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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

KURZ JÓGY 
Lektorka: Mgr. Jarmila Koudelková - Lekce budou probíhat v pravidelných časech, ale i v novém termínu:
Středa: od 17.00 hodin  - pro začátečníky                                                                                 Čtvrtek: od 10.00 hodin - pro začátečníky a mírně pokročilé
             od 18.30 hodin - pro mírně pokročilé a pokročilé                                                                                                 Termíny: 2., 9., 16., 23. a 30. března 2023, dále 6., 13., 20. a 27. dubna 2023 a 4. května 
Termíny: 1., 8., 15., 22. a 29. března 2023, dále 5., 12., 19. a 26. dubna 2023 a 3. 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                

Pátek 
17. března 2023

v 18.00 hodin

JARNÍ SBOROVÝ KONCERT
Vystoupí: BAMBULATA ZUŠ Náchod – sbormistr: Jitka Luxová, klavírní doprovod: Oksana Ciporenko, 
                  IUVENTUS, GAUDE! Dětský pěvecký sbor ZUŠ Jablonec nad Nisou, sbormistr: Tomáš Pospíšil       
                        CANTO ZUŠ Náchod – sbormistr: Zbyněk Mokrejš, klavírní doprovod: Roman Černý       
Předprodej od 2. března 2023                                                                                                                                                                           Vstupné: 90 Kč

Neděle 
19. března 2023 

v 15.00 hodin

Divadýlko MRAK Havlíčkův Brod vás zve na nedělní pohádku

ČARODĚJNÁ POHÁDKA
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 zkušenos�  v jeden 
celek a vytvořit tak harfový duet - Katarína Ševčíková a Zbyňka Šolcová. Hlavním cílem a přáním duetu je příjemně naladit Vaši duši, dokonalos�  a nádherou spojení dvou královských 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

Čtvrtek 
23. března 2023 

v 19.00 hodin   

JAREK NOHAVICA - koncert
Sólový recitál jednoho z našich nejznámějších písničkářů s kytarou a heligonkou sestavený nejen ze známých písní, ale i z aktuálních novinek z posledního alba Máma mi dala na krk klíč. Fanouškové Jarka Nohavici si již určitě zvykli, 
že jeho koncerty jsou samé překvapení, a vždy naprosto nově dramaturgicky sestavené a rozhodně se mají na co těšit! Na současných koncertech Jarka doprovází na akordeon a piano vynikající muzikant z Varšavy Robert Kusmierski 
a na perkuse a bicí Pavel Plánka z Plzně. Koncert je dlouhý CCA 2 hodiny bez přestávky a není vhodný pro dě�  do 15 let! Na koncertě si mohou diváci zakoupit CD, DVD, zpěvníky atd. Více informací najdete na www.nohavica.cz
Předprodej již probíhá. Prodej max. 6 vstupenek na osobu. Vstupenky nelze rezervovat! Ani onlline. Omlouváme se, ale je to podmínka interpreta.           Vstupné: 750 Kč, 700 Kč, 650 Kč          

Pondělí 
27. března 2023 

v 19.00 hodin

PO JEDNÉ STOPĚ – beseda o Africe
Herec Martin Písařík a cestovatel Igor Brezovar poznávají svět na motorkách.
Herec Mar� n Písařík a cestovatel Igor Brezovar v rámci projektu PO JEDNÉ STOPĚ po třech letech dokončili svoji cestu po Africe. Cesta po západním pobřeží Afriky z Maroka do Kapského města jim dohromady zabrala 
7 měsíců, ujeli 25.000 kilometrů a projeli 21 států. O své zážitky nejen z poslední etapy, která se do vysílání České televize chystá od ledna 2023 se s vámi přijedou osobně podělit. Kde se cí� li v ohrožení? Jak to zvládli stroje
 i jejich emoce? Kde jsou nejhezčí ženy? Jak bojovat s malárií? Zkrátka o všem, co vás zajímá si s vámi rádi popovídají v neformální atmosféře, humorem a s otevřenos�  sobě vlastní. Čas bude i na dotazy diváků a autogramiádu.
Předprodej již probíhá.                                                        Délka: 90 minut bez přestávky                                                   Vstupné: 390 Kč

                                                                        28. března 2023 v 19.00 hodin              LUCIE BÍLÁ - recitál

Středa 
12. dubna 2023 

v 19.00 hodin  
VLASTA REDL S KAPELOU oslaví 50 let na jeviš� 
Vlasta Redl je zpěvák, mul� instrumentalista, studiový hráč, aranžér a producent. Jeho tvorbu je těžké žánrově zařadit, neboť pracuje s širokým arzenálem hudebních stylů – od folklóru a folku, přes různé vývojové etapy 
rocku až po, někdy poměrně složité, kompozičně-aranžérské postupy, pro které se mu od hudebních publicistů dostalo přezdívek Valašský Mozart a Moravský Oldfi eld.
Předprodej již probíhá.                                                                                                                                                                                Vstupné: 400 Kč, 360 Kč, 320 Kč  

Úterý  
18. dubna 2023 

v 19.00 hodin

KLAVÍRNÍ KVARTET JOSEFA SUKA
Radim Kresta - housle, Eva Krestová - viola, Aneta Šudáková - violoncello, Pavel Zemen - klavír
Program:     Gustav Mahler: Klavírní kvartet a moll                       Josef Suk: Klavírní kvartet a moll op. 1                                  Antonín Dvořák: Klavírní kvartet Es dur op. 87
Předprodej od 6. března 2023.                                                                                                                                                            Vstupné: 160 Kč, 140 Kč, 120 Kč    

