Režie: Petr Slavík
Hrají: Veronika Freimanová, Rudolf Hrušínský, Jana Švandová a Zdeněk Žák
Penzion pro vysloužilé operní umělce je poslední štací někdejších pěveckých virtuózů, Cissy, Wilfa a Reggieho. Příchod jejich bývalé kolegyně, slavné sopranistky Jean, která byla krátký čas Reggieho 
manželkou, rozvíří jinak poklidnou hladinu jejich životů. V křehké hře s velkou dávkou typicky britského humoru se dojemně, ale bez laciného sen� mentu, hovoří o lidech, kteří možná už mají 
produk� vní věk za sebou, ale neztrácejí touhu žít, vůli něco udělat a hlavně snít.
Předprodej již probíhá.                                                                                                                                Vstupné: 420 Kč, 400 Kč, 380 Kč

ZÁPIS DO KURZŮ JÓGY 
Lektorka: Mgr. Jarmila Koudelková
Lekce budou probíhat v pravidelných časech, ale i v novém termínu:

Středa: od 17.00 hodin  - pro začátečníky
             od 18.30 hodin - pro mírně pokročilé a pokročilé
Termíny: 1., 8., 15., 22. a 29. března 2023, dále 5., 12., 19. a 26. dubna 2023 a 3. května 2023

Čtvrtek: od 10.00 hodin - pro začátečníky a mírně pokročilé
Termíny: 2., 9., 16., 23. a 30. března 2023, dále 6., 13., 20. a 27. dubna 2023 a 4. května 2023
Přednáškový sál Městského divadla Dr. Josefa Čížka                                                Cena na 10 lekcí Kč 1 200,-.                Předprodej pouze v MIC Náchod, Masarykovo náměstí 1, tel.: 491 426 060                

Od 12. ledna 2023

Neděle 
19. března 2023 

v 15.00 hodin

ČARODĚJNÁ POHÁDKA
Scénář a režie: Mrak
Čaroděj - Havraní král - se splete a místo hamižné zelinářky, která svoji lakotou zlobí všechny v okolí, do svého zámku odnese bylinářku Barušku. Tenhle omyl rozzlobí tovaryše Vincka, a ten se 
rozhodne - jít Barušku hledat, v jeho hledání mu pomáhá i zajíc - kamarád Ušáček.
Při útěku ze zámku na skleněné hoře, hrdinům před čarodějem, pomáhají kouzelné dary - létací koště, hřeben, který se mění v les, korunka, a také zrcadlo, které se promění v obrovské jezero....
Pohádka je plná barevných dekorací, krásných kostýmů, kouzel, písniček, humoru a zajícových kousků.
Předprodej již probíhá.                                                                          Délka 60 minut.                                                                           Vstupné: 80 Kč   

Pondělí
20. března 2023

v 19.00 hodin

Divadlo Na Fidlovačce Praha

Pavel Šimák a Petr Vydra: EVA TROPÍ HLOUPOSTI
Komedii podle románu Fan Vavřincové napsali Pavel Šimák a Petr Vydra.
Režie: Pavel Šimák
Hrají: Tereza Martinková, Denny Ratajský, Ludmila Molínová, Aneta Krejčíková/Barbora Mošnová, Ctirad Götz, Sandra Pogodová, Zdeněk Maryška, Daniel Rous, 
           Lukáš Rous, Lukáš Adam/Petr Kolman
Divadlo Na Fidlovačce chce inscenací Eva tropí hloupos�  připomenout skvělou českou autorku Fan Vavřincovou, zakladatelku žánru crazy komedie. Příběh o rozjívené dívce, která se k překvapení 
všech zamiluje, slavil úspěch už v časopisecké podobě, také jako nezapomenutelný fi lm Mar� na Friče s Oldřichem Novým, Natašou Gollovou a Zdeňkou Baldovou v hlavních rolích. Věříme, že 
inscenace na úspěch předchozích podob Evina příběhu naváže. Inscenace Eva tropí hloupos�  na jeviště Fidlovačky rozhodně patří. Tak jako na ně kdysi patřil i představitel jedné z hlavních rolí ve 
stejnojmenném fi lmu - Oldřich Nový. Ten našemu divadlu kraloval nejen na jeviš� , ale i jako jeho ředitel.         
Předprodej již probíhá.                                     Délka představení: 135 minut                                                        Vstupné: 520 Kč, 500 Kč, 480 Kč

Úterý 
21. března 2023

v 19.00 hodin

HARFOVÝ DUET
Účinkují: Katarína Ševčíková a Zbyňka Šolcová
Dvě krásné a šarmantní dámy, dva královské nástroje a 94 rozeznělých strun...
Program: Klasická hudba od renesance přes baroko až po hudbu 21. století a nebudou chybět ani staré keltské a orientální melodie pro dvě harfy...
Harfa je jeden z nejstarších a zároveň nejnáročnějších hudebních nástrojů vůbec. Jeho stále větší zvukové, barevné a technické dovednos�  nás přivedly k přesvědčení spojit společně profesní znalos�  
a zkušenosti v jeden celek a vytvořit tak harfový duet - Katarína Ševčíková a Zbyňka Šolcová. Hlavním cílem a přáním duetu je příjemně naladit Vaši duši, dokonalostí a nádherou spojení dvou 
k rálovských nástrojů.
Předprodej již probíhá.                                                                                                                                                  Vstupné: 150 Kč, 130 Kč, 110 Kč

Středa 
22. března 2023

v 19.00 hodin

PLANETA SLEPIC - Lukáš Pavlásek - STAND-UP SPECIAL
Nový celovečerní zábavný program Lukáše Pavláska
Předprodej již probíhá.                                                                                                                                       Vstupné: 230 Kč, 210 Kč, 190 Kč

Úterý 
28. března 2023 

v 19.00 hodin

LUCIE BÍLÁ - recitál
Koncertní recitál několikanásobné zlaté slavice s klavírním doprovodem pana Petra Maláska 
Předprodej již probíhá.                                                                                                                             Vstupné: 990 Kč, 950 Kč, 890 Kč

VYPRODÁNO

6. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá 2022/2023

7. koncert ab. cyklu - skupina „K“

únor 2023

pr� inec 2022

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

bř� en 2023
5. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá 2022/2023

6. koncert v rámci abonentního cyklu - skupina „K“ 2022/2023

5. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá 2022/2023

5. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá 2022/2023

6. koncert v rámci abonentního cyklu - skupina „K“ 2022/2023
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Středisko volného času Déčko Náchod 
vás zve na tradiční Sousedský masopust

Přichází měsíc únor, se kterým je ob-
vykle spojeno masopustní veselí. Maso-
pust je dle tradice svátek, který předchá-
zí dlouhému půstu před Velikonocemi, 
a proto je oslavou spojenou s hodová-
ním. Jaké pokrmy patří k Masopustu? Ne-
lze si jej představit bez koblih, ale mezi 
tradiční masopustní pokrmy se počíta-
jí také produkty z tučného masa, jako 
jsou jitrnice, jelítka, prejt, ovar, škvarky 
a další pochutiny. Déčko Náchod pro vás 
již po osmé chystá Sousedský masopust. 
A co patří k Masopustu v Náchodě? Zve-
me vás na Masarykovo náměstí, kde bude 
v neděli 19. února připraven masopust-
ní program. Součástí bude trh na náměs-
tí a slavnostní průvod masek od Itálie se 
scénkami a taškařicemi. Myslíme i na ty 
nejmenší, pro které bude před průvodem 
nachystán program na pódiu a po průvo-
du si budou moci zasoutěžit a vyzkoušet 
různé aktivity přímo na náměstí kolem 
kostela v rámci karnevalových hrátek 
pro děti. Čekáme také milou návštěvu 
z Polska, neboť na Sousedský masopust 
jsou tradičně zváni naši sousedé zejména 
z města Kudowa-Zdrój. Samozřejmě ani 
letos nepřijdete o oblíbené starostenské 
koblihy, které bude opět v průvodu rozdá-
vat účastníkům pan starosta. Za podpo-
ru při organizaci Sousedského masopus-
tu Déčko děkuje Městu Náchod, Muzeu 
Náchodska, Kulturní a sportovní nada-
ci Města Náchoda a lokálním firmám Wi-
mex, Primátor a PéCé.

Od tradičních akcí se přesuňme k no-
vinkám. Více než půl roku už je otevře-
ná zrekonstruovaná budova tzv. Tlapí-
kárny. Ta poskytuje skvělé zázemí nejen 
pro kroužky Déčka, ale i pro aktivity 
dětí z místních škol a školek. V Tlapíkár-
ně vznikly například vánoční ozdobič-
ky do květníků na náměstí, na kteých se 

podílely právě děti z náchodských škol. 
Jsme rádi, že se tento nový prostor stal 
křižovatkou pro setkávání a podporu dětí 
v jejich zájmech.

Další novinkou, která se Déčka dotýká, 
je novela vyhlášky o financování středi-
sek volného času, která vešla v platnost 
na začátku tohoto roku. Ačkoliv tato 
novela dopadá nepříznivě na středis-
ka volného času ve způsobu financová-
ní, budeme se snažit pro vás zachovat co 
nejpříznivější ceny kroužků. Díky zásad-
ní podpoře Města Náchod se nám i přes 
to, že by se měly ceny kroužků navyšovat, 
podaří udržet ceny kroužků v co nejnižší 
úrovni, ideálně na současné hladině cen 
zájmových útvarů. Kromě toho také Déč-
ko samo aktivně hledá grantové zdroje, 
aby mohlo rozšířit a zatraktivnit nabídku 
pro děti a nabídnout ji za přijatelné ceny.

Dobrá zpráva na konec pro všechny ro-
diče a děti. Ačkoliv se může tento čas zdát 
vzdálený, v Déčku už ladíme letní tábo-
ry. Jistě někteří z vás už teď přemýšlí, jaké 
aktivity pro děti chcete v létě naplánovat. 
Déčko vám nabídne jako vždy pestrou pa-
letu letních příměstských i pobytových 
táborů, na které je šance se už nyní při-
hlašovat. Vybírat je z čeho – jazykových, 
sportovních, tanečních, výtvarných, příro-
dovědných, ale i všeobecných. I ceny tábo-
rů se snažíme držet na co nejnižší úrovni, 
ale navyšování cen potravin nám výsled-
nou cenu lehce zvýší. Podařilo se nám také 
zapojit do projektu MAS Stolové hory Spo-
lečně pro MAS Stolové hory, číslo projek-
tu OPZ+ CZ.03.02.01/00/22_008/0000011, 
díky kterému budeme schopni nabídnout  
5 příměstských táborů za velmi výhod-
nou cenu 1100 Kč za týden. Přihlašová-
ní na všechny tábory bude probíhat přes 
naše webové stránky www.deckonachod.cz.

Sousedský masopust ....................................1
Informace z radnice .................................2–3
Náchodská nemocnice, Homesharing, 
kronika ..........................................................4
Kladské pomezí, Malé lázně ........................5
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první miminko 2023 .....................................6
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Inzerce .....................................................8, 10
Setkání prezidentů v Náchodě ....................9
Školy.......................................................10–13
Reprezentační ples Města Náchoda .......... 14
Z muzejního depozitáře .............................15
Domov pro seniory Marie, tísňová péče ... 16
Náchodští loutkáři ..................................... 17
Duha Bartoňka ........................................... 18
Amag ........................................................... 19
Sport ............................................................20
Muzeum, galerie .........................................21
Pohotovosti, Déčko, 
LS Dětem pro radost ...................................22
Církve, senior klub, CIOZP .........................23
Knihovna .....................................................24
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Zprávy 
z radnice
Rada města Náchoda, 
7. 12. 2022 
Jednání rady města se zú-
častnilo sedm radních, dva 
byli omluveni. Číselný popis 
u zprávy představuje poměr hlasů při hla-
sování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila s uzavřením podnájem-
ní smlouvy k nájemní smlouvě na nebyto-
vé prostory v majetku města v ul. Němco-
vé čp. 738, Náchod, a zároveň souhlasila 
s provedením drobných stavebních úprav 
na základě předložené žádosti nájemce 
a za podmínek v předloženém návrhu.  
 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením dohody 
o ukončení nájmu na nebytový prostor 
v majetku města v ul. Hurdálkova čp. 371, 
Náchod. 7-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o zříze-
ní věcného břemene – služebnosti v po-
době umístění zemního kabelového vede-
ní v délce 11 m na pozemku p.p. č. 1835/2, 
k.ú. Náchod, s fy ČEZ Distribuce. 7-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o zříze-
ní věcného břemene – služebnosti v po-
době optického vedení vč. součástí, pří-
slušenství a opěrných a vztyčných bodů 
na pozemku p.p. č. 1650/2, č. 1660, č. 1705, 
č. 1936//2, č. 1936/3, č. 2026/1, č. 2028,  
č. 2029, k.ú. Náchod a stavební parcele  
č. 431, č. 432, č. 433, k.ú. Staré Město n. 
M., vše v délce 367,19 m, vše v majetku 
města, s fy Internet2 s.r.o., Náchod. 7-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy s žada-
telem o zřízení věcného břemene – slu-
žebnosti v podobě kanalizační a vodo-
vodní přípojky na pozemkové parcele 
v majetku města č. 280/2, k.ú. Náchod, 
v délce 3,09 m. 7-0-0

 RM schválila uzavření dohody o ukon-
čení smlouvy o výpůjčce na nebytové pro-
story v majetku města v ul. Rybářská čp. 
1819, Náchod, se spolkem Senioři České 
republiky, z.s.  7-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o vý-
půjčce na nebytové prostory v majetku 
města v ul. Rybářská čp. 1819, Náchod, 
se spolkem Senior klub, z.s., Náchod, dle 
předloženého návrhu.  7-0-0

 RM schválila uzavření nájemní smlou-
vy s žadatelem na část pozemkové parcely  
č. 139/1, o výměře cca 51 m2, k.ú. Ná-
chod. 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením dohody 
o ukončení nájemní smlouvy na části ne-
bytových prostor v majetku města v ul. 
Hurdálkova čp. 371, Náchod. 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájemní 
smlouvy na pronájem části stavební par-
cely č. 643, o výměře 271 m2, k.ú. Náchod, 
a p.č. 2 726, o výměře 570 m2, k.ú. Náchod, 
s Jiráskovým gymnáziem, Náchod (majitel 
pozemků). 7-0-0

 RM schválila ukončení smlouvy o nájmu 
bytu zvláštního určení na byt č. 308, v ul. 
Rybářská čp. 1819, Náchod, ke dni 31. 12. 
2022. RM vzala na vědomí, že tento byt 
zvláštního určení bude k dispozici pro 
další zájemce. 7-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o nájmu 
bytu zvláštního určení č. 30, v ul. Rybář-
ská čp. 1810, dle předloženého návrhu.  
 7-0-0

 RM vzala na vědomí informace k prode-
ji jiného nebytového prostoru č. 269/100, 
v podílu o velikosti 8x1/8 z celku jednot-
ky o vel. 561/12 673 na společných čás-
tech domu a pozemku st.p.č. 516 o výmě-
ře 666 m2, vše v ul. Duhová, k.ú. Náchod. 
 7-0-0

 RM schválila zveřejnění záměru směny 
pozemku p.č. 51, o výměře 319 m2, k.ú. Ná-
chod. 7-0-0
Doplnění projektové dokumentace – od-
vodnění související s akcí stavební úpra-
vy místní komunikace ul. Řezníčkova, 
Náchod  7-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila uzavření objednávky na zpra-
cování projektové dokumentace na od-
vodnění ul. Komenského, Náchod, s p. M. 
Kučerou, H. Králové.

TELEGRAFICKY:
 RM neudělila souhlas s umístěním sídla 

fy NAŠE AGENTURA s.r.o., Náchod, na ad-
resu bytu v majetku města v ul. Tyršova 
247, Náchod. 7-0-0

 RM souhlasila s návrhem usnesení člen-
ské schůze SVJ Pražská 1525 a 1526, Ná-
chod, o výběrovém řízení na zhotovitele 
opravy střechy. Město Náchod je majite-
lem bytu č. 6 v tomto SVJ. 7-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila uzavření objednávky pro fy 
DOMIVO s.r.o., Náchod, na provedení 
oprav podlah v učebnách SVČ Déčko, ul. 
Zámecká čp. 243, Náchod. 7-0-0

 RM schválila v souladu s Vyhl. č. 
505/2006 Sb., kterou se provádí některá 
ustanovení zákona o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů, úhradu 
za poskytování sociálních služeb v MěSSS 
Marie, Náchod, dle předloženého návrhu 
od 1. 1. 2023.  7-0-0

 RM schválila vyhlášení dotačního „Pro-
gramu pro podporu spolků a ostatních ne-
ziskových organizací v oblasti sociálních 
služeb na rok 2023“ dle předloženého ná-
vrhu. 7-0-0

 RM jmenovala na návrh starosty měs-
ta Jana Birke v souladu s platnou legisla-
tivou p. Ing. V. Strelcovou do funkce ve-
doucí útvaru interního auditu s účinností 
od 1. 2. 2023.  7-0-0

 RM schválila organizační řád Městského 
úřadu Náchod s účinností od 1. 1. 2023.  
 7-0-0

 RM vzala na vědomí informaci fy VAK, 
a.s., Náchod, o zvýšení cen vodného 
a stočného na rok 2023. 7-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o po-

skytnutí práv k užívání software pro úče-
ly účetnictví s fy ALIS, s.r.o., Č. Lípa. 7-0-0

 RM schválila čerpání fondu rezerv 
a rozvoje v celkové výši 90.000 Kč a pře-
vod této částky do rozpočtu ZŠ T.G.M., Ná-
chod. Finanční prostředky budou použity 
na úhradu zvýšených cen energií, vodné-
ho a stočného. 7-0-0

 RM schválila čerpání fondu rezerv a roz-
voje v celkové výši 53.720,30 Kč a převod 
této částky do rozpočtu ZŠ 1. Máje, Ná-
chod. Finanční prostředky budou použi-
ty na úhradu provozních nákladů roku 
2022. 7-0-0

 RM revokovala usnesení č. 5/59/22 ze 
dne 21. 11. 2022 a schválila uzavření 
smlouvy na dodávku elektrické energie 
pro Zimní stadion Náchod na období 1. 1. 
až 31. 12. 2023 s fy ČEZ ESKO a.s., Praha.  
 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením dohod o zru-
šení objednávek na veřejné osvětlení v ul. 
Příkopy a Klínek, Náchod, s fy ELEKTROIN 
spol. s r.o., Náchod. 7-0-0

 RM jmenovala do funkce ředitelky MŠ 
Havlíčkova, Náchod, p. Mgr. Z. Uhlířovou 
s účinností od 1. 1. 2023. 7-0-0

 RM schválila záměr projektových žá-
dostí SVČ Déčko, Náchod, pro rok 2022 
v předloženém znění a bez dofinancová-
ní zřizovatele. 7-0-0

 RM souhlasila s přijetím účelově urče-
ného finančního daru v rámci projektu 
Obědy pro děti od fy WOMEN FOR WO-
MEN, o.p.s., pro ZŠ Plhov, Náchod. 7-0-0

 RM vzala na vědomí výroční zprávy 
výroční zprávy o činnosti ZŠ Komenské-
ho, ZŠ Plhov, ZŠ T. G. M., ZŠ Bartoňova, 
ZŠ 1. Máje, ZŠ Drtinovo náměstí, ZŠ Pavli-
šovská, ZUŠ Náchod a SVČ Déčko, vše Ná-
chod. 7-0-0

 RM schválila uzavření smluv na plateb-
ní terminály pro pokladny MěÚ.  7-0-0

 RM schválila složení komisí rady s účin-
ností od 1. 1. 2023. 7-0-0

Rada města Náchoda, 4. 1. 2023 
Jednání rady města se zúčastnilo devět rad-
ních. 
Dodávka zemního plynu na rok 2023 – 
nabídka innogy Energie  9-0-0

 RM schválila cenovou nabídku na do-
dávku zemního plynu pro rok 2023 po-
danou fy innogy Energie, s.r.o. a zároveň 
schválila uzavření příslušných smluv dle 
předloženého návrhu.