Neděle 
23. dubna 2023 

v 19.00 hodin

Divadlo A. Dvořáka Příbram

Jiří Brdečka, Vlasti mil Hála, Jan Rychlík: LIMONÁDOVÝ JOE
Režie: Milan Schejbal              Hrají: Aleš Háma, Martin Holzknecht, Anna Fixová, Eliška Nejedlá, Lukáš Typlt, Václav Rašilov, Petr Beleš, Šimon Knápek, Petr Florián, Martin Dusbaba a další…
Výpravná inscenace nesmrtelné parodie na westernové příběhy
Limonádový Joe od svého zrodu vůbec nezestárnul, je naopak stále živý a dnes i v mnohém aktuálnější. Jeho autor Jiří Brdečka si totiž dělá legraci nejen z naivních barvotiskových příběhů o „neohrožených 
mstitelích bezpráví“, ale třeba i z fenoménu reklamy. V naší verzi se znovu setkáte nejen se všemi postavami a šlágry z � lmu, ale i s těmi, které se z původní Brdečkovy hry do � lmu nedostaly. Známé i nové písně 
zahraje naše divadelní kapela Los Trumberos.
Předprodej od 6. března 2023.                                                Délka: 140 minut včetně přestávky                                                                    Vstupné: 490 Kč, 470 Kč, 450 Kč      

Úterý 
25. dubna 2023 

v 19.00 hodin

Divadlo A. Dvořáka Příbram
Patrick Ryan, Milan Schejbal, Hynek Bouček: JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU
Režie: Milan Schejbal                  Hrají: Aleš Háma, Jan Konečný, Petr Bednář, Filip Müller, Jiří Vojta a další
Ve zcela novém obsazení uvidíte příběh vojáka, který se svérázně potýká s mašinérií armády.
Pokud je vám titul povědomý, nemýlíte se! Před dvanácti lety velmi úspěšná a oblíbená komedie dostane - také pro řadu diváckých žádostí - příležitost znovu vás pobavit i dojmout. Voják Ernest Goodbody svým 
naivním a důkladně poctivým přístupem ke všemu a všem uvádí v šílenství ty, kteří v rozkazech a drilu nalezli smysl svého života. Každý nadřízený se ho snaží co nejdříve zbavit! Goodbody „nevinně“ rozpoutává 
situace, které jsou přes krutou podstatu války nesmírně komické a směšné. Skrze humor, leckdy černý, tak opakuje známou pravdu, že se někdy smějeme, abychom zakryli slzy…
Předprodej od 6. března 2023.                            Délka: 130 minut včetně přestávky                                                                   Vstupné: 440 Kč, 420 Kč, 400 Kč     

VYPRODÁNO

bř� en 2023

pr� inec 2022

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

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

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

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

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

duben 2023
VYPRODÁNO

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

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

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ONLINE na
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Náchodský zpravodaj
březen 2023

„Dobrý den, vítejte v íčku!“
Jaro je za dveřmi a nezadržitelně se blí-

ží zahájení další turistické sezóny. Každý 
z nás na svých cestách občas potřebuje 
dobrou radu a znalost lokálních atraktiv-
ních míst, které se nesmí minout. Právě 
takové informace dostanete v informač-
ních centrech, kde vás seznámí i s další-
mi zajímavostmi. A co vše v tzv. „íčku“ 
najdete a zjistíte? Rádi vám naše služby 
představíme.

Město Náchod pod svými křídly provo-
zuje městské informační centrum od roku 
2015. Pobočky najdete hned na dvou tu-
risticky nejnavštěvovanějších místech 
ve městě – na Masarykově náměstí 
a v Malých lázních Běloves. Každoročně 
naše služby vyhledá přes 35 tisíc návštěv-
níků z řad turistů i veřejnosti. Bohatá na-
bídka propagačních materiálů o městě 
a širším okolí zajisté uspokojí i nejná-
ročnějšího cestovatele. Mapu města, bro-
žuru o atraktivitách, průvodce po čes-
ko-polském příhraničí a mnoho dalšího 
poskytujeme zcela zdarma a navíc s dob-
rou radou. Při sestavování nabídky pro-
dejního sortimentu klademe velký důraz 
na podporu lokální tvorby a místních vý-
robců. Právě z tohoto důvodu nese vel-
ká část našeho zboží certifikační označe-
ní Regionální produkt Kladského pomezí. 
Zakoupit však můžete i další sběratelské 
předměty a suvenýry – například klasic-
ké nebo velmi originální magnetky, tu-
ristické vizitky či známky, ale i sladké 
pozornosti v podobě mléčné a hořké čoko-
lády s motivy města. Nezapomínáme ani 
na malé návštěvníky – pro ně máme v na-
bídce zbrusu nové náchodské pexeso, taš-
ku a tužku s medvědem nebo textilní pa-
nenku pro ty nejmenší. Pro zájemce rádi 
zajistíme prohlídku města či nové radnice 
s průvodcem. Mezi naše služby dále patří 
prodej vstupenek na kulturní a sportovní 
akce na Náchodsku, případně i v celé ČR. 

Pobočka infocentra v Malých lázních 
Běloves navíc slouží jako kulturní pro-
stor otevřený veřejnosti. Umístěno je 
v prvním patře obnovené Vily Komenský 
a jeho součástí je expozice věnovaná his-
torii a obnově zdejšího lázeňství. Najdete 
zde několik vitrín se zajímavými exponá-

ty. Jsou v nich vystavené například prv-
ní vzorky vody odebrané ze dvou nových 
vrtů Jan a Běla, vrtná hlavice, ukázky 
průřezů hornin, ale také historické lah-
ve s minerální vodou IDA. Součástí expo-
zice jsou informační tabule s fotografiemi 
a doprovodnými informacemi. V průběhu 
celého roku se ve vnitřních i venkovních 
prostorech Malých lázní konají nejrůz-
nější kulturní akce pro všechny věko-
vé kategorie. Návštěvníci si mohou užít 
venkovní koncerty, zajímavé výstavy, tra-
diční jarmarky, poutavé přednášky a be-
sedy, dětské dny, originální dílničky pro 
děti a mnohé další. V letní sezóně je na-
víc možné objednat si piknikový koš plný 
čerstvých dobrot a strávit příjemné chví-
le na dece ve zdejší zahradě. Kromě toho 
se můžete projít po lázeňské kolonádě 
ochutnat zdejší minerální vodu, osvěžit 
se chůzí v masážním Kneippově chodní-
ku nebo si dopřát sluneční lázeň na rela-
xačních lehátkách. Na své si přijdou také 
poutníci, kteří se vydali po některé z dál-
kových tras. Infocentrum se nedávno sta-
lo Přátelským místem stezky Via Czechia 
a zapojilo se do systému „Stezkaři vítáni" 
Stezky Českem.

Rádi vás přivítáme u nás v íčku:
Městské informační centrum, 
Masarykovo náměstí 1
říjen–duben
po–pá  9.00–12.00, 12.30–17.00, 
so–ne  9.00–13.00,
květen–září 
po–pá  8.00–12.00, 12.30–17.00, 
so–ne  8.00–12.00, 12.30–15.00

Městské informační centrum Malé lázně 
Běloves, Vila Komenský, 
U Starých lázní 129
říjen–duben 
po–ne  9.00–12.00, 12.30–16.00
květen–září 
po–ne  8.00–12.00, 12.30–17.00

Těšíme se na vás!
Kuba, Jana, Markéta, Karolína a Lucka

vaši íčkaři
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2 NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy 
z radnice
Rada města Náchoda, 
25. 1. 2023 
Jednání rady města se 
zúčastnilo osm radních, 
později devět. Číselný popis 
u zprávy představuje poměr hlasů při 
hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.

Majetkoprávní úkony obce
 RM schválila uzavření Dodatku k pach-

tovní smlouvě s Lesy města Náchoda 
na pacht pozemků v k.ú. Dolní Vernéřovi-
ce v obci Jívka, dále v k.ú. Metujka v obci 
Česká Metuje a v k.ú. Dolní Vernéřovice 
v obci Jívka za účelem odborného lesní-
ho a mysliveckého hospodaření. RM dále 
pověřila MěÚ, aby samostatně rozhodl 
o znění tohoto Dodatku. 8-0-0

 RM schválila uzavření Dohody o ukon-
čení Smlouvy o nájmu prostoru sloužící-
ho k podnikání čp. 523 vč. části márnice, 
ul. Hřbitovní, k.ú. Staré Město n. M. s ža-
datelem.  8-0-0

 RM schválila uzavření Dodatku Smlou-
vy o nájmu prostoru sloužícího k podni-
kání čp. 523 vč. části márnice, ul. Hřbitov-
ní, k.ú. Staré Město n. M., s žadatelem.  
  8-0-0

 RM schválila uzavření Smlouvy o umís-
tění kamerového bodu, připojení k ener-
getickému zdroji pro tyto kamery a úhra-
dě nákladů s tím spojených pro dohled 
v okolí víceúčelového sportovního hřiště 
v ul. Myslbekova, Náchod. 8-0-0

 RM schválila uzavření Smlouvy o vý-
půjčce se Sportovním klubem Jizbice 
na užívání víceúčelového hřiště na p.p.č. 
369/12, k.ú. Jizbice u Náchoda, vč. objek-
tu provozní budovy (ev. č. 40, k.ú. Jizbice 
u Náchoda), za účelem provozování hřiště 
a pořádání sportovních a kulturních akcí 
pro děti a mládež. 8-0-0

 RM schválila záměr prodeje pozemku 
st. p. č. 1/1, o výměře 1 154 m2, jehož sou-
částí je i stavba čp. 97, vše v k.ú. Běloves 
na základě žádosti spolku Společné ces-
ty, z.s. RM uložila odboru správy majet-
ku a financování zadat vypracování zna-
leckého posudku. 8-0-0

 RM schválila uzavření Smlouvy o nájmu 
bytu zvláštního určení č. 41, čp. 1810, ul. 
Rybářská, Náchod. 8-0-0
Žádost o schválení navýšení příspěvku 
Svazu cestovního ruchu Kladské pome-
zí, z.s.  7-2-0

 RM schválila navýšení členského pří-
spěvku Svazu cestovního ruchu Kladské 
pomezí, z.s., od roku 2023 z 6 na 10 Kč/
obyv. Zároveň schválila rozpočtové opat-
ření dle předloženého návrhu.
Dodávky elektřiny na rok 2023 
– nabídka CEZ ESCO 9-0-0

 RM schválila nabídku na dodávku elek-
třiny pro rok 2023 podanou firmou CES 
ESCO, a.s., a schválila uzavření přísluš-

ných smluv dle předloženého návrhu.
 RM vzala na vědomí informaci o způ-

sobu a formě kalkulace nákladů na od-
běr el. energie do data uzavření smlouvy 
o sdružených službách dodávky elektřiny 
pro město i městem zřizované organizace 
dle předloženého návrhu.