Rada města Náchoda, 9. 1. 2023 
Jednání rady města se zúčastnilo osm rad-
ních, jeden byl omluven. 
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila vyhlášení výběrového ří-
zení na prodej osmi stejně velkých (os-
minových) podílů na jednotce č. 269/100 
(nebytový prostor) o velikosti 561/12 673 
na společných částech domu čp. 269 a po-
zemku st. p.č. 516 (zastavěná plocha a ná-
dvoří) o výměře 666 m2 v ul. Duhová, k.ú. 
Staré Město n. M., do podílového spolu-
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vlastnictví vlastníků osmi bytových jed-
notek, a to maximálně jeden osminový 
podíl na bytovou jednotku s vyvoláva-
cí cenou 240.000 Kč/osminový podíl, při-
čemž následovné užívání nebytového 
prostoru bude záviset na dohodě mezi 
spoluvlastníky tohoto nebytového pro-
storu. Dále schválila výběrovou komisi 
ve složení: J. Birke, J. Majerová, J. Hetflei-
šová.  8-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o zříze-
ní věcného břemene – služebnosti inže-
nýrských sítí, v pozemkové parce v ma-
jetku města č. 1815/6, k.ú. Náchod, v délce 
2,84 m dle předloženého návrhu žadate-
le. 8-0-0

 RM schválila neprodloužení nájemních 
smluv na garážová stání v ul. Duhová čp. 
269, Náchod, s termínem vyklizení pro-
stor ke dni 31. 3. 2023.  8-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o vý-
půjčce na pozemek p.p.č. 474/1, k.ú. Jizbi-
ce u Náchoda, za účelem výstavby chod-
níku v rámci akce „Jizbice – opěrná zeď 
– chodníky“ s fy Správa silnic Královéhra-
deckého kraje. 8-0-0

 RM schválila ukončení smlouvy o nájmu 
bytu zvláštního určení č. 41, ul. Rybářská 
čp. 1810, Náchod k datu 15. 1. 2023 a vza-
la na vědomí, že bude tento byt k dispo-
zici pro další zájemce. 8-0-0
Smlouva o realizaci překládky sítě elek-
tr. komunikací k akci úprava potoka 
v ul. Za Přádelnou  8-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o rea-
lizaci překládky sítě elektronických ko-
munikací s fy CETIN a.s., Praha, na akci 
s názvem „VPIC Náchod (NA), rekonstruk-
ce koryta ulice Za Přádelnou“.
III/28526 Jizbice – opěrná zeď 
– chodníky 8-0-0

 RM souhlasila s předložením žádos-
ti o podporu na akci „III/28526 Jizbice – 
opěrná zeď – chodníky“ do 40. výzvy IROP 
– Infrastruktura pro bezpečnou nemoto-
rovou dopravu – SC 6.1 (MRR).

 RM souhlasila s cenovou nabídkou a vy-
stavením objednávky pro fy DABONA 
s.r.o., Rychnov n.K., na zpracování žádos-
ti o podporu včetně příloh a vypořádání 
případných připomínek. 

 RM souhlasila s cenovou nabídkou a vy-
stavením objednávky pro p. Ing. H. Seine-
ra, Pardubice – Studánka, na zpracování 
auditu bezpečnosti pozemní komunikace.
Dotační programy 
na podporu sportu pro rok 2023 8-0-0

 RM schválila vyhlášení dotačních pro-
gramů města Náchoda na podporu sportu 
pro rok 2023, a to „Dotačního programu 
na podporu spolkové činnosti v oblas-
ti sportu“ a „Dotačního programu z vý-
nosu města ze sázkových her na podpo-
ru individuálního sportu fyzických osob 
reprezentujících město Náchod v meziná-
rodním měřítku“.
Smlouva o převodu ochranné známky 
– IDA 8-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o pře-
vodu ochranné známky IDA dle předlože-
ného návrhu.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila výjimku z počtu dětí 

ve speciální třídě MŠ Komenského, Ná-
chod. 8-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o zá-
vazku veřejné služby provozování měst-
ské hromadné dopravy s fy CDS s.r.o., Ná-
chod. 8-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila uzavření objednávky s fy Geo-
dézie Náchod s.r.o., Náchod, na vypraco-
vání geometrického plánu na komunikaci 
na pozemku č. 418/1, k.ú. Jizbice u Nácho-
da. 8-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabíd-
kou a schválila uzavření objednávky 
s p. Ing. A Benešem, Žďárky, na zpracová-
ní projektové dokumentace pro společné 
povolení v rozsahu pro provedení stavby, 
na stavební úpravy komunikace Lipí.  
 8-0-0

 RM schválila nové znění smlouvy o zří-
zení prodejního místa prodejní sítě Tic-
ketmaster v Městském informačním 
centru Náchod (Masarykovo náměstí) 
a pověřila starostu města Jana Birke pod-
pisem smlouvy v předloženém znění.  
 8-0-0

 RM schválila plán veřejnosprávních 
kontrol u příspěvkových organizací 
na rok 2023 v předloženém znění. 8-0-0

 RM souhlasila s předložením žádosti 
o poskytnutí podpory na projekt „Poří-
zení kompostérů pro občany Náchoda – 
rok 2023“ z Operačního programu Život-
ní prostředí 2021–2027. 8-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila uzavření objednávky pro fy 
BEZEDOS s.r.o., V. Poříčí, na recyklaci sta-
vebních sutí drcením a tříděním. 8-0-0

Město Náchod dlouhodobě podniká 
veškeré kroky k obnově lázeňství v Ná-
chodě-Bělovsi. Vedení města domluvilo 
s novým majitelem stáčírny a ochranných 
známek IDA společností ROBOT WORLD 
s.r.o. na odkupu všech ochranných zná-
mek v jeho vlastnictví. Nový majitel stá-
čírny se stal jejich vlastníkem na zákla-
dě dražby areálu stáčírny konané 15. 11. 
2022, jejíž součástí bylo celkem sedm 
ochranných známek s označením IDA 
(mimo jiné Běloveská kyselka z pramene 
IDA, Léčivá voda IDA, Minerální voda IDA, 
Běloveská kyselka IDA, IDA).  

Rada města Náchoda schválila na svém 
jednání 9. 1. 2023 „Smlouvu o převo-
du ochranné známky“. Smlouva, kterou 
jednatel firmy ROBOT WORLD s.r.o., pan 
Martin Simon, podepsal v úterý 10. led-
na, mimo jiné upravuje úplatu za pře-
vod Ochranné známky a to za částku 
700.000 Kč, která bude vyplacena ve dvou 
částech. První část ve výši 134.500 Kč za-
platí město do pěti pracovních dnů od zá-
pisu města jako vlastníka Ochranné 
známky do rejstříku ochranných známek. 
Druhá část úplaty ve výši 565.500 Kč bude 
na základě dohody obou stran zaplacena 
po uplynutí lhůty jednoho roku.

Město Náchod je jediným oprávněným 
uživatelem vody z vrtů IDA a nikdo jiný 
tak tuto minerálku nabízet nemůže. Pří-
pravy na zahájení čerpání této oblíbené 
minerálky již byly zahájeny a nejen ob-
čané Náchoda se na ni tak mohou těšit již 
v tomto roce po znovuzprovoznění pra-
meníku v areálu Velkých lázní. Tímto, de 
facto historickým krokem, dojde ke sjed-
nocení vlastnictví lázní a značky IDA v ru-
kou města Náchoda, které se tak opět stá-
vá významným lázeňským městem.

Dobrá zpráva 
nejen  pro  Náchoďáky 
– těšte se na minerálku IDA

Na návštěvu Náchoda a Muzea papír-
nictví v Duszniki-Zdrój zavítal 3. ledna 
guvernér České národní banky pan Aleš 
Michl. Přijal pozvání na výstavu banko-
vek polsko-českého pohraničí. Na rad-
nici v Náchodě se nejprve setkal se sta-
rostou Janem Birke, místostarosty Janem 
Čtvrtečkou, Františkem Majerem a Mila-
nem Vikem, tajemnicí MěÚ Náchod Ha-
nou Mílovou a vedoucí odboru správy 
majetku a financování Janou Majerovou. 
V doprovodu starostů Náchoda Jana Bir-
ke a Duszniki-Zdrój Piotra Lewandovské-
ho a předsedy polské části Euroregionu 
Glacensis pana Czeslawa Krecichwosta 
pak navštívil unikátní výstavu bankovek 
polsko-českého pohraničí v Muzeu papír-
nictví v Duszniki-Zdrój, kde si vyzkoušel 
mimo jiné i ruční výrobu papíru.

Guvernér ČNB 
navštívil Náchod a výstavu bankovek 
polsko-českého pohraničí v Duszniki- 
Zdrój
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V měsíci prosinci 2022  
se v náchodské porodnici narodilo 16 náchodských občánků  
– 10 chlapců a 6 děvčat.
V měsíci prosinci 2022 byl celkem 1 svatební obřad.
Uveřejnit snoubenci nechtěli.

Vzácná specializace 
v náchodské nemocnici: otevřela se tu nová 
ambulance dětské gynekologie

Málo známý, ale velmi potřebný obor – dětská gynekologie – 
má v náchodské nemocnici od konce minulého roku své zastou-
pení. Ordinující lékařkou v nově vzniklé ambulanci je MUDr. Pav-
lína Brátová, která splnila všechna náročná kritéria pro atestaci 
v dětské gynekologii. Na gynekologicko-porodnickém oddělení 
náchodské nemocnice pracuje rovných dvacet let a je to také při-
bližně dvacet let, kdy se na tomto oddělení ambulance dětské gy-
nekologie z personálních důvodů uzavřela. 

Ambulance dětské gynekologie je umístěna v prostorách am-
bulantního traktu gynekologicko-porodnického oddělení. K vy-
šetření je potřeba mít žádanku od praktického dětského léka-
ře. Další informace sděluje dětská gynekoložka MUDr. Pavlína 
Brátová. 
Jakým věkem je ambulance dětské gynekologie limitována? 

Je určená dívkám od narození do 19. roku života, tedy stejně 
jako pediatrická ambulance. Od 15. roku se ale již mohou děvča-
ta registrovat u kteréhokoliv gynekologa. Většinou k nám při-
cházejí dívky s doporučením od dětského praktického lékaře či 
jiného dětského specialisty (endokrinologa, urologa, chirurga...). 
Tento postup je určitě nejvhodnější, dětský lékař či specialista 
totiž nejlépe posoudí, zda je v daném případě vhodná meziobo-
rová spolupráce, či ne.
Jaké potíže nejčastěji u svých dětských pacientek řešíte?

U malých holčiček jsou to často srůsty, tzv. synechie. Další-
mi častými důvody návštěvy u dětského gynekologa jsou výto-
ky, záněty, bolesti v podbřišku, nepravidelnost menstruačního 
cyklu, poruchy dospívání, tedy předčasná či opožděná puberta, 
cysty vaječníků, ale také nádory rodidel, které naštěstí vzácně, 
ale přesto, existují už v dětském věku. Dále poskytujeme pora-
denství ohledně antikoncepce, podílíme se ve spolupráci s dět-
ským endokrinologem na hormonální substituci dívek v přípa-
dě, že je to potřeba. Dětský gynekolog také navrhuje lázeňskou 
terapii u dívek po operacích v malé pánvi či z jiných, přesně da-
ných důvodů.

Centrum Orion, z.s. je nezisková organizace, která již téměř 
25 let pomáhá rodinám dětí s postižením, a to hlavně v rych-
novském regionu. V červenci 2021 jsme se díky podpoře nadač-
ního fondu Abakus stali zastřešující organizací pro homesharing 
v Královéhradeckém kraji.

Homesharing je založen na tzv. sdílené péči o dítě s postiže-
ním, kdy si hostitel bere dítě na předem domluvenou dobu k sobě 
domů a stará se o něj stejně jako o člena své rodiny. Hostitelem 
se může stát prakticky každý (může to být jednotlivec, pár i ro-
dina), kdo je ochoten věnovat svůj čas, prostor i energii dítěti 
s postižením. Rodiče dítěte tak mají možnost si odpočinout, na-
brat nové síly, věnovat se dalším dětem, zařídit to, co potřebu-
jí… Dítě s postižením díky homesharingu získává nové přátele, 
zkušenosti i zážitky, poznává nová místa… I hostitele homesha-
ring obohacuje – zažívají nové situace, učí se novým věcem, mají 
možnost podívat se na svět očima dítěte s postižením… 

V průběhu roku 2022 jsme proškolili první zájemce o tuto for-
mu podpory a po seznámení s vybranými pečujícími rodinami 
získali jejich děti s postižením své hostitele. Stále se nám ale hlá-
sí nové rodiny pečující o postižené děti z celého kraje, pro které 
hledáme další hostitele. 

Pokud vás zajímá tato forma pomoci a chtěli byste se připojit 
ke komunitě hostitelů, srdečně vás zveme na homesharingo-
vou besedu 15. 3. 2023 v 17 hodin v Centru Orion v Dlouhé Vsi. 
Pro účast na besedě a více informací o homesharingu nás kon-
taktujte: 
Mgr. Marie Vrzáková, koordinátorka homesharingu
vrzakova@centrum-orion.cz 
725 190 990 
www.centrum-orion.cz, www.homesharing.cz 

Pojďte s námi pomáhat 
– staňte se hostiteli!
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V zimě dostávají důvěrně známá místa našeho regionu pohád-
kový vzhled. Zasněžené chaloupky, sněhobílá údolí i zamrzlé 
vodní toky lákají ke zhlédnutí na vlastní oči. 

Nejprve zamíříme do Náchoda. Vydáme se na příjemnou pro-
cházku do Malých lázní, kterou zahájíme u pivovaru Primátor. 
Pokračovat budeme lesoparkem Montace, kde najdeme obůrku 
s daňkem skvrnitým. Po lesní cestě dojdeme k Mlynářově dvoru 
v Bělovsi, u kterého nás potěší výběh plný kamerunských ovcí 
a koz. Sejdeme na rozcestí u mostu a vydáme se ulicí Promenád-
ní proti proudu řeky Metuje. Na konci ulice přejdeme přes most 
a jsme v cíli - přivítá nás lázeňský areál s Vilou Komenský. Ochut-
nat zde můžete minerální vodu z přírodního léčivého zdroje Jan, 
která vytéká z temperovaného „zimního pítka“.

Cílem dalšího putování je malebné Babiččino údolí. Cestu za-
počneme u Muzea Boženy Němcové v České Skalici, ke kterému 
přiléhá louka s vyřezávanými sochami na motivy pohádek slav-
né spisovatelky. Po naučné stezce dojdeme k Loveckému pavilo-
nu, pokračujeme do zámeckého parku, kterým projdeme až k ra-
tibořickému zámku. Červená turistická značka nás povede dále 
ke slavnému sousoší Babičky s dětmi, které v loňském roce osla-
vilo stoleté výročí od svého odhalení. Kousek od něj stojí Rudrův 
mlýn, ale my budeme pokračovat zimní krajinou až ke Starému 
bělidlu a Viktorčinu splavu. 

Poslední výlet nás zavede do Nového Města nad Metují, kde 
nová Geostezka Libchyňské údolí odhaluje historii krajiny „měs-
ta na skále“. Čeká nás zde 9 zastavení se zajímavostmi z geolo-
gie regionu. Dozvíme se například, že opukový ostroh, na kte-
rém stojí náměstí se zámkem, je pozůstatkem moře, jež tu bylo 
před více než milionem let. Nechybí ani lesní geopark a vodní in-
teraktivní prvek. Na stezku dojdeme po zelené turistické značce 
vedoucí směr Libchyně. Trasa výletu vede terénem, který není 
vhodný pro kočárky, ale jinak ji zvládne téměř každý. Další in-
spiraci na výlety zimní krajinou najdete na webu www.kladske-
pomezi.cz.

Vydejte se na zimní procházky 
Kladským pomezím

Ve čtvrtek 19. 1. 2023 se ve Vile Komenský konala první před-
náška v tomto roce. Tentokrát byl přednášejícím pan Šimon Čer-
ný a jeho věrná kamarádka Eliška – fenka švýcarského ovčáka. 

Společně procestovali v autě Ukrajinu, Rusko, Ázerbájdžán, 
Arménii a další země, až se vrátili oklikou přes Turecko a Bul-
harsko zpět do České republiky. Celé povídání bylo doplněno čet-
nými fotkami ze zemí, které navštívili.

Návštěvníci ocenili poutavé vyprávění velkým potleskem 
a mnozí přiznali, že se těšili právě na fenku Elišku. Ta se sta-
la hlavní hvězdou, neboť všechny návštěvníky osobně přivíta-
la a i během přednášky několikrát mezi lidmi proběhla a užíva-
la si pozornost.

Pro velký zájem a po mnohých prosbách návštěvníků, aby 
pan Černý znovu přednášel o dalších cestách, se tak můžete tě-
šit na podobné povídání již v březnu. Termín bude upřesněn. 

My vás ale zveme na další ze série přednášek, která se koná  
16. února 2023 od 18.00 tentokrát na téma Ďáblova bible.

První cestovatelská 
přednáška v Malých lázních
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Městské
informační
centrum

Občané Pavlišova se mohli po dvouleté 
odmlce opět vrátit na štědrovečerní zpí-
vání koled do vánočně vyzdobené kaple. 
Nejen, že měli možnost potkat se se svými 
sousedy a známými na Štědrý den a od-
nést Betlémské světlo, ale také přispět na 
dobrou věc. Na slavnostním programu se 
podíleli téměř všichni, kteří umí na Pavli-
šově zpívat a hrát na hudební nástroj pod 
vedením Martina Sedláčka. Jako každo-
ročně pořádaly cvičenky z Pavlišova sbír-
ku pro Hospic Anežky České v Červeném 
Kostelci. I přesto, že se zpívání v kapli zú-
častnilo méně lidí než před pandemií, fi -
nanční sbírka vynesla v této nelehké době 
částku 7000 Kč. Za fi nanční pomoc patří 
všem darujícím velké poděkování.