TELEGRAFICKY:
 RM vzala na vědomí zápis z jednání 

Sportovní komise města Náchoda ze dne 
5. 1. 2023. 8-0-0

 RM vzala na vědomí zprávu o činnosti 
Městského informačního centra Náchod.   
 8-0-0

 RM souhlasila s předloženou koncep-
cí realizace betlému a schválila objedná-
ní výroby 4 ks dřevěných figur a chléva 
u řezbáře Z. Farského Náchod. 8-0-0

 RM schválila partnerství při závodu Sla-
vata Triatlon Tour dne 18. 5. 2023 na Dět-
ském dopravním hřišti v Náchodě-Bělov-
si dle návrhu. 8-0-0

 RM schválila výši vstupného na Repre-
zentační ples města Náchoda, Primátoru 
a.s. a Beránku a.s. dle předloženého návr-
hu. 8-0-0

 RM vzala na vědomí vzdání se pracov-
ního místa ředitele ZŠ Plhov, Náchod, 
a schválila znění inzerátu na obsazení to-
hoto pracovního místa.  8-0-0

 RM vzala na vědomí informaci o končí-
cím šestiletém období na pracovním mís-
tě ředitelky ZŠ T.G.M., Náchod, a nebude 
na toto místo vyhlašovat konkurz na ob-
sazení. 8-0-0

 RM souhlasila se zapojením SVČ Déč-
ko, Náchod, do projektů KHK v předlože-
né výši bez spoluúčasti zřizovatele. 8-0-0

 RM schválila Smlouvu o pořádání Ná-
chodských farmářských trhů dle předlo-
ženého návrhu. 8-0-0

 RM schválila uhrazení části nákladů 
na pronájem Městského divadla Dr. J. Číž-
ka při akci „Živá knihovna povolání“, kte-
rá se uskuteční dne 8. 3. 2023. 8-0-0

 RM schválila ceník Dětského dopravní-
ho hřiště Běloves pro sezónu 2023. 8-0-0

 RM vzala na vědomí informaci od SZŠ 
Náchod – Evangelická akademie o roz-
hodnutí MŠ ČR o navýšení kapacity ško-
ly. 8-0-0

  RM neschválila dotaci pro organizaci 
Institut regionální paměti, z.s., na pokry-
tí nákladů souvisejících s vydáním publi-
kace „Grafické listy montánní historie se-
verovýchodních Čech“ 8-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila uzavření objednávky pro fy B 
plus P spol. s r.o., Č. Kostelec, na prove-
dení opravy, výměny mobiliáře a herních 
prvků v zahradě MŠ Havlíčkova, Náchod. 
 8-0-0

 RM zmocnila T. Zelenáka, jednatele 
Správy budov Náchod, s.r.o., k zastupová-
ní města Náchoda dle předloženého návr-
hu. 8-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila uzavření objednávky pro 

p. M. Hánu, Hronov, na provedení výmě-
ny osvětlení v ZŠ Pavlišovská, Náchod-Ba-
bí. 8-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila uzavření objednávky pro p. J. 
Jüptnera, Teplice n. M., na provedení vý-
měny vodovodních stoupaček v budově 
MěSSS Marie. 9-0-0

 RM vzala na vědomí zápis z jednání 
Komise životního prostředí ze dne 18. 1. 
2023. 9-0-0

 RM vzala na vědomí zápis z jednání Lá-
zeňské komise ze dne 23. 1. 2023. 9-0-0

 RM schválila instalaci úsporného osvět-
lení v budovách Kina Vesmír, Městské 
knihovny, Zimního stadionu a ZUŠ Ná-
chod dle předloženého návrhu. 9-0-0

 RM vzala na vědomí informaci TS Ná-
chod s.r.o. o navýšení cen za svoz nádob 
na směsný komunální odpad a za odvoz 
a uložení velkoobjemových kontejnerů. 
 9-0-0

Rada města Náchoda, 6. 2. 2023 
Jednání rady města se zúčastnilo 
devět radních. 
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila uzavření Smlouvy o výko-
nu funkce člena dozorčí rady mezi Sprá-
vou budov Náchod s.r.o. a a členy dozorčí 
rady p. Ing. T. Fulkou, K. Kramlovou a L. 
Habrem. 9-0-0

 RM schválila uzavření Smlouvy o nájmu 
na byt č. 10, v čp. 98, ul. Na Vyšehradě, Ná-
chod, dle předloženého návrhu. 9-0-0

 RM vzala na vědomí skončení nájemní-
ho vztahu k bytu č. 11, v čp. 294, ul. Bor-
ská, Náchod.  9-0-0

 RM schválila uzavření Smlouvy o zříze-
ní věcného břemene – na plynovodní pří-
pojku, s firmou GasNet, s.r.o., dle předlo-
ženého návrhu. 9-0-0

 RM schválila uzavření dohody o ukon-
čení Dohody o poskytnutí součinnosti při 
řízení a provozování městského kamero-
vého systému s p. R. Zídkem. 9-0-0

 RM schválila uzavření Dodatku č. 4 
Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 
k podnikání na žádost uživatele tohoto 
prostoru. 9-0-0

 RM schválila záměr koupě pozemku p.č. 
219/13, o výměře 711 m2, k.ú. Dolní Ver-
néřovice a uložila odboru správy majet-
ku a financování MěÚ zadat vypracování 
znaleckého posudku. 9-0-0

 RM schválila úpravu Dodatku č. 8 pro 
spolek Dokořán, z. s., jako výjimku ze 
směrnice a stanovila výši nájemného 
a jeho platnost dle předloženého návr-
hu.  9-0-0
Pozůstalost Jiří Guth-Jarkovský 9-0-0

 RM schválila záměr nabytí pozůstalosti 
po osobě Jiřího Gutha-Jarkovského.
Kino Vesmír 
– subbasové jednotky ozvučení 9-0-0

 RM schválila převod finančních pro-
středků z rezervního fondu do fondu 
investic organizace Kina Vesmír, p. o. 
Finanční prostředky budou využity 
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na nákup subbasových jednotek ozvuče-
ní dle předložené nabídky.
Stavební úpravy komun. ul. Jílová a zří-
zení chodníku v ul. Krkonošská 9-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila uzavření objednávky pro 
Ing. F. Eichlera, Nové Město n. M., na zpra-
cování projektové dokumentace na sta-
vební úpravy místní komunikace ul. Jílová 
a zřízení chodníku podél silnice III/30413 
v ul. Krkonošská.
Informační centrum, mini ZOO – obora 
na zámeckém kopci, projektová doku-
mentace 9-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila vystavení objednávky pro fy 
INS spol. s r.o., Náchod, na zpracování ar-
chitektonické a dispoziční studie a pro-
jektové dokumentace pro společné povo-
lení vč. zajištění vyjádření a stanovisek 
dotčených orgánů a organizací na zříze-
ní informačního centra a mini Zoo v obo-
ře na zámeckém kopci v Náchodě.

TELEGRAFICKY:
 RM vzala na vědomí zápis z jednání Ko-

mise výstavby a územního plánování ze 
dne 18. 1. 2023. 9-0-0

 RM schválila závazný ukazatel na platy 
organizace MěSSS Marie na rok 2023 dle 
předloženého návrhu.  9-0-0

 RM souhlasila s předložením žádosti 
o dotaci do programu Dotace na indivi-
duální účel – jednorázová akce (23RGI02), 
vyhlášené Královéhr. krajem na pořádání 
akce Dny pro rodinu – Náchodská senio-
ráda a Festival sociálních služeb.  9-0-0

 RM schválila organizaci MěSSS Ma-
rie, převedení finančních prostředků dle 
předložené žádosti z rezervního fondu 
do fondu investic a povolila jejich čerpá-
ní na pořízení služebního vozidla zn. Opel 
Combo. 9-0-0

 RM schválila partnerství města při pře-
hlídce historických vozidel FIAT, která se 
uskuteční 10. 6. 2023 na Masarykově ná-
městí. 9-0-0

 RM schválila uzavření Smlouvy o rekla-
mě s firmou Primátor a.s., Náchod, na za-
jištění reklamy společnosti Primátor a.s. 
na Reprezentačním plese města Nácho-
da, Primátoru a.s. a Beránku a.s., který se 
uskuteční 4. 3. 2023. 9-0-0

 RM schválila slevu z pronájmu Městské-
ho divadla Dr. J. Čížka, Náchod, na akci 
Anděl mezi zdravotníky, pořádané p. D. 
Novotným dne 26. 8. 2023. 9-0-0

 RM schválila slevu z pronájmu Městské-
ho divadla Dr. J. Čížka, Náchod, na akci 
Muž roku a Den dobrých skutků, pořáda-
né p. D. Novotným ve dnech 25. 8. a 6. 9. 
2023, dle předloženého návrhu. 9-0-0

  RM vzala na vědomí předložené infor-
mace a souhlasila s podání žádosti o dota-
ci na projekt „Balneum Glacensis“ do pro-
gramu Interreg Česko – Polsko 2021–2027. 
Dále RM souhlasila s uzavřením Příkazní 
smlouvy s firmou Regional Development 
Agency, Rychnov n. Kn. 9-0-0

 RM schválila Smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchod – podpora 
de minimis pro organizaci Loutková scé-
na Dětem pro radost, z.s., dle předložené-
ho návrhu. 9-0-0

 RM schválila uzavření Smlouvy o spo-
lupráci mezi NPÚ, městem Náchod a ZOO 
Dvůr Králové n. L. týkající se chovu med-
vědů v zámeckém příkopu SZ Náchod 
na roky 2023–2026. 9-0-0

Rada města Náchoda, 20. 2. 2023 
Jednání rady města se zúčastnilo osm rad-
ních, později sedm. Jeden byl omluven. 
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila záměr prodeje pozemku 
st. p.č. 55, o výměře 409 m2, jeho součás-
tí je i stavba čp. 50, a p.č. 276/7, o výměře 
883 m2, vše k.ú. Staré Město n. M. Dále RM 
uložila odboru správy majetku a financo-
vání zadat vypracování znaleckého po-
sudku.  8-0-0

 RM schválila uzavření Dodatku č. 1 
Smlouvy o výpůjčce s SVČ Déčko na uží-
vání přírodovědnou a technickou učebnu 
a chovatelskou stanici pro zájmové vzdě-
lávání a to vč. vybavení. Dále RM pověři-
la MěÚ, aby samostatně rozhodl o jeho fi-
nálním znění.  8-0-0

 RM schválila uzavření Dohody o ukon-
čení nájemní smlouvy s žadatelem na uží-
vání vývěsní skříňky v areálu hřbitova 
ke dni 28. 2. 2023.  8-0-0

 RM schválila uzavření Smlouvy o zříze-
ní věcného břemene – služebnosti s fy ČEZ 
Distribuce, a.s., na uložení zemního ka-
belového vedení v délce 1 m na pozemku 
p.p.č. 634, k.ú. Pavlišov dle předloženého 
návrhu.  8-0-0

 RM schválila uzavření pachtovní smlou-
vy na pronájem části pozemku p.p.č. 
329/1, o výměře 1 124 m2, k.ú. Babí u Ná-
choda, s žadatelkou dle předloženého ná-
vrhu.  8-0-0

 RM schválila uzavření nájemní smlouvy 
na pronájem části pozemku č. 152/6, o vý-
měře 300 m2, k.ú. Staré Město n.M., s fy 
STRABAG a.s. dle předloženého návrhu.   
 8-0-0

 RM schválila uzavření Dohody o ukon-
čení nájemní smlouvy na pronájem čás-
ti pozemku p.p. č. 274, o výměře 406 m2, 
k.ú. Babí u Náchoda, na žádost nájemce.  
 8-0-0