Cvičenky z Pavlišova 

Zpívání v kapli na Pavlišově

Do nového roku 2023 v novém kabátku. 
Máme pro vás zbrusu nová trička s moti-
vem Náchoda. Přijďte si i vy pro to svoje. 
Zastavte se na pobočkách Městského in-
formačního centra na Masarykově náměs-
tí nebo v Malých lázních Běloves. Nabí-
zíme je ve třech barevných provedeních, 
různých velikostí za cenu 170 Kč. Těšíme 
se na vás.

14. ledna se členové hasičského sboru 
Jizbice sešli v pěkné zrekonstruované klu-
bovně po dvouleté odmlce způsobené Co-
vid19, aby zhodnotili činnost nejen v době 
Covidové, ale i v loňském roce. Poslední 
akcí před útlumem činnosti bylo uspořá-
dání Hasičsko-sportovního plesu v míst-
ním hostinci (Pod Jiráskovou chatou). Po-
tom se již akce konaly v omezené míře. 
Jednotka se účastnila na HZS výcviku Ci-
vilní ochrany. V rámci okresu se soutěžní 
družstvo umístilo na 3. místě. A když se 
přehnalo přes ČR tornádo, tak kluci nevá-
hali jet pomáhat na Moravu. 

V roce 2022 se činnost již vrátila k nor-
málu. Ale jak už to tak bývá po dvouletém 
omezení bylo problém to rozhýbat. Zača-
lo se opět soutěžit a našemu týmu se da-
řilo. V rámci kulturní akce jsme v červnu 
ve spolupráci se sportovním klubem (Ak-
tiváček) uspořádali dětský den. I přes roz-
kopanou silnici z Náchoda a i místní ko-
munikace se akce velice vydařila, což nás 
motivovalo k další činnosti. V listopadu se 
členové vydali na lezeckou stěnu do Ná-
choda trénovat, aby si svoje znalosti na-
bité ze školení vyzkoušeli v praxi. V tom-
to výcviku budou pokračovat i v roce 2023 
a k tomu si přidají výcvik na vodě ve spo-
lupráci s vodáckým klubem.

 Na prosinec byla naplánovaná výstava 
jizbického betlému s historií obce a hasi-
čů. Akce byla velice úspěšná. Ze sbírky, 

Hasiči Jizbice plánují…
která se uspořádala, plus co hasiči přida-
jí, se nechá vyrobit kopie kapličky jako do-
plnění betlému. Na tuto akci jsme nechali 
vyrobit pohlednice a kalendář obce na rok 
2023. Tyto suvenýry si můžete zakoupit 
v informačním centrum v Náchodě. Bude-
me rádi za Vaši fi nanční pomoc.

V roce 2023 nás také čekají oslavy, kte-
ré proběhnou v červnu. Dále máme na-
kročeno k dotacím, kde očekáváme 250 
tis na činnost sportovního družstva a re-
novaci historické techniky. V tomto roce 
také oslaví naše partnerská obec Jizbi-
ce u Nymburku 800 let od první písem-
né zmínky, a tak pro ně chystáme dárek 
a určitě se vydáme reprezentovat naši Jiz-
bici u Náchoda. 

V neposlední řadě bychom chtěli podě-
kovat městu Náchod za perfektní spolu-
práci, městskou policií Náchod, odcházejí-
címu vedení SK Jizbice a všem sponzorům 
a občanům, kteří nám s akcemi pomáhají.

S úctou 
Petr Břenda – starosta SDH Jizbice

Jizbice u Náchoda

Letošní první náchodské miminko při-
šlo na svět hned v neděli 1. 1. 2023 v 5.39 
hodin a je jím chlapeček Filip s mírami 
3.275 g a 50 cm. 

Každoročně mamince s trvalým poby-
tem v Náchodě, které se narodí první mi-
minko v novém roce, přicházejí ještě do 
porodnice popřát představitelé města Ná-
choda. Hned v pondělí 2. 1. 2023 dopo-
ledne navštívili maminku malého Filípka 
starosta Jan Birke a místostarostové Jan 
Čtvrtečka a Milan Vik a popřáli jí k jeho 
narození. Kromě květiny předali mamin-
ce prvního náchodského občánka dárko-
vý poukaz k nákupu výbavy pro miminko 
v hodnotě 3000 Kč a drobnou pozornost.

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

Prvním náchodským
miminkem narozeným 
v roce 2023 je Filip
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Staré náchodské rody
2. Kostelečtí ze Sladova

Kolem roku 1592 se ve zdejším městě objevil Jan Holý, kte-
rý předtím sloužil pro pány Smiřické na jejich panství Kostelec 
nad Černými lesy. Jeho rodiče Jiří a Lidmila a prarodiče Martin 
a Kateřina pocházeli ze vsi Krasíkovice u Pelhřimova a na kos-
teleckém panství svobodně provozovali krejčovské řemeslo (viz 
J. M. Ludvík).

 Zde v Náchodě sloužil asi 37letý Jan u zámecké posádky 
a podle svého původu obdržel nové příjmení – Kostelecký. Dne  
24. 10. 1593 uzavřel v Náchodě svatební smlouvu s Dorotou, 
vdovou po zemřelém měšťanovi a hostinském Matěji Sapáko-
vi, a poté 8. 7. 1594 zapsal trhovou smlouvu, kterou koupil dům 
hostinský v městě a k němu patřící pole a louky po témž Sapá-
kovi za cenu 1400 kop míšeňských grošů. Koupený nárožní dům 
na náměstí (nyní čp. 65) byl tehdy dřevěný objekt a nejoblíbeněj-
ší hostinec ve městě. V něm se scházeli městští radní a místní ce-
chy tu konaly svá zasedání. Zároveň se nový majitel zavázal, že 
řádně vychová nezletilého sirotka Jana Sapáka. Vzápětí 30. 12. 
1594 zakoupil dvůr na Kladském předměstí (nyní ulice Kameni-
ce) od sousedky a vdovy Kateřiny Škvorecké.

Mezitím vypukla turecká válka tzv. dlouhá (1593–1606) a Jan 
Holý Kostelecký jako hejtman vyslaného náchodského oddílu si 
v ní počínal velmi udatně. Stal se oblíbeným dvořanem kníže-
te a pozdějšího českého místodržícího Karla z Lich-
tenštejna (1569–1627), zejména se zasloužil o dobytí 
obsazené pohraniční pevnosti Uherská Skalice (nyní 
Skalica na Slovensku). Později, počátkem roku 1611, 
zase táhnul z Náchoda s ozbrojeným oddílem ku Pra-
ze, pomoci ji proti Pasovským. 

Za tyto a možná ještě další své zásluhy byl pový-
šen do rytířského stavu. Vydaným majestátem z 20. 
7. 1615 mu bylo dovoleno, aby užíval erbu Jana Sla-
dovského ze Sladova a na Bezděkově, toho času správ-
ce polického panství. Jeho erb byl tento: „Štít červený 
a v něm sekera širočina bílá, ostřím k pravé straně ob-
rácená na topořišti žlutém, přikrývadla bílá červená, 
koruna zlatá, z níž tři lilie, květiny bílé na ratolestkách 
zelených vynikají.“ (viz Augustin Sedláček: Českomo-
ravská heraldika, reprint 1997, příloha – vyobrazení 
znaku, viz Milan Mysliveček: Erbovník, 1993).

Mezitím Jan Kostelecký starší se stal vlastníkem 
dalších náchodských nemovitostí. Zejména kupo-
val velmi ceněné (pro jejich bonitu) pole a louky 
na Roudném, které mu za odpovídající tržní ceny 
prodávali zámožní měšťané, např. Kateřina Škvo-
recká (1594), Jindřich Kodera (1594), Florián Brodský 
(1595), Václav Špáta (1605 a 1608), Jiřík Kubka (1611), 
Tobiáš Šprincle (1612) a Jan Špáta (1615). Dne 3. 3. 
1600 přikoupil sousední dům na náměstí od Valen-
tina Procházky. Knihovním zápisem ze 14. 9. 1607 
obdržel darem od rytíře Bořka mladšího Dohalského z Doha-
lic a Ivančic zahradu ve Starém Městě, jmenovitě určenou pro 
své dosud nezletilé děti - syna Jana a dceru Dorotu. V nedaleké 
poddanské vsi Vysoká Srbská, patřící náchodskému panství, se 
zase v r. 1614 stal nájemcem panského mlýna. Ovšem souběž-
ně také splácel své různě zapsané dluhy. Zároveň obchodoval  
s obilím a plátnem.

Jako bohatý a vážený měšťan náchodský zasedal asi v letech 
1601 až 1606 v městské radě a střídavě zastával též úřad purk-
mistra. Také je známo, že v březnu 1609 přenocoval v jeho hos-
podě perský legát při své diplomatické cestě do Prahy.

Již jako urozený pán ze Sladova koupil Jan starší 5. 8. 1616 
další sousední dům od Vavřince Valenty. Následně 29. 1. 1617 
jménem své dcery Doroty uzavřel svatební smlouvu s Jakubem 
Špátou, tehdy vdovcem a purkrabím náchodského zámku. Ov-

šem následně 16. 1. 1624 byl jeho nárožní dům záměrně vy-
drancován císařskými vojáky rytmistra z Jaroměře. Oddíl muš-
ketýrů od Karla z Lichtenštejna, vyslaný sem z kladské pevnosti 
Nysa na pomoc, přišel pro Jana staršího bohužel pozdě. Vzápětí,  
7. 3. 1625, mu zaslala Magdalena Trčková, nová majitelka ná-
chodského panství, osobní list, jímž ho rázně vypovídala ze své-
ho dominia. Až teprve po přímluvě vysoce postavených osob, mj. 
byl též hájen, že on sám trpí zde kvůli své katolické víře, svou 
výpověď odvolala.

Manželka Dorota Kostelecká ze Sladova, patrně bývalá vdo-
va Sapáková, mezitím zemřela dne 19. 2. 1623 blíže neurčeného 
věku. Jan Kostelecký starší ze Sladova zemřel dne 2. 12. 1638, 
stáří asi 83 let. Zřejmě oba byli pohřbeni v děkanském kostele 
sv. Vavřince (viz J. M. Ludvík). Zanechali po sobě rozsáhlý ne-
movitý majetek, pořízený soupis (až) z 5. 3. 1657 čítal celkem  
31 účetních položek.

Jeho syn, Jan Kostelecký mladší ze Sladova, mezitím navště-
voval místní tzv. literní školu a poté zřejmě studoval na nedáv-
no otevřené univerzitě v městě Jena v tehdejším Durynsku (nyní 
Německo). Vrátiv se v březnu 1624 zpět domů (viz J. M. Ludvík), 
zde v Náchodě převzal po otci rodinný majetek. Zároveň na-
stoupil službu jako panský úředník, snad na náchodském zám-

ku, pod dohledem svého švagra a souseda Jaku-
ba Špáty, tehdy již hejtmana (vrchního správce) 
náchodského panství. Svůj úřední postup zavr-
šil Jan mladší v letech 1643 až 1659, kdy působil 
též jako hejtman zdejšího dominia. V této funkci 
musel řešit mj. různé záležitosti ještě probíhající 
třicetileté války, samozřejmě plnit všechna naří-
zení od majitele panství knížete Ottavio Piccolo-
mini (1599–1656) a zároveň být ve styku se všemi 
nadřízenými úřady, mj. dne 26. 4. 1651 podepsal 
vyhotovený soupis poddaných podle víry na ná-
chodském panství. 

Mezitím dne 2. 2. 1644 zřejmě v Náchodě se 
urozený pán, pan Jan Kostelecký mladší ze Sla-
dova oženil s Johanou Lidmilou, dcerou Václava 
Králíka z Brocné, vrchního správce sousedního 
panství novoměstského (viz J. M. Ludvík). Podle 
zmíněného soupisu z r. 1651 vykázal svůj věk 47 
let, jeho manželka pouhých 23 let, a jejich děti: 
Anna Kateřina 7 let, Alina Dorota 6 let, Jan Václav 
2 roky a Johana Lidmila 1 rok. Již bývalý hejtman 
Jan mladší zemřel asi v září 1666. Jeho syn Karel 
Antonín, pokřtěný dne 2. 12. 1666, se narodil již 
jako pohrobek. Mladá vdova Johana Ludmila Kos-
telecká ze Sladova postupně k datu 29. 4. 1675 od-
prodala většinu zděděných pozemků a ponecha-
la si ve svém vlastnictví pouze nárožní hostinský 

dům na náměstí, který již byl přestavěn z kamene. Zemřela jako 
„šlechetná matrona“ dne 11. 6. 1689 v Náchodě ve věku 64 let.

Jejich žijící pozůstalé děti, tj. starší dcera Alina či Helena Do-
rota, 10. 7. 1684 provdaná Štosová, syn Jan Václav Kostelecký ze 
Sladova, jenž oženiv se neznámo kdy a kde s Julianou Eleono-
rou pokřtil tu 9. 4. 1688 syna Jana Jindřicha Václava, a nejstarší, 
dosud svobodná dcera Anna, tito všichni jako oprávnění dědici 
prodali dne 6. 10. 1692 náchodské obci, resp. panu primátorovi 
Janu Jedličkovi, zbývající rodinný majetek, tj. nárožní hostinec 
s polem. Kupní cena 620 zlatých byla obratem vyplacena hoto-
vě. Jak radní písař závěrem poznamenal, tímto prodejem „jim 
tu již nic nepatří“. 

Tak po sto letech rodina Kosteleckých ze Sladova opustila měs-
to Náchod.                                                           PhDr. Jaroslav Čáp 
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VYHNĚTE SE FRONTÁM 
PLAŤTE ZA ODPADY ON-LINE 

 
Prosíme poplatníky, aby s ohledem na zajištění plynulosti odbavení  

na pokladnách MěÚ Náchod 
 

UPŘEDNOSTNILI BEZHOTOVOSTNÍ PLATBU 
 

poplatku za komunální odpad na rok 2023.  
Je to jednoduché, bezpečné a rozhodně pohodlnější! 

 
JAK ZAPLATIT? 

- na účet města č. 19337551/0100 
- VARIABILNÍ SYMBOL: rodné číslo poplatníka 

(platba za každou osobu zvlášť) 
- SPECIFICKÝ SYMBOL: popisné číslo domu 

 
KOLIK? pro rok 2023: 

1. 1.–28. 2. 2023 450 Kč/os. 
1. 3.–31. 5. 2023 650 Kč/os. 
1. 6.–30. 9. 2023 900 Kč/os. 

 
Od 1. 10. 2023 je částka 1.350 Kč/os., (900 Kč/os. + 50% sankce za prodlení) 

 
!Využijte slevu při platbě do 28. února 2023 a nestůjte ve frontě na zaplacení! 

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

Obecné předpoklady
  fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzic-
ká osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trva-
lý pobyt 

   dosažení věku 18 let, znalost jednacího jazyka
  bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

Kvalifi kační požadavky
  vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním progra-
mu, nebo vyšší odborné vzdělání

Další požadavky
  výhodou znalost zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění
  aktivní znalost anglického jazyka slovem i písmem, zna-
lost polského jazyka, případně dalšího cizího jazyka vý-
hodou

  praxe ve vedení kolektivu výhodou
  organizační a řídící schopnosti, schopnost týmové práce
  samostatnost, zodpovědnost
  zkušenost s pořádáním kulturních a společenských akcí 
výhodou

  obecný přehled v oblasti cestovního ruchu
  časová fl exibilita (práce o víkendech)
  znalost práce s PC (MS Offi ce, elektronická pošta, grafi cké 
programy výhodou)

  řidičský průkaz sk. B

Nabízíme
  pracovní poměr na dobu neurčitou
   nástup do pracovního poměru dohodou
  platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v plat-
ném znění (10. platová třída)

  5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stra-
venky, indispoziční volno, pružná pracovní doba, mož-
nost dalšího vzdělávání a další výhody dle kolektivní 
smlouvy 

Písemná přihláška musí obsahovat
jméno a příjmení, datum a místo narození, státní přísluš-
nost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu 
nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, datum a podpis, 
případně souhlas se zpracováním osobních údajů pro úče-
ly budoucí nabídky zaměstnání. Vzor souhlasu je uveden 
na webových stránkách města Náchoda http://www.mesto-
nachod.cz/urad/ochrana-osobnich-udaju. Souhlas lze kdyko-
liv odvolat.

K přihlášce připojte tyto doklady
strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne 
starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším do-
saženém vzdělání
Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 24. 
2. 2023 na adresu: Městský úřad Náchod, k rukám tajemni-
ce Mgr. Hany Mílové, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod. 
Obálku označte „Výběrové řízení – vedoucí odboru kultu-
ry a sportu – neotevírat“.
 
Bližší informace podá: Jan Špaček, odborný pracovník kul-
tury a sportu, tel. 491 405 218, 778 434 178

Město Náchod
vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkce

vedoucí / vedoucího odboru kultury a sportu, 
s místem výkonu práce v Náchodě.

MUNAC 6378/2023/AT
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V úterý 24. ledna proběhlo na náchodské radnici osobní setká-
ní prezidenta Miloše Zemana s jeho polským protějškem Andr-
zejem Dudou, kteří přijali pozvání zdejšího starosty Jana Birke. 
Doprovázeni byli svými manželkami, paní Ivanou Zemanovou 
a paní Agatou Kornhauser-Duda. 

Miloš Zeman s chotí zahájili svůj program již v dopoledních 
hodinách nejprve procházkou po náchodské pěší zóně a poté 
společným obědem s osobnostmi a podnikateli náchodského re-
gionu. V odpoledních hodinách došlo k oficiálnímu setkání obou 
prezidentských párů s vojenskými poctami za účasti čestné jed-
notky a Hudby Hradní stráže před budovou radnice na Masary-
kově náměstí. Následovala hlavní část programu, kterou bylo 
bilaterární jednání delegací a osobností zapojených do lokální 
přeshraniční spolupráce mezi oběma zeměmi. 

Jedním ze stěžejních témat bylo dopravní propojení obou států 
a jeho význam s ohledem na vybudování obchvatu města Náchod 
v symbióze s dostavbou dálnice D11 a jejího napojení na polskou 
rychlostní silnici S3 vedoucí přes celé Polsko až k Baltskému moři. 
Zmíněn byl také záměr realizace přímého železniční spojení vy-
sokorychlostních tratí Praha – Hradec Králové – Wrocław a další 
možnosti rozvoje regionální přeshraniční železniční infrastruk-
tury. Důležitým bodem jednání byl také rozvoj příhraničního ces-
tovního ruchu, jehož potenciál je podporován dotačními projek-
ty v rámci přeshraniční spolupráce, aktuálně především v oblasti 
lázeňství. Prostor byl věnován také dalším formám spolupráce 
v česko-polských euroregionech a česko-polským vztahům. Jed-
nání bylo zakončeno tiskovou konferencí. 