 RM schválila uzavření pachtovní smlou-
vy na pronájem části pozemku p.p. č. 274, 
o výměře 406 m2, k.ú. Babí u Náchoda, 
s žadatelem s platností od 1. 3. 2023.  
 8-0-0

 RM schválila ukončení nájmu na byt č. 
15 v majetku města v čp. 294, ul. Borská, 
Náchod, na žádost nájemce. Zároveň RM 
schválila uzavření Smlouvy o nájmu bytu 
výše uvedeného s novým žadatelem.  
 8-0-0
Terasa u restaurace Na koupališti nad 
rybníkem Podborný 8-0-0

 RM schválila nejvýhodnější nabídku dle 
předložených cenových nabídek a sou-

hlasila s vystavením objednávky na rea-
lizaci visuté terasy u restaurace Na kou-
pališti nad rybníkem Podborný pro fy 
ELEKTROIN spol. s r.o., Náchod. 
Memorandum o spolupráci s Národním 
památkovým ústavem (dále NPÚ) 7-0-0

 RM schválila aktualizované znění Me-
moranda o vzájemné spolupráci mezi 
městem Náchod a NPÚ a pověřila staros-
tu města Jana Birke jeho podpisem.
Veřejná zakázka na služby – výběr pro-
jektanta na stavební úpravy ZUŠ Ná-
chod 7-0-0

 RM schválila vypsání výběrového říze-
ní k veřejné zakázce na služby „výběr pro-
jektanta – ZUŠ Náchod – stavební úpravy 
podkroví“, zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení.

 RM schválila výzvu k podání nabídky 
vč. zadávací dokumentace a pokyny pro 
zpracování nabídky s přílohami k před-
mětné zakázce. 

 RM ustanovila komisi pro otevírání 
obálek s nabídkami k předmětné zakázce 
ve složení: Ing. J. Čtvrtečka, B. Voborník, 
E. Zákravská (náhradníci M. Petr, Bc. M. 
Labík, Ing. R. Pichová) s tím, že komise 
je usnášeníschopná za předpokladu, že je 
zajištěna nadpoloviční účast členů na da-
ném jednání. 

TELEGRAFICKY:
 RM vzala na vědomí zápis z jednání Ko-

mise pro záměry města a Smart City Ná-
chod ze dne 8. 2. 2023.  8-0-0

 RM vzala na vědomí zápis z jednání Ko-
mise cestovního ruchu a partnerských 
měst ze dne 1. 2. 2023.  8-0-0

 RM vzala na vědomí zápis z jednání 
Školské komise ze dne 8. 2. 2023.  8-0-0

 RM vzala na vědomí zápis z jednání Do-
pravní komise ze dne 13. 2. 2023.  8-0-0

 RM souhlasila s předloženým návrhem 
dopravního značení v ul. Kollárova, Ná-
chod, a pověřila odbor dopravy MěÚ k vy-
dání povolení nového stanovení místní 
úpravy provozu na této komunikaci. 

 

 

 Březen 2023 
Neděle 05. 03. 2023  
od 12.30 do 14.30 hod.  
Sobota 11. 03. 2023  
od 14.00 do 16.00 hod.  
Neděle 12. 03. 2023  
od 12.30 do 14.30 hod.  
Sobota 18. 03. 2023  
od 14.00 do 16.00 hod. 
Neděle 19. 03. 2023  
od 12.30 do 14.30 hod.  
Sobota 25. 03. 2023  
od 14.00 do 16.00 hod.  
Neděle 26. 03. 2023  
od 12.30 do 14.30 hod.  
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V měsíci lednu 2023 se v náchodské porodnici narodilo  
14 náchodských občánků – 8 chlapců a 6 děvčátek.
V sobotu 28. 1. 2023 se konalo v obřadní síni náchodské 
radnice vítání občánků. Pan starosta Jan Birke  
uvítal do života 11 náchodských občánků.
V měsíci lednu byly celkem 2 svatební obřady:
Uveřejnění svolili:
14. 1.  Bayansan Bajna, Náchod
   Eva Majdiaková, Šrúrovo, Slovensko

Narození miminka, krásný okamžik v životě každé ženy. Naší 
snahou je ženám nabídnout komplexní služby v takovém roz-
sahu, abychom se co nejvíce přiblížili individuálním potřebám 
každé rodičky. Díky Královéhradeckému kraji máme nejenom 
moderní prostory, včetně přístrojového a dalšího vybavení, ale 
máme zejména přívětivé porodní asistentky a další personál. 
Chceme nabízet takové služby, aby se tu maminky cítily skoro 
jako doma. Snad proto se v uplynulém roce narodilo v naší po-
rodnici nejvíce miminek za posledních deset let. Ano, nemůžeme 
počítat rok 2021, ve kterém byla zavřená porodnice v Trutnově, 
což mělo samozřejmě značný dopad na naši porodnici. Nejvíce 
se u nás narodilo malých Honzíků (24) a Elišek (21). Celkem 982 
novorozenců (z toho 9 dvojčat) je také velmi důležitým zákla-
dem pro výborné zkušenosti a erudici našich porodníků. Musí-
me si totiž přiznat, že ne vždy je porod bez komplikací a v ta-
kových případech, kdy jde o život miminka nebo rodičky, jsou 
bohaté zkušenosti mnohem více než pěkný výhled z porodního 
sálu, pěkný pokoj nebo chutná snídaně. 

Jednoznačně nejvyšší byl také počet operací provedených 
v naší nemocnici v posledních deseti letech. Poprvé jsme za toto 
období překonali hranici pěti tisíc operací (5.280). Největší část 
z nich provedli naši chirurgové. Také ortopedie se dostala 
na vyšší než před covidová čísla v počtu operací a snaží se tak 
dohánět manko, které vzniklo v důsledku zastavení plánované 
péče během pandemie covid-19. Stejně tak urologie. Navíc plánu-
jeme v letošním roce přidat jeden operační den ortopedii a nový 
operační den také urologii společně s chirurgií. To by mělo při-
nést další navýšení našich kapacit a prostor pro zkrácení čeka-
cích lhůt, které patří již nyní zejména v chirurgii (2 týdny) nebo 
gynekologii (2-3 týdny), ale také urologii (3 měsíce) k těm vý-
razně kratším. 

Stejně tak byly rekordní počty mamografických vyšetření  
(9.075), vyšetření na CT (7.944) a magnetické rezonanci (3.081). 
Také u vyšetření na CT a magnetické rezonanci patří naše ob-
jednací doby k těm krátkým (2–3 týdny). 

V případě mozkových příhod je pro pacienta a pro úspěšnost 
jeho léčby zcela zásadní rychlost poskytnuté péče a medikace. 
Jednotlivé časové intervaly se v rámci iktových center pečlivě 
sledují a my máme radost, že naše iktové centrum je v tomto 
hodnocení nejlepší v Královéhradeckém kraji.

Zvyšování dostupnosti a kvality péče je společně s vedením 
našeho kraje naším cílem. Proto v letošním roce započne další 
významná investiční akce Královéhradeckého kraje do náchod-
ské nemocnice. Bude jí výstavba urgentního příjmu. Společně 
s ním vznikne nový budoucí hlavní vchod do nemocnice, vstup-
ní hala a také prostor před novým vstupem, který naváže na zre-
konstruované parkoviště. Urgentní příjem se pak stane jediným 
společným místem pro příjem akutních pacientů. Ať už těch, kte-
ré přiveze Zdravotnická záchranná služba nebo těch, kteří při-
jedou po vlastní ose. 

Zájem pacientů 
o péči v Nemocnici 
Náchod roste!

Architektonicko-provozní studie předprostoru ON Náchod

Ve čtvrtek 26. 1. proběhlo slavnostní otevření nově zrekon-
struovaných prostor v domě v Hurdálkově ulici č. 371 v Nácho-
dě. Tyto prostory využívá organizace PFERDA pro provozování 
sociální služby Pferdí trénink, kde se připravují lidé s mentál-
ním postižením a psychiatrickým onemocněním na samostat-
ný život nebo na budoucí pracovní uplatnění. Dále zde vzniknul 
jeden startovací byt pro klienta PFERDY, který už došel tak da-
leko, že se mohl osamostatnit a využívá další PFERDÍ sociální 
službu Podpora samostatného bydlení. V neposlední řadě se také 
zrekonstruovaly prostory jazykové školy Helen Doron a děti teď 
mohou navštěvovat nové, krásné prostředí.

Organizace PFERDA by chtěla poděkovat městu Náchod za 
tuto velkorysou investici, která umožní lidem s postižením tré-
novat své dovednosti v důstojném prostředí.

PFERDA má nový byt 
na trénování samostatnosti
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I v roce 2023 jsme tu jako organizace Péče o duševní zdraví 
a nabízíme podporu pro osoby, kterým do života vstoupilo du-
ševní onemocnění. Pokud hledáte pomoc pro sebe nebo pro ně-
koho blízkého, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 
778 526 210 (Bc. Lucie Kudrnáčová), nebo e-mailem na adrese 
pdz-na@pdz.cz. Přijít můžete i osobně, buď po domluvě každý 
pracovní den od 8.00 do 16.00, případně bez objednání na kon-
taktní den každé úterý mezi 12.30–15.30. Působíme hlavně v te-
rénu, naše služby jsou zcela bezplatné a určeny pro osoby star-
ší 18 let z okresu Náchod.

Nejčastěji nabízíme pomoc při: zvládání projevů duševní ne-
moci v běžném životě, jednání na úřadech, finančním hospoda-
ření, nácviku péče o vlastní osobu i domácnost, řešení krizových 
situací, jako je ztráta zaměstnání či bydlení aj., aktivním trávení 
volného času a získávání společenských kontaktů.

V roce 2023 chceme naše středisko transformovat na centrum 
duševního zdraví a poskytovat také zdravotní služby. Do našeho 
týmu stále hledáme nové kolegy, a to psychiatrické sestry, kli-
nického psychologa a psychiatra. Více informací na www.pdz.cz.

Péče o duševní zdraví 
je tu i v roce 2023

Město Náchod
vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkce

odborného pracovníka / odborné pracovnice 
územního řízení a stavebního řádu (stavební 

úřad), s místem výkonu práce v Náchodě.

Obecné předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků

  fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzic-
ká osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR tr-
valý pobyt 

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

Kvalifikační požadavky
  vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalář-
ském studijním programu ve studijním oboru stavební-
ho, architektonického nebo právnického směru, nebo

  vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky 
praxe  
v oboru stavebnictví, nebo

  střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru staveb-
nictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví

Další požadavky
  výhodou znalost zákona č. 183/2006 Sb., v platném zně-
ní, z. č. 128/2000 Sb., v platném znění, z. č. 500/2004 Sb., 
v platném znění

  praxe ve veřejné správě výhodou
  řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/ka
  dobrá znalost práce na PC
  komunikativnost, vstřícný přístup k občanům

Nabízíme
  pracovní poměr na dobu neurčitou
  nástup do pracovního poměru dohodou
  platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,  
v platném znění (9. platová třída)

  5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, 
stravenky, indispoziční volno, pružná pracovní doba, 
možnost dalšího vzdělávání a další výhody dle kolektiv-
ní 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 
dosaženém vzdělání.
Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do  
10. 3. 2023 na adresu: Městský úřad Náchod, k rukám ta-
jemnice Mgr. Hany Mílové, Masarykovo nám. 40, 547 01 
Náchod. Obálku označte „Výběrové řízení – odborný pra-
covník územního řízení a stavebního řádu – neotevírat“.
 