Miloš Zeman se společně s Janem Birke následně přesunul 
na plánované veřejné setkání s občany na Masarykově náměs-
tí, kde jej čekala přibližně tři čtvrtě hodiny dlouhá diskuze. Při 
této příležitosti byl dekorován prapor Náchoda pamětní stuhou 
prezidenta republiky. Náchodský starosta předal prezidentovi 
dar v podobě dárkového koše s lokálními produkty od regionál-
ních výrobců. 

Oba prezidentské páry svou návštěvu zakončily společnou 
soukromou večeří v polském příhraničním městě Kudowa-Zdrój.

 

Náchod hostil setkání prezidentů České a Polské republiky
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VA Š E  S TAV E B N Í  F I R M A
PROJEKCE / STAVBY / MAJORDOM – SPRÁVA NEMOVITOSTÍ / RODINNÉ DOMY
STATING s.r.o., Kostelecká Lhota 100, 517 41 Kostelec nad Orlicí, www.stating.cz

                                                 
 

 

 

 

Setkávání dětí, rodičů, speciálního pedagoga a učitelů. 

 

Kdy?  14. 2. 2023  rozvoj sluchového a zrakového vnímání 

Čas?  v 16:00 hodin 

Místo?  budova 1. tříd v Sokolské ulici v Náchodě 

 

Co Vám setkání přinese: 

- seznámení se s prostředím třídy a školy, budoucími spolužáky 
a učitelkami 

- nové podněty pro rozvíjení dané oblasti 
- odpovědi na konkrétní dotazy (zápis, příprava na školu) 

 

 

 

Těšíme se na Vás! 

www.komenskehozsnachod.cz 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
POD MONTACÍ  

Den otevřených dveří  
v ZŠ Babí  

dne 17.března 2023 

Od 8:00-11:30 a 13:00-16:00 

Stále hledáte dobrou školu  

pro vašeho budoucího prvňáčka? 

Přijďte, rádi Vás školou provedeme. 

ZŠ Pavlišovská 55, Náchod  

Tel. 491 423 638 

https://www.zsnachodbabi.cz/ 

IG: zsbabi_ 

FB: ZŠ Pavlišovská, Náchod-Babí 

 

 

 

 

 

 

 

SILVAGRO s.r.o., 

Červený Kostelec

Stavební firma přijme 
stavební dělníky, řidiče, strojníky.

HPP nebo DPP. Vhodné i pro důchodce.

Tel: 774 205 205, 

E-mail: silvagro@silvagro.cz, 
www: silvagro.cz
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ZŠ PLHOV

CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ
Povánoční náladu a návrat do školních 

lavic oživil žákům obou stupňů hned 
v prvním lednovém týdnu výchovný kon-
cert cimbálové muziky Réva. Hudební-
ci seznámili posluchače nejprve s dáv-
ným původem tohoto strunného nástroje 
a poté předvedli mnohé skladby napříč 
staletími a žánry, které ukázaly, že cimbál 
není jen výlučně nástrojem lidové hudby, 
ale s přehledem si rozumí i s některými 
současnými trendy.

Dotek a poslání Vánoc připomněla tra-
diční Tříkrálová sbírka, pořádaná Oblast-
ní charitou Náchod, se kterou naše ško-
la každoročně spolupracuje. Žáci druhého 
stupně se do této akce opět aktivně zapo-
jili, i to jednak výrobou tříkrálových přá-
níček (již v předvánočních týdnech), či sa-
motnou účastí na letošní sbírce. Věříme, 
že přáníčka dárce potěšila a známé ini-
ciály K+M+B přinesou jejich domu klid 
a mír.

Pro děti v družině nachystaly vycho-
vatelky pestrý lednový program. Kouzel-
né odpoledne uvedlo děti do světa ma-
gie a triků a dokázalo díky kouzelníku 
Tommymu vykouzlit i úsměv na tvářích 
malých diváků.

V podobném duchu se nesl projektový 
týden „Z pohádky do pohádky“ a dvě po-
řádaná loutková představení.

Projektový týden „Hádání, hlavy lámá-
ní“ zapojilo do hry logiku a potrápilo ne-
jednu hlavičku. Kreativita pak měla hlav-
ní slovo v programu „Krabicové hraní.“

V hodinách tělesné výchovy dále pro-
bíhají lekce bruslení pro žáky 1. a 2. stup-
ně, koncem ledna byla zahájena plavecká 
výuka žáků 5. ročníků. 

Těšíme se na další sportovní akce, např. 
lyžařský výcvikový kurz 7. ročníku, Zim-
ní olympiádu školní družiny aj., o kterých 
vás budeme informovat. 

Vysvědčení s hodnocením za první po-
loletí jsou rozdána, první školní půlrok se 
uzavírá.

I v dalších měsících přejeme žákům 
hodně sil a dobrých výsledků.

   Zprávičky 
 z Masaryčky

Pololetní vysvědčení máme rozdaná 
a nic nám nebrání pustit se s chutí do dru-
hého pololetí. Měsíce únor a březen budou 
v naší škole ve znamení otevřených dve-
ří. Na konci ledna jsme zahájili prohlídky 
naší školy s žáky pátých ročníků ze zá-
kladních škol Bražec, Běloves a Babí, kte-
ří se seznamují nejen s budovou školy, ale 
i s některými z učitelů a se způsobem vý-
uky. V rámci projektu „Tajemné komna-
ty Masaryčky“ se děti v rolích studentů 
Bradavic (na motivy oblíbeného Harryho 
Pottera) seznámí s výukou přírodopisu, 
chemie, anglického jazyka nebo tělesné 
výchovy. Nezapomínáme ani na budoucí 
prvňáčky, kteří se poprvé setkají ve ško-
le dne 25. 1. 2023, poznají prostředí třídy 
a školy, seznámí se s učiteli a s budoucí-
mi spolužáky. Dále jsou schůzky plánova-
né ve dnech 15. 2. 2022 a 22. 3. 2023, kde 
pro ně budou připravené sportovní, jazy-
kové nebo výtvarné aktivity a setkání se 
školní psycholožkou. Více informací na-
leznete na www.zstgmnachod.cz. 

Dne 22. 3. 2023 proběhne Den otevře-
ných dveří, kam bychom rádi pozvali 
žáky, rodiče i veřejnost. Školou vás pro-
vedou učitelé nebo žáci ze školního par-
lamentu, kteří se aktivně podílejí na zve-
lebování školy a spolupracují s učiteli 
na různých projektech. Pokud vás zajímá, 
jak to u nás vypadá, máte otázky ke vzdě-
lávání žáků nebo chcete jen zavzpomínat 
na vaše školní léta a podívat se, jak se ško-
la změnila, neváhejte a přijďte. Budeme se 
na vás těšit! 

Žákyně Nela a Natálie z 8.B, které ak-
tivně pracují na tvorbě školního časopi-
su Perlička, se v dalším díle „Rozhovorů 
s učiteli“ vydaly přímo do ředitelny a zpo-
vídaly ředitelku školy Mgr. Radku Lokven-
covou. Níže si můžete přečíst, co děvča-
ta zjistila. 
Jak dlouho pracujete ve školství?

Přes 30 let, od svých 23 let.
Jakými jazyky mluvíte?
Anglicky, rusky a trochu francouzsky.

Jaký je váš oblíbený sport?
Nejsem úplný sportovec, ale žádný 

sport mi nevadí, avšak kdybych si měla 
vybrat, tak jsou to procházky s mým 
psem. 
Co vás přimělo stát se ředitelkou naší školy?

Chtěla jsem pomoci škole, aby se zno-
vu postavila na nohy a byla lepší pro žáky.
Jaká jste byla podle vás žákyně?

Hodná a vzorná.
Dáváte ráda svým žákům poznámky?

NE! Nesnáším je. Hlavně ty hloupé.
Jaký byl váš nejméně oblíbený předmět 
na škole?

Matematika.
Jak byste motivovala žáky?

Aby se nebáli svých neúspěchů a chyb, 
protože chyby děláme všichni. Dále tím, 
že nemusíte být ve všem perfektní.
Stal se vám někdy nějaký trapas ve škole?

Jednou jsem přijela do školy s jedním 
namalovaným okem a s druhým ne. Také 
se mi povedlo přisednout živou myš v kra-
bičce, když mi ji žáci dali na židli.

Těšíme se na vás v naší škole. 
Kolektiv ZŠ T. G. Masaryka Náchod

Druhý ročník anglické soutěže BooSter
V prosinci se na Plhově konalo 1. kolo 

anglické soutěže BooSter. Zúčastnilo se ho 
109 žáků ze 3.–9. ročníků školy. Čekal na 
ně test přizpůsobený úrovni znalostí an-
glického jazyka v jednotlivých ročnících. 
Žáci si v soutěži prověřili porozumění čte-
nému textu, znalosti z gramatiky, slov-
ní zásobu a nechyběla ani zábavná inter-
aktivní cvičení. Celá soutěž probíhala na 
iPadech, které má škola k dispozici v rám-
ci mobilní počítačové učebny. Na nejlepší 
řešitele čekal certifikát a také vstupenka 
na plhovskou Garden Party.

Alena Macková

Pozvánka do školy – rok 2023
Letošní školní rok běží bez omezení, 

proto do programu práce školy opět patří 
tradiční akce, k některým z nich se po od-
mlce vracíme. Proběhne „školička nane-
čisto“, den otevřených dveří, lyžařské 
kurzy sportovních tříd. Chystáme oslavy 
40. výročí otevření plhovské školy.

První pozvánka patří budoucím prv-
ňákům. I naše škola zve předškoláky na  
4 návštěvy, v rámci „školičky nanečis-
to“ okouknou děti i jejich rodiče školu, 
vyzkoušejí si, jak vypadá práce školáka. 
Vše je motivováno tak, aby děti ztratily 
ostych do školy přijít, aby pro ně zápis ne-
byl spojený s trémou a nepříjemným oče-
káváním. První setkání proběhne 28. 2., 
pozvánka s informacemi doputuje za dět-
mi do jejich mateřských školek, informace 
mohou rodiče dostat i přímo ve škole nebo 
na stránkách plhovské školy.

V sobotu 11. března 2023 pozveme rodi-
če, žáky, bývalé žáky, veřejnost, ale zejmé-
na budoucí prvňáky a šesťáky z malých 
náchodských škol na „Den otevřených 
dveří“. Uvidí školu za provozu, všichni si 
budou moci vyzkoušet práci ve třídě, pro-
hlédnou si jídelnu, školní družinu, odbor-
né pracovny, zasportují si… Informace se 
k zájemcům dostanou opět prostřednic-
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Střední průmyslová škola 
stavební a Obchodní 
akademie architekta 
Jana Letzela, Náchod, 
příspěvková organizace

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA

tvím jejich škol a školek, plakátovacích 
ploch ve městě, stránek plhovské školy.

Během zimních měsíců absolvuje lyžař-
ské kurzy sto třicet žáků sportovních tříd 
a také nesportovci ze 7. tříd. I přes ne-
příznivou zimu kurzy zvládneme, součas-
né „nezimy“ nás přiměly jezdit do větších 
zimních středisek, kde je přeci jen větší 
jistota uměle zasněžených strání. V roce 
2024 se chceme vrátit k tradici, kdy spor-
tovci nejvyšších ročníků absolvují lyžová-
ní v Alpách.

O dalších akcích jara 2023 budeme ješ-
tě informovat, ale připomenutí si 40. vý-
ročí otevření plhovské školy avizujeme 
už nyní. Na podzim 2023 chystáme ně-
kolik akcí, v rámci nichž pozveme bývalé 
zaměstnance, absolventy plhovské školy, 
sportovce… Od 1. září 1983 je plhovská 
škola plná dětí, těšíme se, že si toto vý-
znamné výroční po prázdninách důstoj-
ně a příjemně připomeneme.

Vladimír Honzů

 Ani jsme se nenadáli a máme 
za sebou kouzelné období vá-
nočních svátků, příchod nové-
ho roku, a celý měsíc leden, kte-

rý utekl jako voda. Také skončilo první 
pololetí tohoto školního roku a již je roz-
dané pololetní vysvědčení. V únoru se 
děti mohou těšit na jarní prázdniny, kte-
ré doufejme už budou na sněhu. Ale ješ-
tě před nimi oslavíme svátek svatého Va-
lentýna a v ZŠS si připravíme masopustní 
rej, na který spolu s dětmi vyrobíme mas-
ky, připomeneme si pranostiky a maso-
pustní tradice které se vztahují k tomu-
to období, a ochutnáme tradiční pokrmy. 
Ze sportovních aktivit nesmíme zapome-
nout na Florbalový turnaj dovednostních 
disciplín ZŠ speciálních“ Jaroměřská ho-
kejka“, při které naši školu reprezentují 
žáci ZŠ praktické. Stále také probíhá pla-
vecká výuka, na kterou se děti vždy vel-
mi těší, a docházejí na ni do náchodské-
ho bazénu. V tomto zimním období také 
chodíme krmit lesní zvířátka do lesa Pod 
Montací. Děti do krmelců nosí tvrdé peči-
vo, seno, kaštany a žaludy. Odměnou za to 
jim je, pokud zahlédnou nějakého obyva-
tele lesa, když si jde pro tuto chutnou sva-
činku. Průběžně navštěvujeme Galerii 
výtvarného umění v Náchodě, Městskou 
knihovnu v Náchodě, Malé lázně v Bělovsi 
a zúčastňujeme se divadelních představe-

ní v Beránku. V mateřské škole při nemoc-
nici, která je naším odloučeným pracoviš-
těm se budou paní učitelky spolu s dětmi 
v únoru věnovat zdravému životnímu sty-
lu a tomu, jak předcházet onemocnění. 
Ale hlavně se budou připravovat na kar-
neval. Vyzdobí si MŠ a společně vyrobí 
masky, ve kterých se převtělí do známých 
pohádkových postav. A co čeká naši ško-
lu v blízké budoucnosti? Dne 19. dubna 
bude probíhat zápis nových žáků do prv-
ní třídy ZŠ a ZŠS.

Na závěr přejeme všem čtenářům krás-
né zimní počasí, pohodu a školním dětem 
úspěšné vykročení do druhého pololetí. 

Mgr. Jaroslava Košťálová
          

Úspěšný začátek nového kalendářního 
roku na SOA Náchod
Tesaři ze SOA Náchod získali stříbro 

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů 
ČR vyhlásil Soutěž žák tesař 2023. Or-
ganizátorem již XX. ročníku byla Střed-
ní škola řemeslná Jaroměř. Ve dnech 11. 
a 12. ledna 2023 se čtrnáct dvojčlenných 
družstev mladých nadějných řemeslníků 
z Čech snažilo předvést nejen své teore-

ZŠ Náchod - Plhov

Školička „nanečisto“
(pro budoucí prvňáčky ve školním roce 2023–2024)

Zveme všechny budoucí prvňáčky do školy na čty-
ři vyučovací hodiny. Děti se seznámí s prostředím, 
ve kterém stráví příštích několik let, vyzkouší si, jak 
dlouhá je vyučovací hodina a co všechno mohou od 
školy očekávat. A my je zase naučíme některé doved-
nosti, které jsou pro prvňáčka důležité.
Věříme, že Školička „nanečisto“ bude Vaše děti ba-
vit, pomůže odstranit případné obavy ze školy a děti 
se na 1. třídu budou těšit. 

Školičku povedou paní učitelky 1. stupně. 

Termíny – vždy v úterý: 28. 2., 7. 3., 14. 3. a 21. 3. od 
15.00 do 15.45 (pokud se některé z hodin nezúčast-
níte, nevadí, přijďte na tu další).
V případě zájmu potvrďte účast emailem nebo tele-
fonicky: www.zsplhov@zsplhov
    

491 427 252 nebo 731 167 465
Těšíme se na budoucí prvňáčky.   

Kolektiv  1. stupně ZŠ Náchod – Plhov
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* * *
PŘIDEJ SE K NÁM. 
Zdravotnictví a sociální péče, to je naše!
Kontakt: Střední zdravotnická škola Náchod – Evangelická akademie
Kladská 335, 54701 Náchod, +420 491 427 851, reditel@zdravkanachod.cz

tické znalosti, ale hlavně uspět co nejlépe 
v praktické části. Jejich úkolem bylo bě-
hem deseti hodin zhotovit model střechy 
o třech nárožích. Naši školu reprezentova-
li Michal Trnka z druhého a David Scholz 
ze třetího ročníku oboru TESAŘ. Po celou 
dobu soutěže jim byl oporou mistr odbor-
ného výcviku pan Josef Řezníček.

Soutěžící si museli nejprve podle 
technického výkresu překreslit stře-
chu na pracovní plochu. Nařezat trám-
ky na požadovanou délku, vyřezat spoje 
a model sešroubovat dohromady. Použí-
vat mohli pouze ruční nářadí. Že se nejed-
nalo o snadný úkol, potvrdil i jeden z or-
ganizátorů soutěže Bc. Ladislav Kubias, 
učitel odborného výcviku z jaroměřské ře-
meslné školy: „Této soutěže se účastní ti 
nejlepší z nejlepších z celého Česka, proto 
ten úkol musí být tak náročný.“ O to více 
nás může těšit skvělý úspěch našich tesa-
řů Michala Trnky a Davida Scholze, kte-
ří obsadili v této velké konkurenci krás-
né druhé místo. V březnu je čeká postup 
do celonárodního kola. To se uskuteční 
na Stavebním veletrhu v Brně, kam při-
jedou i zahraniční týmy z Maďarska, Slo-
venska a Polska.

Nejlepší tři týmy si ze soutěže odnesly 
také hodnotné ceny v podobě profesionál-
ního nářadí. Dvoudenní klání se konalo 
pod záštitou hejtmana Královéhradecké-
ho kraje Mgr. Martina Červíčka. Sponzo-
ry byly MAFELLAG, 3AE s.r.o., Kasper CZ 
s.r.o., Cech KPT ČR a Město Jaroměř. Akce 
byla po celou dobu přístupná veřejnosti. 

Den otevřených dveří, přijímací 
zkoušky nanečisto, přípravné kurzy

Druhá polovina ledna na naší škole 
byla nabitá různými událostmi. Veřejnost 
měla 19. ledna díky Dnu otevřených dveří 
možnost nahlédnout nejen do výuky, ale 
nechat se provést žáky 3. ročníků po bu-
dovách školy, a tak se seznámit s jejím zá-
zemím. Pohovořit si s učiteli i se studenty 
o nabízených studijních oborech a dozvě-
dět se spoustu užitečných informací, na-

příklad, že byla u nás již podruhé v tomto 
školním roce možnost si vyzkoušet přijí-
mací test na střední školy. O přijímačky 
nanečisto, ať již v prezenční či online for-
mě, byl velký zájem i v lednovém termí-
nu. Od 23. 1. 2023 probíhají na naší ško-
le přípravné kurzy pro budoucí uchazeče 
o středoškolské vzdělání. Skládají se z 10 
lekcí. Zájemci si mohli vybrat buď pre-
zenční formu výuky, či se rozhodnout pro 
online přípravu jak z českého jazyka, tak 
z matematiky. Opět i letos jsme byli po-
těšeni velkým zájmem o námi nabízené 
kurzy. Věříme, že mnozí z letošních žáků 
devátých tříd si vyberou některý z nabí-
zených studijních programů: 
Obor 36-47-M/01 Stavebnictví
Zaměření na:

 pozemní stavitelství 
 rozpočtování a kalkulace staveb 
 navrhování interiérů (design) 

Obor 63-41-M/02 Obchodní akademie
Zaměření na:

 podnikání
 zahraniční obchod a cestovní ruch

Obor 18-20-M/01 Informační technologie 
se zaměřením na podnikání
Učňovské obory – TESAŘ, KLEMPÍŘ, ZED-
NÍK, MALÍŘ-LAKÝRNÍK. 

Těšíme se na Vás! Nezapomeňte si 
k nám během února podat přihlášku 
ke studiu!                          Mgr. Lea Zálišová
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Program
Předtančení Tak Dance Krok

Předání cen Kulturní a sportovní nadace města Náchoda
hosté večera: 

Magda Malá, Marek Černoch, Heidi Janků

večerem vás provede:
 Miroslav Šimůnek

Hudební skupina Relax
 Hradecká cimbálová muzika

Předprodej od 15. února 2023 v Městském informačním centru, 
Masarykovo náměstí 1, Náchod, tel. 491 426 060

Vstupné: velký sál 300 Kč, malý sál 200 Kč, stání 100 Kč

REPREZENTAČNÍ  PLES
Města Náchoda, Primátoru a. s. a Beránku Náchod a. s.

4. března 2023 od 20.00 hodin
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě
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V pravidelném představení zajímavých předmětů nacházejí-
cích se v depozitáři Muzea Náchodska bych se rád zabýval vel-
mi známým výrobkem z oblasti tepelné úpravy potravin, a sice 
elektrickým hrncem s názvem Remoska z roku 1957. 

Celý příběh samotného výrobku začal v 50. letech 20. století 
cestou Oldřicha Homuty do Švédska, kde na pultech místních ob-
chodů viděl elektrický hrnec na vaření, který však neměl funkci 
pečení. Po návratu do Československa se o svůj zahra-
niční poznatek podělil se svými kolegy Jindřichem 
Uherem a Antonínem Tylarem, kteří se podíle-
li na dalším vývoji tohoto hrnce. Jejich zámě-
rem bylo výrobek rozšířit i o funkci pečení. 
V roce 1953 byly pod jejich dohledem vyrá-
běny v továrně ve Zdicích první prototypy 
elektrického hrnce s názvem HUT. Zkratka 
byla vytvořena z počátečních písmen příjme-
ní konstruktérů. Později byla výroba přesunu-
ta do Ondřejova a v roce 1957 se elektrický hrnec 
vyráběl v Kostelci nad Černými lesy a Českém Brodě. 
Elektrický hrnec získal v roce 1964 ochrannou známku. Ná-
zev slavného produktu byl vytvořen ze zkratky názvu místního 
podniku Remos (Revize, Elektro, Montáže, Opravy, Servis), který 
zajišťoval jeho výrobu. Na začátku 90. let 20. století však došlo 
k postupnému úpadku zájmu o elektrickou stolní mísu. Za celou 
dobu se vyrobilo téměř 2,7 milionu remosek. V roce 1994 zakou-
pil ochrannou známku podniku REMOS Jiří Blažek a postupně 
obnovil výrobu. Následně se jeho fi rma REMOSKA s. r. o. přestě-
hovala do Frenštátu pod Radhoštěm. Na konci 90. let 20. století 
došlo k zavedení nových technologií při výrobě a Remoska tak 
získala tefl onovou úpravu povrchu. Díky své jednoduché a lehké 
konstrukci si tento výrobek našel mnoho zákazníků. Jeho další 
výhodou je menší spotřeba elektrické energie vynaložené k te-
pelné přípravě pokrmů. Důkazem těchto tvrzení je skutečnost, 
že její výroba nadále pokračuje a je možné ji zakoupit i dnes. 

O propagaci Remosky ve Velké Británii se zasloužila lady Mi-
lena Grenfell-Baines (rozená Fleischmannová), která v roce 1939 

musela opustit Československo. Na konci 90. let 20. století na-
vštívila svou sestřenici v Praze a zeptala se jí, co by si přála 
k Vánocům. Ona jí odpověděla, že novou Remosku. Po návra-
tu do Anglie zjistila, že zde tento výrobek nikdo nezná. Jedna-
la tedy přímo s českou fi rmou a rozhodla se Remosku na území 
své druhé vlasti propagovat. V roce 2001 díky svému úsilí a po-
ptávce zákazníků obdržela Remoska od institutu Good House-
keeping, vydávajícího stejnojmenný časopis, cenu za nejlepší 
výrobek roku. Lady Milena Grenfell-Baines je díky této aktivi-
tě mnohdy nazývána jako Lady Remoska. Tento český výrobek 
obdržel jako dar k narozeninám dokonce i princ Charles (dnes 

král Karel III.).
V našem případě se jedná o elektrickou univer-
sální stolní mísu pro pečení, smažení, dušení 

a vaření značky Remos, která byla vyrobena 
závodem v Ondřejově v roce 1957. Podle do-
chovaného paragonu byl tento konkrétní 
typ zakoupen za 149,50 Kčs. Sada se skládá 
ze dvou hliníkových nádob na pečení a va-

ření, dále pak z hliníkové kuželovité vlož-
ky sloužící k pečení bábovky, která se vkládá 

do pečící mísy. Na horní okraj mísy se před použi-
tím umístil snímatelný poklop s topným článkem za-

jišťující zdroj tepla. Povrch je z vnější strany ošetřen hnědou 
barvou a opatřen bílým nápisem Remoska. Nachází se zde také tři 
malé otvory o průměru 3 mm, které slouží k odvádění přebytečné 
páry z nádoby. Kromě toho je možné vložit do nich dřevěnou špej-
li a zjistit tak stav pečeného těsta bez snímání poklopu. Tento ce-
lek se používal na kovové trojnožce se smaltovaným povrchem, 
aby nedošlo ke spálení povrchu pod hliníkovou nádobou. K odlo-
žení horkého poklopu slouží další speciálně upravená trojnožka 
se smaltovaným povrchem. Součástí balení je také přívodní šňůra 
a návod na použití, který obsahuje i několik receptů na přípravu 
masa, moučníků a zeleninových pokrmů. Tento typ s označením 
HUT má jmenovitý příkon 500 W a objem nádoby na pečení a va-
ření je 2 litry. Předmět získalo muzeum v roce 1991 jako pozůs-
talost po paní V. R. z obce Studnice. Podle všech aspektů je zřej-
mé, že tento výrobek nebyl nikdy použit. Dochoval se v původní 
krabici se všemi součástmi, které nebyly poničeny nebo opotře-
beny.                                                                               Mgr. Jiří Valtera      

Remoska z roku 1957
Z MUZEJNÍHO DEPOZITÁŘE

Více informací naleznete na www.muzeumnachodska.cz a na Facebooku Muzea Náchodska

8. února 2023 od 17:00
Kde: přednáškový salónek v prvním patře Staré radnice (čp. 1)

na Masarykově náměstí v Náchodě
Archeolog Miroslav Pleska vám na prvním letošním muzejním 

sedánku představí archeologické výzkumy skalního pohřebního 
areálu na Sicílii, jichž se v loňském roce osobně účastnil.

První muzejní sedánek v roce 2023

Sicilské katakomby
na pomezí pozdní antiky a raného středověku

 

 

 Únor 2023 
Pátek 03. 02. 2023  
od 10.00 do 12.00 hod.  
Sobota 04. 02. 2023  
od 15.00 do 17.00 hod.  
Sobota 11. 02. 2023  
od 14.00 do 16.00 hod.  
Neděle 12. 02. 2023  
od 12.30 do 14.30 hod. 
Sobota 18. 02. 2023  
od 14.00 do 16.00 hod.  
Sobota 25. 02. 2023  
od 14.00 do 16.00 hod.  
Neděle 26. 02. 2023  
od 12.30 do 14.30 hod.  
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Je zařízením rodinného typu pro seniory, kteří se ocitli v ne-
příznivé sociální situaci, ať již z důvodu věku nebo zdravotního 
stavu a potřebují pravidelnou pomoc druhých lidí k tomu, aby 
mohli žít důstojným, samostatným, aktivním a společenským ži-
votem. Zaměstnanci se snaží individuálním přístupem o to, aby 
zařízení vytvářelo pocit bezpečí, jistoty a přirozeného domácí-
ho prostředí, ve kterém mohou senioři žít podle svých zvyků. 
Cílová skupina pro poskytování služby jsou mladší senioři (65-
80 let), starší senioři (nad 80 let), senioři trvale závislí na pomoci 
druhé osoby. Dále je podmínkou pro přijetí do zařízení je trva-
lé bydliště ve městě Náchodě minimálně tři roky v době podání 
žádosti k přijetí. Budova domova je bezbariérová, nabízí ubyto-
vání v jednolůžkových pokojích s bezbariérovým sociálním za-
řízením, kuchyňskou linkou, vestavěnou šatní skříní, signali-
začním zařízením, klient si pokoj vybavuje vlastním nábytkem 
a vlastními elektrospotřebiči, aby bylo zajištěno co nejobvyklej-
ší prostředí jeho domova. 

Domov pro seniory Marie vytváří pro občany z Náchoda do-
mov, ve kterém mají možnost s pomocí nebo podpory perso-
nálu zachovat si co nejdéle soběstačnost ve svém soukromém 
a zachovávat kontakty s rodinou, příbuznými a přáteli. Domov 
vytváří přirozené domácí prostředí, snaží se klientů zabezpe-
čit maximální možnou pohodu a smysluplné prožívání senior-
ské etapy života.

Nabízíme aktivizační činnosti a sociálně terapeutické činnos-
ti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a so-
ciálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňo-
vání osob – možno je využít v pracovní dny. Jedná se o promítání 
filmů, promítání fotografií ze společných akcí, výletů, společen-
ské hry, kuželky, ruční práce, sportovní odpoledne, Kavárnič-
ka, posezení s kávou a zákuskem, senior – park, zahradní altán, 
besedy s promítáním fotografií, návštěvy významných hostů, 
vystoupení dětí z mateřské školy, vystoupení žáků ze základní 
školy, hudební vystoupení kapel. Připravuje se skupinové a in-
dividuální cvičení, trénink paměti, procvičování jemné motori-
ky, doprovod na procházce apod. Nabízené akce a aktivity jsou 
pravidelné (týdenní/ měsíční/ roční) a akce a aktivity nepravi-
delné (např. opékání párků u altánu, hudební odpoledne s opé-
káním klobás).

Domov pro seniory Marie je tu pro vás

Domov pro seniory Marie nemá vlastní kuchyň. Stravu zajišťu-
je u dodavatelů. Obědy ve všední dny dodává Rubena, s.r.o., do-
davatel Oblastní nemocnice Náchod, a.s. dodává snídani oběd, 
dietní oběd, večeři a dietní večeři. 

Nemůžeme a neumíme poskytovat péči osobám, které po-
třebují specializovanou péči v domovech se zvláštním určení 
(např. Alzheimerova choroba, demence, různé typy závislostí, 
stavy ohrožující sebe nebo okolí, onemocnění spojených se sklo-
nem k útěkům a při kombinovaném smyslovém postižení sluchu 
a zraku, potřeba nepřetržité péče ve zdravotnickém zařízení). 

Domov pro seniory Marie disponuje Domácím řádem, ve kte-
rém jsou uvedeny informace ohledně provozu zařízení.

Informace, včetně formulářů žádosti a dalších dokumentů pro 
podání žádosti a případné přijetí k trvalému pobyti do Domova 
pro seniory Marie jsou dostupné na www.messs-na.cz. Kontaktní 
údaje: e-mail stredisko.marie@messs-na.cz; telefonní spojení ředi-
tel 736 490 336; telefonní kontakt sociální pracovnice 736 490 344. 
Pro zájemce o přijetí k trvalému je možná prohlídka domova, ale 
po předchozí telefonické domluvě (viz. výše). 

 Mgr. Jaromír Vejrych

Služba Tísňové péče je terénní sociální služba, která zvyšu-
je bezpečnost života seniorů a osob se zdravotním postižením 
na území města Náchod a jeho okolí. Je určena především obča-
nům, kteří zůstávají trvale doma, ale i těm, kteří jsou aktivní 
a chodí si sami ven.

Uživatel tísňové péče u sebe nosí tísňové SOS tlačítko, které 
stiskne – pokud se ocitne v tísni (náhlé zhoršení zdravotního 
stavu, pád, cítí se ohrožen apod.). Následně operátor dispečinku 
TP zprostředkuje pomoc (zkontaktuje pohotovostní pracovníky, 
rodinné příslušníky, známé, sousedy, nebo zavolá, záchrannou 
službu, policii, hasiče atd.).

Oproti konkurenčním tísňovým péčím, naše služba dokáže 
zajistit či zprostředkovat pomoc všem svým uživatelům (24hod 
/ denně 7 dní v týdnu) výhradně svými zaměstnanci – pohoto-
vostními pracovníky. V těsné blízkosti města Náchod se nachá-
zí výjezdová jednotka, která dokáže zajistit pomoc konkrétní-
mu uživateli v tísni na základě svěřených klíčů od jeho obydlí. 
Uživateli tak nevznikají žádné škody na majetku a pomoc je po-
skytnuta bez prodlevy.
Pokud vás služba tísňové péče zaujala, kontaktujte: 
sociální pracovnici tel.: 601 529 244
vedoucí tísňové péče tel.: 733 735 734
Více informací naleznete na webu: www.zivothk.cz

TÍSŇOVÁ PÉČE (Život Hradec Králové, o.p.s.)
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Sedmdesátá jubilejní sezona náchodských loutkářů 
díl 5 – Léta devadesátá minulého století

Devadesátá léta, léta znovu nabité svobody odstartovala pro 
naše divadlo novou etapu, která by se dala charakterizovat dvě-
ma znaky. Prvním, byl do jisté míry úbytek diváků a tím dru-
hým, konec jedné epochy, a to epochy „našeho“ divadla – půso-
bení ve Slávii. 

Dlouho jsme si lámali hlavu, co děláme špatně, když naše hle-
diště již nebylo vyprodané tak, jak jsme byli zvyklí. Je to výbě-
rem titulů, nebo délkou představení? Či nesrozumitelností děje 
nebo archaickým textem? Těch otazníků tady byla spousta. Po-
hádky, které jsme do té chvíle uváděli, měly stopáž šedesáti až 
osmdesáti minut, což je pro dnešní dětské publikum téměř ne-
představitelné. Také spektrum „malých“ diváků, které k nám 
dříve chodilo, bylo rozmanitější (od 3 do 14 let – v současnosti 
je to hranice 3–9 let). Pustili jsme se do úprav našich stávajících 
pohádek - hodně jsme škrtali, přepisovali celé pasáže a některé 
jsme zase vynechali. Vrátili jsme se také k psaní nových pohá-
dek, našemu publiku na míru. Klasickým marionetovým pohád-
kám jsme zůstali věrni, ale do repertoáru jsme pozvolna nasa-
zovali tituly s „živákem“ na jevišti, jako průvodcem a hybatelem 
děje. To se ukázalo jako správná cesta. Na repertoáru jsme tehdy 
měli a doposud máme vedle klasických marionetových pohádek 
i ty autorské, které jdou současnou cestou loutkového divadla. 
Vrátím-li se však na úplný počátek této úvahy, tak musím dopl-
nit i to poznání, kterého jsme doznali až po letech. Za úbytkem 
diváku tehdy z větší části stál ten fakt, že najednou bylo vše da-
leko dostupnější. Pro rodiče bylo jednoduší pustit dětem doma 
pohádky na videu, nebo zapnout nějakou počítačovou hru. To 
však již v současnosti není pravdou a hlediště našeho divadla je 
pro naše diváky „těsné“.

Psal se rok 1997 a my jsme se dozvěděli, že s největší prav-
děpodobností se budeme muset z našeho tehdejšího působiště, 
tedy suterénu Slavie Náchod, vystěhovat. Dům patřící Rubeně 
Náchod, našemu tehdejšímu zřizovateli, se bude prodávat. Zpr-
vu jsme tuto zprávu brali s rezervou, ale s postupujícím časem, 
začala nabývat na aktuálnosti, a tak jsme na jaře roku 1998 ode-
hráli v našem milovaném divadélku poslední představení. Měsíc 
jsme měli na vystěhování a shánění prostor, kde celý divadelní 
fundus uskladníme. Umělecký azyl jsme našli v Městském diva-
dle, kde jsme odehráli od roku 1998 do 2000 několik představe-
ní pro širokou veřejnost. V tomto meziobdobí jsme často vyráželi 
na zájezdová představení s našim autorským titulem Kašpárko-
vy čertoviny. Kočování jsme si náramně užívali, ale touha po 
stálé scéně byla veliká. Díky tehdejší „šéfce“ kulturního a spor-
tovního odboru MěÚ v Náchodě paní Evě Fořtové se podařilo na-
startovat spolupráci s místní Sokolskou jednotou, která našemu 
spolku nabídla nevyužívané prostory v zadním traktu Sokolov-
ny Náchod. Za finanční pomoci Města Náchod se podařilo tyto 
prostory adaptovat, a tak jsme mohli na podzim roku 2000 při-
pravovat slavnostní zahájení provozu, které bylo naplánováno 
na leden roku 2001, ale o tom zase příště. 

K výše uvedenému snad ještě doplním to, že pro nás bylo teh-
dy vše nové. Dotace, granty, založení občanského sdružení… 
Ke všemu probíhaly v našem souboru vášnivé debaty a mnoh-
dy jsme se hodně pohádali. Nutno říci, že tyto hádky nikdy ne-
byli osobního charakteru, jak se tehdy mohlo zdát, ale každému 
šlo především, a o tom jsem přesvědčen, o budoucnost našeho 
divadla.

Daniel Šárka, současný principál, stálý člen souboru od roku 1983

Původní hlediště divadla ve Slávii

Budování nového jeviště v Sokolovně

Stěhování ze Slávie

Stěhování fundusu do nového sálu v Sokolovně

TÍSŇOVÁ PÉČE (Život Hradec Králové, o.p.s.)
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LYŽÁKY PRO RODINY S DĚTMI
V lednu jsme zorganizovali 2 ly-

žařské týdenní kurzy pro rodiny 
s dětmi. Odjeli jsme do Pece pod 
Sněžkou, kde sněhu bylo tak ako-
rát na to, abychom děti různých 
věkových kategorií mohli učit ly-

žovat, popř. snowboardovat. Lyžaři začátečníci se poprvé sklouz-
li na lyžích a za týden se naučili hravou metodickou formou 
lyže či snowboard ovládat tak, že na konci pobytu zvládali sjíž-
dět bezpečně místní horské svahy. Pokročilejší lyžaři, rozděle-
ní do několika skupin, zdokonalovali své lyžařské dovednosti, ti 
nejzkušenější k tomu i nějaké triky a skoky na snowboardech. 
A rodiče (ti, kteří nemuseli být s úplnými začátečníky) si užili 
volné lyžování. Když jsme nebyli na svahu, hráli jsme hry, sto-
povačky, jeli se vyřádit do aquaparku, hráli na hudební nástro-
je, nechyběla ani večerní dětská tancovačka, tvořili jsme a vy-
ráběli. Děti si vyrobily škrabošky, tiskátka se stopami zvířátek 
i náhrdelníky. Vše na téma Doba ledová, která nás provázela 
po celý pobyt obou lyžáků. Již teď se celá banda rodin těší na dal-
ší ročník.

LETNÍ TÁBORY ODDÍLU DUHA BARTOŇKA
I na letošní léto chystáme nabídku různě zaměřených tábo-

rů pro menší, větší i největší děti a mládež. Nabídka táborů je 
opět pestrá, najdete tradiční, ale i nové tábory. V tuto chvíli již 
je na tábory spuštěné i přihlašování. Pokud si vyberete nějaký 
z našich táborů, neváhejte a přihlaste se v našem klientském 
centru: https://duhabartonka.iddm.cz/prihlaseni. 

 30. 6. – 9. 7. 2023 –  Tábor v Chorvatsku – tábor u moře, v krás-
ném kempu se zátokami, skákadly, věže na skoky, sportovišti. 
Užijeme si jak vodní zábavu, tak výlet na lodi, velký aquapark, 
hry, diskotéky apod. 

 15.–24. 7. 2023  – Dulš 1 – zážitkový a vzdělávací tábor pro mlá-
dež, instruktory a začínající vedoucí od 14 let. Zaměřený na hry 
a herní aktivity pro každou příležitost, praktické workshopy 
pro vedoucí (pedagogika, bezpečnost, lanové překážky, uzle, 
ohně, táborové dovednosti …) a zážitkové programy jako leze-
ní na skalách, voda, spaní na stromech, létání na laně apod. Ne-
budou chybět ani naše nové hry a zážitkové programy, táborák 
a příjemné večery se super partou účastníků

 24.–30. 7. 2023 –  Lezecký tábor – tábor zaměřený na lezecké 
a lanové dovednosti, lezení ve skalách, po stromech, po bedýn-
kách, „bobrování“, techniky slaňování a jištění, lezecké hravé 
i netradiční aktivity, hry v přírodě i bazénu, létání na laně, ne-
bude chybět diskotéka, táborák i spaní u skal

 10.–19. 8. 2023  – Šlápota – tradiční tábor již s více jak 25 letou 
historií, při kterém nebudou chybět netradiční aktivity, hry a bo-
jovky v přírodě, sportovní programy, bumperbally, spaní pod ši-
rákem, táborák, pouť, diskotéka, tábor pro fajn kamarádské děti 
a vedoucí

 20.–26. 7. 2023  – Střelecký tábor „Pif – paf“ – tábor zaměřený 
na hry a souboje se zbraní Airsoft, Larp, Nerf, Laser, dále na stře-

POLICIE ČR VARUJE PŘED
PODVODNÍKY V ONLINE PROSTŘEDÍ

Policisté se v poslední době stále častěji setkávají s případy
podvodného jednání, které probíhá zejména v online prostředí, tedy
internetu. Tyto případy mají podobný scénář. Podvodníci se za pomoci
telefonu i sociálních sítí snaží navázat kontakt s konkrétním občanem
a vylákat od něj pod smyšlenými příběhy finanční prostředky. A jak
takové podvodné jednání probíhá?

 
VYLÁKÁNÍ PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ K PLATEBNÍM 

KARTÁM A INTERNETOVÉMU BANKOVNICTVÍ
Tyto podvody mohou probíhat po telefonu, v SMS zprávách nebo        
 v aplikacích jako WhatsApp či Messenger, případně může přijít takový
požadavek i formou e-mailu. Podvodník se často vydává za
zaměstnance bankovní instituce a požaduje přístupové údaje               
 k platebním kartám a internetovému bankovnictví. Pokud je volaný
poskytne, následně si převede jeho peníze na jiný účet, často si na něj
vezme i statisícový úvěr. 
Policie v tomto případě radí a doporučuje:
•NEREAGUJTE na pokyny v příchozích zprávách k poskytnutí
soukromých informací (např. tel. číslo)
•NIKOMU nesdělujte kód (bezpečnostní, ověřovací, jednorázový), který
Vám přišel nečekaně a někdo jej chce přeposlat
•VŽDY využijte při vstupu do internetového bankovnictví přímé cesty,
nikdy přes okno reklamy (hrozí nebezpečí podvržené stránky),
nejbezpečnější jsou mobilní aplikace a dvoufázové ověření
•BANKOVNÍ INSTITUCE po klientech nikdy nepožadují zadávat citlivé
informace formou emailových či SMS zpráv
•V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ sami kontaktujete telefonickou linku vaší
banky a ověřte si jejich požadavek
•NENECHTE se přesměrovat na jiné stránky, které jsou často 
k nerozeznání od oficiálních stránek bank či státních institucí
(ministerstvo, pošta, úřady)
•VKLADOMAT (BITCOINMAT apod.) není úschovnou žádné banky,
nevkládejte do něj pro ochranu peníze, které jste vybrali ze svého účtu
na radu „bezpečnostního experta“ 

 
na radu „bezpečnostního experta“

lecké dovednosti, bezpečnost a techniku střílení ze vzduchovky, 
luku, kuše apod. Nebudou chybět hry, bojovky, „přežití“ v příro-
dě, diskotéka, pouť apod. 

 20.–26. 7. 2023  – Avatar – tábor pro menší skupinku dětí, kde 
celotáborovou hru bude provázet fi lm Avatar, nebudou chybět 
hry v přírodě, diskotéka, táborák, pouť a plno zábavy

Bližší informace k našim táborům, případně nové tábory v nabíd-
ce či téma celotáborové hry Šlápoty, najdete v klientském centru nebo 
na našem webu: https://bartonka.duha.cz.
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Za malíři do Vesmíru 
AMAG (Atelier malířů a grafiků)

Běla Hlaváčková
Na začátku prosince 2022 nás zaskočila smutná zpráva o je-

jím úmrtí.
Její spolupráce s Amagem začala v roce 2006, kdy do atelié-

ru přišla poprvé a projevila zájem spolu se svou vnučkou Len-
kou Viktorkou navštěvovat ateliér malířů a grafiků (tehdy ještě 
v Hurdálkově ulici).

Tím začala její dlouholetá spolupráce nejen při výstavách, kde 
ochotně zajišťovala dohled u výstav pořádaných v hale Měst-
ské knihovny v Náchodě. Díky cestování a svým návštěvám za-
hraničních galerií po Evropě dokázala zaujmout svým komentá-
řem návštěvníky každoročních členských i samostatných výstav.

Někteří z našich čtenářů NZ ji znali jako učitelku českého 
a francouzského jazyka na Základní škole Komenského v Ná-
chodě.

Pro další dvě kolegyně Mirku a Jitku byla její aktivita impul-
zem pro jejich rozhodnutí, kdy začátkem 2007 ateliér poprvé na-
vštívily v Hurdálkově ulici také.

Její další snahu v malování omezilo zdraví a stěhování za rodi-
nou. Nadále však s námi zůstala v kontaktu a zajímala se o dění 
v AMAGu. My jsme jí s radostí posílali vydání NZ při různých vět-
ších výstavách našeho spolku. Rádi vzpomínáme na milá setká-
ní a příjemné hovory s Bělou.

 Aktuálně:
Výstava Pastely Nadi Voldánové & Krajina barev Petra Vlč-

ka, v PETROF Gallery v Hradci Králové do 28. 2. 2023 

Výstava obrázků pro děti Natália Mertlíková v Městské knihov-
ně Náchod do 4. 3. 2023. Text: Jitka Amalberga Pácaltová

Natália Mertlíková
Malířka Natália Mertlíková se narodila na Slovensku, kde 

žila do svých 18 let, poté odešla studovat do Čech textilní obor 
na Technické Univerzitě v Liberci. Nakonec se usadila v malé 
vesničce Rokytník u Hronova. V současnosti pracuje jako asis-

tentka pedagoga na základní škole. Věnuje se také výtvarným 
kroužkům pro děti v Městské knihovně Náchod a v Domě dětí 
a mládeže v Hronově.

Malování a kreslení se věnuje už od dětství, během studia 
na střední škole oděvní navštěvovala hodiny kreslení na Ději-
nách odívání. Později v Jablonci nad Nisou pokračovala ve stu-
diu kreslení v ateliéru na střední výtvarné škole. Navštěvovala 
také Letní malířskou akademii na Akademii výtvarných umění 
v Praze. V tvorbě je ale spíš samouk, jejími inspiracemi jsou roz-
manití malíři, oslovuje ji tvorba slovenských i českých malířů, 
jako jsou Albín Brunovský, Olga Bajusová, Josef Šíma nebo Toyen.

V lednu roku 2017 se stala členkou výtvarné skupiny AMAG 
(Ateliér malířů a grafiků Náchod). Toto sdružení je pro ni vel-
kým přínosem a přináší výzvu k její další tvorbě. S členy pořá-
dají skupinové výstavy a zúčastňují se společného tvoření v ate-
liéru. V současnosti také navštěvuje dálkové studium grafického 
designu v Liberci. 

Malířka se věnuje různým námětům, zobrazuje také krajinu, 
portréty, abstrakci, maluje technikou akrylu, oleje, akvarelu. Pro 
její obrazy je charakteristická jemnost a určitá melancholičnost, 
nechybí smysl pro fantazii. Její tvorbu můžete zhlédnout také 
na stránkách galerienatali.webnode.cz, nebo amag.cz.

 Své samostatné výstavy realizovala na různých místech, 
např. Galerie 102 ve Velkém Poříčí, kavárna Trees v Červeném 
Kosteleci, kavárna Láry Fáry v Náchodě, Středisko volného času 
Bájo v České Skalici, foyer Čapkova sálu v Hronově.

Na výstavě dětských obrázků malířky Natálie Mertlíkové 
v Městské knihovně Náchod můžete nyní zhlédnout obrázky 
plné jemnosti, poetičnosti a fantazie. V tvorbě ji zajímá svět 
dětského myšlení, svět, kdy je člověk plný snění a fantazie, potla-
čuje racionální složku myšlení a zaměřuje se na intuici. Předmě-
tem je vždy dítě v různých situacích, kdy je samo sebou, oproš-
těno od venkovního světa.

Pro zobrazení většiny obrázků pro děti využívá techniku pas-
telu a akvarelu, pro který je typická jemnost, vzdušnost a leh-
kost, kde tvary jsou neohraničeny, ztrácejí se.

  VÝSTAVA
obr á zků pro dět i

Natália  Mer tl íková

1. 2. 2023 – 4. 3. 2023

Vernisáž se uskuteční dne 1. 2. 2023 v 17.00 hod.
ve studovně Městské knihovny Náchod 

Dům na stromě, 
Natália Mertlíková

Výtěžek sbírky, která se uskutečnila 
díky oddílu dálkového plavání Výtahy 
Náchod – Metujští tygři, z.s., 31. 12. 2022 
během silvestrovského křestu otužilců 
na řece Metuji, předali Šárce a její mamin-
ce v úterý 3. 1. 2023 odpoledne zástup-
ci města a předseda oddílu Petr Kocián.

Vybralo se neuvěřitelných 20.000 Kč!
Velké poděkování patří všem „Tygrům“ 

a „Tygřicím“ za úžasnou atmosféru, 
a všem, kteří přispěli na dobrou věc – spl-
nit Šárce přání pořídit speciální počítač, 
který usnadní její zdravotní postižení.

Otužilci
vybrali pro Šárku 
20 tisíc korun!
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PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – únor 2023
1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
 11. 2. 2023 11.00 SKK Primátor Náchod – KK Vyškov
 18. 2. 2023 11.00 SKK Primátor Náchod – SKK Rokycany
   4. 3. 2023 11.00 SKK Primátor Náchod – KK Slavia Praha
2. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
   4. 2. 2023 14.00 SKK Primátor Náchod B – KK Konstruktiva Praha
2. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
   4. 2. 2023 10.00 TJ Červený Kostelec – TJ Sokol Tehovec
 11. 2. 2023 15.00 SKK Primátor Náchod – Kuželky Aš
 18. 2. 2023 15.00 SKK Primátor Náchod – TJ Sokol Kdyně
 25. 2. 2023 10.00 TJ Červený Kostelec – TJ Lomnice
   4. 3. 2023 15.00 SKK Primátor Náchod – KK Bohušovice
1. kuželkářská liga dorostu: (hrací den – neděle)
   5. 2. 2023 10.00 SKK Primátor Náchod – KK Kosmonosy
 26. 2. 2023 10.00 SKK Primátor Náchod – KK Jiří Poděbrady
Východočeská divize: (hrací den – pátek)
 10. 2. 2023 17.00 SKK Primátor Náchod B – TJ Červený Kostelec B
 24. 2. 2023 17.00 SKK Primátor Náchod B – KK Dobruška A
Východočeská soutěž: (hrací den – pátek)
   3. 2. 2023 17.00 SKK Primátor Náchod C – KK Březovice A
   3. 2. 2023 19.00 SKK Primátor Náchod D – TJ Třebechovice B
Východočeská divize mládeže: (hrací den – neděle)
 12. 2. 2023   9.00  SKK Primátor Náchod A – Sokol Pardubice A
 12. 2. 2023   9.00  SKK Primátor Náchod B – Lokomotiva Trutnov A
  5. 3. 2023   9.00  SKK Primátor Náchod A – Lokomotiva Česká Třebová A
   5. 3. 2023   9.00  SKK Primátor Náchod B – KK Svitavy A
Pohár mladých nadějí – celostátní turnaj mládeže do 15 let:
 19. 2. 2023   8.00 – 16.00 hod.
48. ročník turnaje neregistrovaných o pohár „Pivovaru PRIMÁTOR Náchod“
Turnaj je v plném proudu, nejčastější hrací dny jsou pondělí, středa a čtvrtek.  Posled-
ní hrací den je ve čtvrtek 9. 2., kdy turnaj vyvrcholí posledními zápasy. Více o turna-
ji, včetně programu jednotlivých hracích dnů a rozlosování, naleznete na www.kuzel-
ky.nachod.net 

Jako každoročně pořádá Okresní sdru-
žení ČUS v Náchodě a Servisní centrum 
sportu ČUS Náchod vyhodnocení nejlep-
ších sportovců, kolektivů a trenérů, kte-
ří se svými výkony nejvíce zasloužili o re-
prezentaci našeho okresu v roce 2022.

Věnujte čas a pozornost výběru spor-
tovců našeho okresu za rok 2022 a navrh-
něte ty, kteří splňují předepsaná kritéria.

Ocenění budou předána v těchto ka-
tegoriích: jednotlivci, kolektivy, trenéři 
a v kategorii mimořádný výkon. 

Věříme, že vyhlášení bude alespoň čás-
tečným odměněním těch, kteří reprezen-
tují náš okres na vrcholových sportovních 
soutěžích a dosahují zde výborných vý-
sledků.

Návrhy s přesnými daty zasílejte nej-
později do 15. února 2023 na adresu: OS 
ČUS v Náchodě, Servisní centrum spor-
tu, Pražská 1759, 547 01 Náchod (na@
cushk.cz) 

Anketa odborníků bude uzavřena 
31. března 2023.

Vyhodnocení 
nejlepších sportovců, 
kolektivů a trenérů 
okresu Náchod 
za rok 2022

Děkujeme všem štědrým 
dárcům, kteří přispěli 

finančními dary do Tříkrálové 
sbírky 2023.

Vaší podpory a pomoci si velmi 
vážíme, umožní nám i v tomto 

roce pomáhat potřebným.

výsledky sbírky v obcích regionu 
naleznete na:

www.nachod.charita.cz
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ÚNOR 2023 v Muzeu Náchodska

MUZEUM NÁCHODSKA 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.

  NÁCHODSKÁ VÝTVARNÁ ZIMA / NACHOD ART WINTER 
17. 12. 2022 – 2. 4. 2023
V letošním roce připravuje Galerie výtvarného umění v Ná-
chodě výstavu Náchodská výtvarná zima – výstava regio-
nálních umělců se zahraniční účastí (Nachod Art Winter – 
regional fine art exhibition with international cooperation/
participation). Kurátorkou výstavy je Nongkran Panmongkol 
dlouhodobě působící ve Stockholmu, v severním Thajsku a 
pravidelně i v Česku. Kurátorka se rozhodla oslovit užší okruh 
autorů ve srovnání s tradičním formátem Náchodského vý-
tvarného podzimu. Její pohled je formován jejím nadhledem 
a zkušeností v mezinárodní kontextu se zřetelem na podoby 
současného umění v site-specific (geografickém) kontextu, ve 
společenském kontextu, včetně insitního umění. Kontrasty/
hranice mezi profesionálním (tržně úspěšným) a neprofesio-
nálním současným uměním, uměním amatérským, uměním 
autodidaktů, komunitním uměním a privilegovanými forma-
mi dnešního vizuálního umění mizí nebo se mění.
Edukační program pro školy
19. 12. 2022 – 31. 03. 2023

  TAJEMSTVÍ SVĚTLA – GVUN Jízdárna
Interaktivní program k výstavě Náchodská výtvarná zima ur-
čený pro školní kolektivy i zájmové skupiny.
Vstupné: žák/student 20Kč, pedagogický doprovod zdarma
Více informací najdete na webu galerie 
https://www.gvun.cz/pro-skoly/
Registrace programů na adrese: hornackova@gvun.cz

  Cyklus přednášek o ruském umění 18. a 20. st.
Každé sudé pondělí od 18.00 hodin pokračování předchozích 
cyklů lekcí o ruském umění. V první řadě se bude PhDr. Ju-
lie Jančárková věnovat krajinomalbě. Ivan Šiškin – význam-
ný malíř, představený značným počtem děl v České republice, 
vychází z tradic akademického realistického umění. Cyklus 
přednášek je tentokrát zaměřen i na sbírku GVUN a další čes-
ké kolekce. Podíváme se znovu na tvorbu o něco málo star-
šího než Šiškin Alexeje Bogoljubova, připomeneme si i jmé-
no Ajvazovského. GVUN vlastní půvabné dílo od Alexandra 
Kiseljova. Mezi špičky v uměleckém poli patři Isaak Levitan, 
mistr židovského původu, který se dostával ke slávě ve vel-
mi obtížných podmínkách. Dotkneme se i díla Julije Klevera 
st., spolu s kterým navštívíme salony a prohlédneme si pěk-
né vzory salonního umění. Těšíme se na Vás. 
Přihlásit se můžete na https://us06web.zoom.us/j/84296638012 
nebo živě na facebook.com/galerienachod. 
23. 1. Ruské umění druhé poloviny 20. století. Krajinomalba
6. 2. Ruské umění druhé poloviny 20. století. Krajinomalba
20. 2. Ruské umění druhé poloviny 20. století. Krajinomalba

Odkaz na minulé přednášky: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNVA-65lha4bUkq7SDO-
6oyELTM3JvoJby
Více informací o doprovodných programech a vzdělávacích ak-
cích na www.gvun.cz nebo facebook.com/galerienachod. 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Stálá expozice muzea
V únoru je otevírací doba stálé expozice Muzea Náchodska 
v Broučkově domě na Masarykově náměstí omezena. Otevřeno 
je pouze od pátku do neděle v čase od 9 do 12 a od 13 do 17 ho-
din. Prohlídku expozice mimo tyto dny si mohou organizované 
skupiny objednat na tel. čísle 491 423 248 nebo na e-mailu me-
isnerova@muzeumnachodska.cz.

Akce pro veřejnost:

Sicilské katakomby na pomezí pozdní antiky  
a raného středověku

Muzeum Náchodska vás zve ve středu 8. února od 17 hodin 
do přednáškového salónku v prostorách Staré radnice (čp. 1) 
na Masarykově náměstí v Náchodě na první letošní přednášku 
v rámci cyklu muzejních sedánků. Archeolog Miroslav Pleska 
vám na ní představí archeologické výzkumy skalního pohřeb-
ního areálu na Sicílii, kterých se v loňském roce účastnil. Sicí-
lie, jakožto ostrov ležící téměř uprostřed Středozemního moře, 
hrála od nepaměti důležitou strategickou a komunikační roli. Již 
od pravěku se zde potkávaly různé kultury, národy, myšlenkové 
proudy i náboženství. Přednáška bude zaměřena na dobu, kdy 
zanikala římská říše, stará božstva začalo nahrazovat křesťan-
ství a celou Evropu sužovaly divoké germánské kmeny.

Učíme se příběhy
V únoru proběhne druhý workshop storytellingu ze série Učí-
me se příběhy, který bude tentokrát primárně zaměřen na me-
zinárodní komunitu žijící v Náchodě a okolí. S lektorkou Evou 
Dittingerovou si budete v anglickém jazyce povídat o všem, co 
se týká místa, kde žijeme. Co si s sebou přinášíme ze své rodné 
země, co do ní naopak přinášíme po návratu, jak se může stát 
z krátkodobého pobytu dlouhodobý nebo jak se mění náš pohled 
na dočasný domov v průběhu času? To vše s účastníky rozebere-
me na workshopu, který se bude konat 10. února 2023 od 9 ho-
din v prostorách SVČ Déčko v Náchodě. Workshop je spolufinan-
cován z fondů EU a NPO MKČR, vstup je zdarma. Registrovat 
se můžete na e-mailu smekalova@muzeumnachodska.cz nebo 
na tel. čísle 739 047 065.

Sousedský masopust
Muzeum Náchodska se i v letošním roce zúčastní náchodského 
Sousedského masopustu, který každoročně pořádá Středisko vol-
ného času Déčko Náchod. Masopustní průvod se uskuteční v ne-
děli 19. února 2023. Podrobnější informace vám budeme přinášet 
na našich sociálních sítích (Facebook a Instagram) a webových 
stránkách www.muzeumnachodska.cz.

grafické studio a EXPRES tiskárna
 603 311 052 | studio@creopress.cz
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Stomatologická pohotovost
sobota, neděle, 
státní svátky 8.00–12.00 hod.

Stomatologická pohotovost

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

ÚNOR
PROGRAM

www.decko–nachod.cz

* * *

 4. 2. Kašpárek a čarodějnice
 11. 2. Kašpárek a čarodějnice
 18. 2. Zlatovláska
 25. 2. Zlatovláska 

Více informací na stránkách 
http://lsdpr.cz

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

Oblast Náchodsko-Jaroměřsko:
 4. a 5. 2. Stomatologie RZ s.r.o. (MDDr. Anna Just) Komenského 72,
  Nové Město nad Metují 491 472 946
 11. 12. 2. Stomatologie RZ s.r.o. (MDDr. Lubomír Šeda)
  Nové Město nad Metují Komenského 72
   491 472 946
 18. 19. 2. MUDr. Jan Klimek Českých bratří 407,
  Náchod 491 427 603
 25. a 26. 2. MUDr. Olga Záplatová (MUDr. Martina Bucharová) 
  Česká Skalice Husovo nám. 36
   491 452 447
 Oblast Náchodsko – Broumovsko:
 4. 5. 2. MUDr. Hana Jelenová  Denisovo nábřeží 665,
  Náchod 491 431 104
 11. a 12. 2. MUDr. Jan Kubec 17. listopadu 388, 
  Police nad Metují 491 543 398
 18. a 19. 2. MUDr. Marcel Pekárek – Stomatologická s.r.o. 
  (MDDr. Marcela Špačková)  Běloveská 123,  
  Náchod 703 600 915
 25. a 26. 2. ZNL s.r.o. (MUDr. Lukáš Neoral) 17. listopadu 291
  Police nad Metují 602 333 427, 491 541 654

Déčko Náchod realizovalo v uplynulém 
roce projekty Euroregionu Glacensis 
a Visegrad fundu. 

Díky projektu Česko-polský čtyřlís-
tek, podpořeným Euroregionem Glacen-
sis, reg. č. projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/21
_034/0003134, se na české i polské stra-
ně hranice odehrály celkem 4 sportovní 
setkání pro děti a 2 vzdělávací worksho-
py pro pedagogy z Déčka a partnerské or-
ganizace Społeczna Szkoła Podstawowa 
z Kudowy-Zdrój. 

Projekt Visegrad fundu Non-formal and 
better s číslem 22110244 umožnil pracov-
níkům Déčka a uvedené školy vzdělávat 
se v oblasti neformálního vzdělávání. 
Do projektových aktivit patřily společné 
návštěvy v rámci job shadowingu, kde 
u přeshraničních partnerů pedagogové 
načerpali inspiraci na vedení neformální 
výuky. Dále se díky tomuto projektu ode-
hrály workshopy a semináře, které umož-
nily sdílení znalostí. V poslední řadě se 
v rámci projektu uskutečnily tři akce pro 
komunitu – jedna v Kudowě Zdrój a dvě 
v Náchodě.

AKCE PRO VEŘEJNOST
 pátek 3. února – TVOŘIVÉ POLOLETKY

pro děti od 6 do 12 let, vhodné pro hol-
ky i kluky, kteří rádi tvoří, program od 9 
do 15 hodin, cena 250 Kč, s sebou pracov-
ní oděv a přezůvky, přihlášky do 1. 2., in-
formace Bc. Tereza Išová, tereza@decko-
-nachod, tel. 774 223 296

 pátek 3. února 
– PRÁZDNINOVÝ VÝLET S BAŤŮŽKEM
výlet o pololetních prázdninách, pro děti 
od 6 do 15 let, přihlášení a informace Pav-
lína Tylšová, sportovnioddeleni@decko-
-nachod.cz, tel. 775 223 292

 pátek 3. února 
– KERAMIKA NA ZKOUŠKU
tematická tvorba z keramické hlíny, pro-
gram od 16 do 18 hodin, vhodné pro děti 
i dospělé (do 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

 sobota 11. února 
– FEBRUARY SATURDAY 
angličtina pro děti od 6 do 11 let, pro-
gram od 9 do 13 hodin, hravá výuka for-
mou hrátek a soutěží, s sebou vybavený 
penál a přezůvky, přihlášky do 9.2., cena 
180 Kč, (v ceně svačina a pitný režim), in-
formace PhDr. Jaroslava Nývltová, jajka@
deckonachod.cz, tel. 775 223 291

 neděle 12. února 
– VALENTÝNSKÝ BĚH DVOJIC
běh s úkoly pro manžele, kamarády, ro-
diče s dětmi a další dvojice v zámecké 
aleji, lze absolvovat i nezávodně formou 
procházky, závodní běh dvojic bez plnění 
úkolů, vložený běžecký závod jednotlivců, 
trasa cca 3 km, start v 10 hodin v areálu 

Déčka, startovné 80 Kč na dvojici (jednot-
livce pro vložený závod), v ceně upomín-
kový dárek a drobné občerstvení, nutná 
přihláška předem, informace Pavlína Tyl-
šová, sportovnioddeleni@decko-nachod.
cz, tel. 775 223 292

 sobota 18. února – PLES TEENAGERŮ
pro zájemce od 11 do 17 let, tanec, soutě-
že, foto, Casino Las Vegas, profesionální 
barman, vystoupení skupin Remainig 
a dalších tanečníků, dress code – dív-
ky šaty, chlapci košile a rifle, vstupenky 
v předprodeji na recepci Déčka 80 Kč, cena 
na místě 100 Kč, informace Jaroslav Kará-
sek, tel. 775 223 919
neděle 19. února 
– SOUSEDSKÝ MASOPUST
tradiční Sousedský masopust na Masary-
kově náměstí, 10–17 minitrh s občerstve-
ním, od 13 hodin program pro děti na pó-
diu, ve 14 hodin vychází průvod od Itálie 
plný masek, scének a taškařic s doprovo-
dem skupiny Klapeto, 15–16 karnevalové 
hrátky pro děti na náměstí, starostenské 
koblihy zdarma, informace recepce@dec-
konachod.cz

 pondělí – pátek 20.–24. února 
– JARNÍ PRÁZDNINY
program denně od 8 do 15 hodin, pro 
děti od 6 do 12 let, pondělí s Alčou, úte-
rý s Pájou, středa s Jardou, čtvrtek s Ter-
kou, pátek se Sabinou, možné se přihla-
šovat i na každý den samostatně, cena 
za den 350 Kč, za celý týden 1500 Kč (ma-
teriál, strava, režie), informace recepce@
deckonachod.cz

Podrobnější informace ke všem akcím a mož-
nost přihlášení najdete na www.decko-na-
chod.cz.
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Církve v Náchodě

www.mestonachod.cz

Senior klub „Harmonie 2“
 čtvrtek 2. 2. od 14 hod. „Z Argentiny do Mexika“ – dokumen-

tární film z cesty Hanzelky a Zikmunda;
čtvrtek 9. 2. od 14 hod. „Zlaté evergreeny“. přijďte si poslech-
nout a zavzpomínat;

 čtvrtek 16. 2. od 14 hod. „Holandsko – země květin“ – promí-
tání připravil a slovem doprovodí p. Zdeněk Nývlt;

 čtvrtek 23. 2. od 15.30 „Masopustní zábava“ v restauraci Re-
duta, zatančíte si i zazpíváte za doprovodu hudby p. Langra.
Na naše programy zveme všechny příznivce klubovny seniorů, 
i nečleny našeho spolku.
Na vaše návštěvy se těší členové výboru Senior klub, Náchod, 
Rybářská 1819.
V kanceláři můžete vyřídit své žádosti vždy po programu v PO 
a ČT 15.30–16 hod.
Členské příspěvky na r. 2023 (Kč 100) zaplaťte do konce února  
a přineste si legitimaci.
Přihlášení účastníci na pobyt v Janských Lázních (19.–26. 8. t. r.) 
přijďte zaplatit zálohu  3.100 Kčdo 20. února, nebo po dohodě na 
tel. 775 242 562 je možná platba na účet.
Účastníci pobytového zájezdu na Velký okruh Šumavou přijďte 
zaplatit zálohu 3.000 Kč do 27. února, nebo po telefonické dohodě 
můžete platit na účet. Děkuji,             za výbor SK Anna Poláková

Církev československá husitská
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stanislav 
Švarc, Th.D. kontakt mobil: 420 776 736 885 e-mail: stanislav.
svarc@volny.cz. Úřední hodiny: středa 15–17 hod. Mimo úřed-
ní hodiny lze využít čísla mobilního telefonu faráře Stanislava 
Švarce nebo mobilního telefonu předsedkyně RS Ivony Čadové 
420 604 929 825. Kolumbárium otevřeno denně 9–17 hodin. Pra-
videlné bohoslužby se konají v neděli 8.15 hod. Místo bohoslu-
žeb: Farského síň CČSH, vchod Raisova ul., Náchod
Římskokatolická farnost – děkanství Náchod
Římskokatolická farnost – děkanství Náchod, Masarykovo ná-
městí 75, 547 01 Náchod. Kontakty. kancelář 491 428 355, dě-
kan P. Mgr. Zdeněk Kubeš 737 383 752, výpomocný duchovní   
P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.farnost.cz, e-mail. far-
nost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny. pondělí, středa a pátek 
9.00–11.00, čtvrtek 9.00–11.00  a 15.00–17.00, v jinou dobu po 
předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince. pondě-
lí 7.00, úterý 18.00, středa 16.00, čtvrtek 7.00, pátek 18.00, so-
bota 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 setká-
ní v kostele sv. Michaela probíhá každý druhý čtvrtek od 19.00.                          
Na svátek Uvedení Páně do chrámu, který pravidelně připadá 
na druhého února a lidově se nazývá „Hromnice“, kněz při mši 
svaté požehná svíce (hromničky), které bude možné zakoupit  
v kostele. Popeleční středa letos vychází na 22. února. Popeleč-
ní středa je postním dnem. Během doby postní ve středu a v pá-
tek půl hodiny přede mší svatou budou konány pobožnosti kří-
žových cest.                                                           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 neděle od 10 h v Náchodě. Sledujte 
http://www.nachod.sonov-evangnet.cz a facebook: Evangelíci při 
Rozkoši. Na webu uveřejňujeme nedělní zamyšlení. Rozhovory 
nad Biblí a našimi zkušenostmi každý čtvrtek od 16.30. 
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.

Regionální pracoviště NÁCHOD ul. Rybářská 1819, 
přízemí – číslo dveří 104, Penzion HARMONIE 2
IČO 26594145, www.czphk.cz, e-mail: nachod@czphk.cz
Telefon 491 426 027, mobil 606 754 725
Návštěvní hodiny CIOZP Náchod
Pondělí  8.00–12.00  Čtvrtek 8.00–12.00 
Úterý  8.00–12.00  Pátek 8.00–12.00 
Středa 12.00–16.00
Nabízíme: Odborné sociální poradenství osobám se zdravotním 
postižením (např. příspěvky na péči, průkazy TP, ZTP, ZTP/P + 
mobilita, poradenství ohledně příspěvků úřadu práce, informa-
ce OSSZ o možnosti podání žádosti o invalidní důchod, možnos-
ti sepsání námitky apod.
Nabízíme: Euroklíče pro držitele průkazu TP, ZTP, ZTP/P a pro 
ostatní zdravotně postižené osoby bez průkazu, které zajišťu-
jí rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických kom-
penzačních zařízení (např. výtahů, schodišťových plošin, WC).
Nabízíme: 
Zapůjčení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek:
–  Francouzské hole, podpažní berle, švédský podavač, sedačky 

do vany (ceník 5 Kč/den).
–  Mechanický vozík, klozetový vozík, chodítka, nájezdové ram-

py, signalizace bytového zvonku pro osoby se sluchovým po-
stižením (ceník 10 Kč/den).

– Antidekubitní matrace vzduchové s kompresorem, (ceník 15 
Kč/den).

– Z CIOZP Hradce Králové:
– Zvedák elektrický do vany, elektrický invalidní vozík, schodo-

lez (ceník 30 Kč/den).
– Polohovací postel s matrací, motomed (ceník 35 Kč/den).
– Motodlaha (ceník 50 Kč/den).
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Pro aktuální informace sledujte naše stránky www.mknachod.cz nebo www.facebook.com/knihovnanachod. (Vo)

Městská knihovna Náchod informuje v únoru 2023

Měsíčník Náchodský zpravodaj. Vydává Město Náchod, IČO: 00272868, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod. Odpovědný redaktor: Nina Adlof. Redakční rada: Ing. Jaroslav Rohulán, Ing. Eva Čejchanová, Hana Kopecká,  
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Fotografie pořídila redakce, autoři článků a archiv. Titulní foto: Martin Hurdálek. Grafická úprava CREOPESS. Číslo 2/2023 vychází 1. 2. 2023. Náklad 5000 ks. Distribuce zdarma. Registrace: MK ČR E 11975. Za změny v programech 
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Nová služba: On-line objednání knih
Od začátku letošního roku nabízíme čtenářům možnost on-line 
objednání knih. Postup je stejný jako při on-line rezervaci. Roz-
díl je v tom, že se jedná o knihy, které jsou momentálně dostup-
né (nejsou vypůjčené). Ve chvíli, kdy je objednávka připravená 
k vyzvednutí, přijde Vám potvrzovací e-mail. Poté si můžete kni-
hy vyzvednout do 3 pracovních dnů.
Případné dotazy Vám zodpoví pracovníci knihovny.

Elektronické výpůjčky
Omlouváme se, že z finančních důvodů musíme omezit počet 
elektronických výpůjček. Až do odvolání je nyní možné vypůjčit 
si měsíčně pouze 1 e-knihu namísto dosavadních 3. 

Rozvoz knih
Ve čtvrtek 2. února se v dopoledních hodinách uskuteční roz-
voz knih nemocným nebo starším občanům. Pokud si chcete tuto 
službu nově objednat, přihlaste se v knihovně.

Výstavy
Studovna
OBRÁZKY PRO DĚTI
1. února – 4. března. Výstava obrazů Natálie Mertlíkové, vý-
tvarnice, která je od září 2022 vedoucí našeho kroužku Aťásek. 
Vernisáž s hudebním vystoupením žáků ZUŠ Náchod proběhne 
ve středu 1. února od 17.00 hodin ve studovně.

Dětské oddělení
RADEK PILAŘ A JEHO TVORBA
1.–28. února. 7. února si připomeneme 30. výročí od úmrtí Rad-
ka Pilaře, ilustrátora dětských knížek a autora půvabné znělky 
Večerníčku. V dětském oddělení mu bude věnována výstava, kde 
si děti budou moci prohlédnout knížky, které Radek Pilař ilustro-
val a dozvědět se zajímavosti z jeho života a profese. 

Tvoříme z plsti
V pondělí 6. února pořádáme od 16.00 hodin dílnu pro dospělé. Při-
hlašování probíhá ve studovně, příspěvek na materiál činí 50 Kč.

Medvíďata
Ve čtvrtek 23. února zveme všechny kreativní děti na další pro-
čtenou dílničku, která bude probíhat od 14.30 do 16.30 hodin 
v dětském oddělení. Příspěvek na materiál činí 20 Kč.

S knížkou do života
Bookstart II (3–6 let)
V sobotu 25. února se v 10.00 hodin sejdou v dětském odděle-
ní rodiče a děti, pro které opět nachystáme program plný čtení, 
jednoduchého vyrábění a dalších zábavných aktivit. 

Bookstart I (0–3 roky)
Na úterý 21. února chystáme od 9.00 (1. skupina) a od 10.30 ho-
din (2. skupina) setkání pro děti do 3 let a jejich rodiče. 

Prosíme o přihlášení na e-mail kobrlova@mknachod.cz nebo 
v dětském oddělení.

Deskovky
V pondělí 27. února vás od 16.00 hodin zveme na další odpole-
dne společného hraní karetních a deskových her v dětském od-
dělení. Vhodné pro děti, mládež i dospělé, začátečníky i zkušené 
hráče. Možnost přinést vlastní hru a naučit ji ostatní.

Náchodská univerzita volného času
  13. února – Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. 

Co obnáší práce ombudsmana

 27. února – RNDr. Ing. Jan Slezák
Energie atomu a jak s ní nakládáme?

Vstup pouze na průkazky NUVČ. Pro ostatní zájemce po ústní doho-
dě s organizátory vstupné 70 Kč.

Kurz trénování paměti
Setkání pod vedením zkušené lektorky Aleny Naimanové probí-
hají vždy ve středu od 10.00, 13.00 a 15.30 hodin ve studovně. 
Rozpis lekcí na únor: 1. 2., 8. 2., 15. 2., 22. 2.

Na cestách po Ázerbajdžánu s Petrem Voldánem
Ve středu 22. února vás zveme na besedu s fotografiemi a ta-
jemným cestovatelským kufříkem dlouholetého rozhlasového 
zpravodaje a spolupracovníka ČT Ostrava Petra Voldána. Jak se 
rodily další televizní Postřehy odjinud v tajemné zemi ohně, vět-
ru, ropy, koberců, granátových jablek, ale i supermoderní archi-
tektury a překvapivých českých stop, se dozvíme od 17.30 hodin  
v dětském oddělení. Vstupné dobrovolné.
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e-mail: info@kinonachod.cz
www.kinonachod.cz

ÚNOR

Změna programu vyhrazena! Sledujte. prosím. aktuální program na www.kinonachod.cz nebo na výlepových plochách! Zde uvedený 
program na měsíc únor 2023 (vzhledem k brzké uzávěrce tohoto čísla) není kompletní a může se i měnit!

IL BOEMO
Historický velkofilm inspirovaný skutečným příběhem jednoho z nejvyhledávanějších hudebních skladatelů druhé poloviny 18. století – Josefa Myslivečka. Film byl navržen za Českou republiku v boji o Oscara 
za rok 2022 a je nominován ve čtyřech kategoriích na Ceny české kritiky za rok 2022 a dále je nominován v 11 kategoriích na Českého lva za rok 2022. Uvádíme v českém znění.
Vstupné 130 Kč. mládeži do 15 let nepřístupný

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM
Komedie o tom. jak se rodinná oslava zvrtne v divokou jízdu. při které si nikdo nemůže být jistý vůbec ničím… Hrají Eva Holubová. Jaroslav Dušek. Veronika Khek Kubařová. Tomáš Klus. Igor Orozovič. Jaroslav 
Plesl. Matěj Hádek. Simona Babčáková. David Švehlík. Valentýna Bečková a další. Režie Marta Ferencová. Vstupné 140 Kč. mládeži přístupný

OSTROV
„Dovolená za trest…!“ Náš příběh začíná v luxusním resortu. kde jsou Alice (Jana Plodková) a Richard (Jiří Langmajer) konečně po letech na exotické dovolené. jenže věci se zvrtnou. Richard Alici oznámí. že se 
chce rozvést. Alice je překvapena. exotická dovolená okamžitě končí a Alice chce odjet ihned. je jedno jak. Richard tedy sežene odvoz nákladním letadlem. protože nic jiného neletí. Jejich let ale ztroskotá a Richard 
s Alicí uvíznou na opuštěném ostrově uprostřed Jižního Pacifiku. Katastrofa je sice katastrofa. ale aby na ostrově přežili. a také si musí spoustu věcí vyříkat… Vstupné 140 Kč. doporučená přístupnost: od 12 let

MUŽ JMÉNEM OTTO
Má rád lidi… . ale když od nich má a pokoj! Film. jehož předlohou je celosvětový knižní bestseller Muž jménem Ove. vypráví příběh mrzouta Otta Andresona. který po ztrátě manželky ztratí smysl života. Otto 
je připraven všechno ukončit. ale plány mu naruší mladá živá rodina. která se nastěhuje do sousedního domu. Dojemný a vtipný příběh o lásce. ztrátě a životě ukazuje. že rodinu lze najít na nejneočekávaněj-
ších místech. V hlavní roli výborný Tom Hanks. České titulky. Vstupné 130 Kč. mládeži přístupný

ASTERIX A OBELIX: ŘÍŠE STŘEDU
Píše se rok 50 př. n. l. Za devatero horami a devatero řekami… Tedy velmi. velmi daleko od malé galské vesnice. kterou tak dobře známe. leží země zvaná Čína. Zde proradný generál. bažící po moci. právě zajal 
a uvěznil čínskou císařovnu… A protože věhlas nepřemožitelných Galů překvapivě sahá až do Asie. princezna Fu Yi neomylně ví. na koho se obrátit… Páté dobrodružství dvou nezdolných Galů v rodinné dob-
rodružné komedii. uváděné v českém znění. Vstupné 130 Kč. mládeži přístupný

NĚKDO KLEPE NA DVEŘE
Byli byste ochotní učinit neuskutečnitelné. kdyby to byl jediný způsob. jak zachránit svět? Režisér M. Night Shyamalan. tvůrce skvělých thrillerů s šokujícími koncovkami. natočil intenzivní film o jednom ne-
představitelném dilematu… Napínavý. téměř až hororový thriller. uváděný s českými titulky. Vstupné 140 Kč. mládeži do 15 let nepřístupný

 AVATAR: THE WAY OF WATER
Zpátky do nádherného světa Pandory ve velkolepém a strhujícím dobrodružství plném akce! Ve filmu Avatar: The Way of Water se po více jak deseti letech znovu setkáváme s Jackem Sully. Neytiri a jejich dětmi. 
kteří stále bojují za to. aby se udrželi v bezpečí a naživu. Uvádíme v českém znění. Film je nominován ve čtyřech kategoriích na Oscara za rok 2022. Vstupné 3D verze 170 Kč. mládeži přístupný

KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ
Do kin se vrací jeden z nejoblíbenějších hrdinů z pohádek o Shrekovi. Má ten nejroztomilejší kukuč. před alkoholem dává přednost mléku a jako šermíř je přímo geniální… Animovaná rodinná komedie. uvá-
děná v českém znění. Film je nominován na Oscara za rok 2022 za nejlepší animovaný film. Vstupné 130 Kč. děti do 15 let 110 Kč. mládeži přístupný

JAKO VODA NA ČOKOLÁDU – ZÁZNAM BALETNÍHO PŘEDSTAVENÍ Z KRÁLOVSKÉHO BALETU V LONDÝNĚ
Hudba: Joby Talbot. choreografie: Christopher Wheeldon
Balet inspirovaný románem Laury Esquivelové – strhující rodinnou ságou o lásce plné překážek. V této koprodukci s American Ballet Theatre působí mexická dirigentka Alondra de la Parra také jako hudební 
konzultant k nové Talbotově hudbě. Wheeldon úzce spolupracoval přímo s autorkou knižní předlohy na přetvoření jejího bohatě vrstveného příběhu do zábavného a strhujícího nového baletu.
Vstupné 250 Kč. děti a senioři 200 Kč

BABYLON
Nejdivočejší místo na Zemi. Místo. kde vycházejí hvězdy a zase rychle hasnou. Hollywood. Tři příběhy – příběh o muži na vrcholu. o dívce. která na něj šplhá. a o klukovi. který šel kolem. rámují bláznivou a vel-
kolepou filmovou jízdu Damiena Chazella. V hlavních rolích jeho Babylonu excelují Brad Pitt. Margot Robbie a nováček Diego Calva. České titulky. Film byl oceněn Zlatým glóbem za rok 2022 za hudbu a je no-
minován ve třech kategoriích na Oscara za rok 2022. Vstupné 150 Kč. mládeži do 15 let nepřístupný

KORZET
Netradiční zpodobnění císařovny Sissi v podání excelující Vicky Krieps jako rebelující panovnice. která se rozhodla vzít osud do vlastních rukou… Píše se rok 1877 a blíží se její 40. narozeniny. spoutaná svým 
postavením i nevybíravou kritikou okolí. však nemá velké důvody k oslavám. Chce si zachovat mladistvý vzhled. a tak uzavírá své tělo do stále pevnějšího korzetu. Jaký by ale mohla žít život. kdyby se oprosti-
la od konvencí a pedantského drobnohledu vídeňského dvora? Režisérka Marie Kreutzer přichází s nadčasovým příběhem o odvážně ženě a její nehynoucí touze po svobodě.
České titulky. Vstupné 120 Kč. doporučená přístupnost: od 12 let

BEZ KALHOT
Finální show! „Magic“ Mike Lane se po delší pauze opět míří na scénu poté. co zkrachoval jeho podnikatelský záměr. kvůli němuž přišel na mizinu a začal vystupovat jako barman na Floridě. Mike se vydává do 
Londýna. kde ho. jak doufá. čeká poslední štace s bohatou ženou. která má pro něj neodolatelnou nabídku. ale také vlastní tajný plán… V hlavních rolích Chaning Tatum a Salma Hayek. Komedie i drama. uvá-
děné s českými titulky. Vstupné 130 Kč. mládeži do 15 let nepřístupný

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM
Komedie o tom. jak se rodinná oslava zvrtne v divokou jízdu. při které si nikdo nemůže být jistý vůbec ničím… Vstupné 140 Kč. mládeži přístupný

TITANIC: 25. VÝROČÍ
U příležitosti 25. výročí od své premiéry bude do kin uvedena remasterovaná verze oscarového filmu Jamese Camerona ve 3D verzi s vysokorychlostní frekvencí 48 obrázků za vteřinu (HFR). Film v čele s držite-
li Oscara Leonardem DiCapriem a Kate Winslet. je epickou. akcí nabitou romancí odehrávající se na pozadí nešťastné první plavby “nepotopitelného” Titaniku. ve své době největšího pohyblivého objektu. kte-
rý byl kdy postaven. Film získal rekordních 11 Oscarů. Po svém prvním uvedení do kin v roce 1997 se stal celosvětovým kasovním vítězem všech dob a v současnosti je třetím nejvýdělečnějším filmem na svě-
tě. České znění. Vstupné 160 Kč. mládeži přístupný

ZOUBKOVÁ VÍLA
Dobrodružství začíná! Zvídavá a nezbedná Violetta se učí na zoubkovou vílu. jenže se jí to moc nedaří. Místo. aby dětem za zoubky vyčarovala hračky jako ostatní zoubkové víly. jediné. co umí jsou… fialky! 
Animovaný rodinný film. uváděný v českém znění. Vstupné 120 Kč. mládeži přístupný

AVATAR: THE WAY OF WATER
Zpátky do nádherného světa Pandory ve velkolepém a strhujícím dobrodružství plném akce! Režie se opět ujal tvůrce jedničky a dalších velkofilmů James Cameron. Uvádíme v českém znění.
Vstupné 3D verze 170 Kč. mládeži přístupný

ÚŽASNÝ MAURIC
Prohnaně mazaný kocour… Mluvící a hodně vykutálený kocour Mauric se dá dohromady se skupinou inteligentních krys a s lidským klukem a vymyslí plán. jak v jednom nebohém městě přijít k penězům. Ani-
movaná komedie vznikla podle knihy Terryho Pratchetta. Britský spisovatel už mnoho let baví miliony čtenářů po celém světě svými příběhy z úžasné Zeměplochy. České znění. Vstupné 130 Kč. mládeži přístupný

OSTROV
„Dovolená za trest…!“ Komedie Ostrov vypráví o tom. že když se z rozhádaných manželů nečekaně stanou osamělí trosečníci na tropickém ostrůvku. pak jim pro záchranu a přežití nezbývá nic jiného. než za-
čít si znovu naslouchat a najít k sobě cestu zpátky. Režie Rudolf Havlík (mj. filmy Pohádky pro Emu. Po čem muži touží nebo Prezidentka). Vstupné 140 Kč. doporučená přístupnost: od 12 let

IL BOEMO – SPECIÁLNÍ PŘEDSTAVENÍ POUZE PRO SENIORY ZA SNÍŽENÉ VSTUPNÉ
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. Uvádíme v českém znění. Vstupné 60 Kč. mládeži do 15 let nepřístupný

BABYLON
Nejdivočejší místo na Zemi. Místo. kde vycházejí hvězdy a zase rychle hasnou. Hollywood. Tři příběhy – příběh o muži na vrcholu. o dívce. která na něj šplhá. a o klukovi. který šel kolem. rámují bláznivou a vel-
kolepou filmovou jízdu Damiena Chazella. V hlavních rolích jeho Babylonu excelují Brad Pitt. Margot Robbie a nováček Diego Calva. České titulky. Vstupné 150 Kč. mládeži do 15 let nepřístupný

MUŽ JMÉNEM OTTO
Má rád lidi… . ale když od nich má a pokoj! Dojemný a vtipný příběh o lásce. ztrátě a životě ukazuje. že rodinu lze najít na nejneočekávanějších místech. V hlavní roli výborný Tom Hanks. České titulky.
Vstupné 130 Kč. mládeži přístupný

ANT-MAN A WASP: QUANTUMANIA
Oficiální zahájení páté fáze Filmového vesmíru Marvelu (MCU). v němž pokračuje dobrodružství dvojice superhrdinů zvaných Ant-Man a Wasp. Společně s rodiči Hope prozkoumávají fantaskní Říši kvant. se-
tkávají se se zvláštními novými bytostmi a prožívají dobrodružství. které je posune za hranice všeho. co považovali za možné… Akční dobrodružná komedie. kterou uvádíme v českém znění i s českými titul-
ky. ve verzích 2D i 3D. Vstupné 2D verze 140 Kč. Vstupné 3D verze 150 Kč. doporučená přístupnost: od 12 let

JULIE. CO BY BYLO KDYBY…
Óda na život. která rozbuší Vaše srdce… V Paříži se píše rok 2052 a Julie má dnes 80. narozeniny. Je spokojená a šťastná. jak krásný život zatím prožila a trochu si zavzpomíná. Najednou jí přepadne myšlenka. 
co by se bývalo stalo. kdyby ji tenkrát osud zavál jiným směrem. Co by se bývalo stalo. kdyby zapomněla pas. kdyby si stoupla v knihkupectví do jiné řady. kdyby tentokrát řídila skútr ona…? Byl její život plný 
náhod. nebo byla její cesta předem napsaná? České titulky. Vstupné 120 Kč. doporučená přístupnost: od 12 let

MUMIE
Objevte nový svět. V animovaném dobrodružném filmu se vypravíme do Egypta. kde se v útrobách země. nachází 3000 let staré město mumií. Z císařského pověření se princezna Nefer musí provdat za Thuta. 
ale ani jednomu se do toho nechce: Nefer touží po svobodě a Thut je alergický na závazky. Přání bohů je však nevyhnutelné a Thut si bude muset Nefer vzít za pouhých sedm dní a přinést na svatbu starobylý 
prsten. který mu věnoval faraon… České znění. Vstupné 130 Kč. mládeži přístupný

AVATAR: THE WAY OF WATER
Zpátky do nádherného světa Pandory ve velkolepém a strhujícím dobrodružství plném akce! Uvádíme v českém znění. Vstupné 3D verze 170 Kč. mládeži přístupný

DĚTI NAGANA
Žádný sen není příliš velký… Rodinný film inspirovaný památným vítězstvím českých hokejistů na olympiádě v Naganu. Hynek Čermák v něm vede partu kluků do důležitého hokejového zápasu s tenisákem 
na plácku proti rivalům z vedlejší vesnice. Hrát se bude o vítězství. o respekt a taky o první pusu a o srdce nejlepší holky ze třídy. Děti Nagana přiblíží atmosféru a dobu 90. let a hokejovou horečku. kdy každý 
chtěl být jako Hašek nebo Jágr. Režie Dan Pánek. Vstupné 140 Kč. Mládeži přístupný

MEDVĚD NA KOKSU
TÁR
VELRYBA – THE WHALE – USAQ 2022

1. středa v 16.30 hod

1. středa v 19 hod

2. čtvrtek v 17 hod
4. sobota v 19.15 hod
5. neděle v 19.15 hod
7. úterý v 16.30 hod

2. čtvrtek v 19 hod
4. sobota v 17 hod
8. středa v 19 hod

3. pátek v 15 hod
5. neděle ve 14 hod
6. pondělí v 17 hod
8. středa v 17 hod

3. pátek v 17 hod
6. pondělí v 19.15 hod

3. pátek v 19 hod 
– 3D DAB – HFR

4. neděle v 15 hod

5. neděle v 16 hod

7. úterý v 18.30 hod 

9. čtvrtek v 17 hod
13. pondělí v 19.15 hod

9. čtvrtek v 19.15 hod
11. sobota v 19.30 hod
12. neděle v 19.15 hod

10. pátek v 17 hod

10. pátek v 18.45 hod
3D VERZE/DAB/HFR
12. neděle v 16 hod 
3D VERZE/DAB/HFR

11. sobota ve 14.15 hod

11. sobota v 16 hod – 3D 
VERZE DABING – HFR

12. neděle ve 14.15 hod

13. pondělí v 17 hod

14. úterý v 15 hod

14. úterý v 18 hod

15. středa v 17 hod

15. středa v 19.15 hod TIT 
– PŘEDPREMIÉRA
16. čt v 17 hod – DAB
17. pá v 17 hod – 3D DAB
17. pá v 19.30 hod – DAB
18. so v 17 hod – DABI
19. nev 18 hod – DAB
20. po v 19.15 hod – TIT
21. út v 17 hod – 3D DAB
22. st v 19 hod – DAB

16. čtvrtek v 19.15 hod

19. neděle ve 14.30 hod
23. čtvrtek v 15 hod

20. pondělí v 15.15 hod – 
3D DAB – HFR

22. středa v 17 hod
24. pátek v 15 hod
26. neděle ve 14 hod
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A U T O C E N T R U M
OKNA ZNAČKY MATRIX UŠETŘÍ AŽ 35% ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ

Nechte si svou draze koupenou 
energii doma s okny 

MATRIX Premium

Uw = 0,73

ONLINE NEZÁVAZNÁ NABÍDKA NA: windows.matrix-as.cz