Bližší informace podá: Ing. Andrea Lipovská, vedoucí od-
boru výstavby a územního plánování, Náchod, tel. 491 405 
443, 736 613 416

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 200 Kč, malý sál 150 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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* * *

Fotoklub Náchod oslaví v příštím roce 
„stovku“. Ano, je to tak! Klub fotografů 
amatérů byl v Náchodě založen již v roce 
1924! Těšíme se, že stoleté výročí oslaví-
te společně s námi, na našich akcích. Tě-
šíme se na vás!

Abychom dokázali připravit co nejzají-
mavější materiály a výstavy, zveřejňuje-
me tuto výzvu nejen náchodské veřejnos-
ti. Pokud máte doma jakékoli materiály, 
vztahující se k historii náchodského foto-
klubu, či k jeho dřívějším členům, foto-
grafie, pozvánky na výstavy, vzpomínky, 
cokoli, budeme rádi, když nás kontaktu-
jete a poskytnete nám kopie či skeny va-
šich materiálů.

Kontaktní email je fotoklub.nachod@
centrum.cz, případně mobil 739 694 567. 
Moc děkujeme!

FOTOKLUB NÁCHOD 
– VÝZVA –Malá soukromá galerie nedaleko ná-

chodského Port Arturu je neziskovým 
projektem nadšenkyně, výtvarnice a pe-
dagožky Ilony Bohušové Novotné. Od za-
ložení v roce 2013 se jí daří do našeho 
okresu přivádět i skutečně významné 
osobnosti současné umělecké scény (při-
pomeňme výstavy malířů Lubomíra Typl-
ta, Igora Grimmicha nebo fotografa Iva-
na Pinkavy). 

Letošní sezónu zahájí 31. března vý-
stavou Michala Burgeta (*1970 Náchod), 
malíře fantaskních krajin, zachycených 
ovšem důsledně realistickou formou 
a klasickou malířskou technikou, v nichž 
se prolíná panenská příroda s pozůstatky 
lidské činnosti (tanky, letadlovými lodě-
mi, bunkry nebo třeba babylonskou věží 
či gotickou katedrálou). Autor bude v Ná-
chodě takříkajíc na domácí půdě; může 
však překvapit i návštěvníky, kteří jeho 
dílo dobře znají. Představí totiž zcela nové 
práce. 

Nola bedlivě sleduje i to, co se děje 
za hranicemi u našich sousedů. Srpno-
vá výstava renomované umělkyně Jany 
Farmanové (*1970 Nitra) bude „exkur-
zí“ do současné slovenské figurální mal-
by. Autorka ve svých obrazových cyklech 
zpracovává individuální zážitky a svůj 
osobní život; zkoumá především rodinné 
a mezilidské vztahy, zajímají ji „ženská té-
mata“ a ženský svět.

Na co se můžete letos těšit v Galerii Nola
Sezónu zakončí říjnová výstava uzná-

vaného českého malíře Petra Maliny 
(*1976 Praha), bystrého a nenápadného 
pozorovatele života v pulzujícím organi-
smu města a velkoměsta, jenž ve svých dí-
lech sleduje pracovní i oddychový čas jeho 
obyvatel v různých fázích dne. 

Jak vidno, letošní výstavní program 
nám umožní porovnávat různé přístu-
py tří profesionálních umělců k médiu 
malby. Tento záměr podpoří rovněž do-
provodné a edukační programy, zacílené 
zejména na školky a školy všech stupňů 
vzdělávání. V rámci nich galerie chystá 
i řadu menších komorních koncertů. Dob-
ře se na ně připravila a s podporou MAS 
Stolové hory, z. s. zakoupila nové pianino. 
Jeho symbolickým „křtem“ se stane hu-
dební vystoupení Milana Drašnara v rám-
ci zmíněné Burgetovy výstavy. 

Podrobnější informace o všech ak-
cích bude galerie postupně zveřejňovat 
na svých webových stránkách, facebooku 
a instagramu. 
Web: http://galerienachod.cz, 
FB: https://www.facebook.com/nola.novotna/
www. https://www.mas-stolovehory.cz/

Ve čtvrtek 16. 2. 2023 se ve Vile Komen-
ský v Malých lázních uskutečnila další 
přednáška z pravidelného zimního cyk-
lu. Tentokrát na téma Ďáblova bible. 

Přednášející pan Vladimír Hulman se 
dlouhodobě zajímá právě o tuto největ-
ší rukopisnou knihu světa. Na přednášce 
posluchačům sdělil mnohá zajímavá fak-
ta i tajemství této knihy.

Přednáška zaznamenala úspěch 
v řadách veřejnosti, účast byla velká 
a na všechny ani nevystačilo místo k se-
zení. I když se tato kniha knih, jak je ně-
kdy nazývána, v současné době nachází 
ve Švédsku, tak k našemu kraji a blízkému 
okolí má historickou vazbu. Tento 8. div 
světa (i tak je někdy nazývána) vzniknul 
v Podlažicích u Chrudimi, dlouhá léta byl 
ukryt v broumovském klášteře, a o vznik 
kopie knihy se zasloužil pan Jiří Fogl z ne-
dalekého Žamberka. Věříme, že povídání 
bylo pro posluchače obohacující.

Děkujeme všem návštěvníkům a zveme 
vás na další ze série přednášek již 16. 3. 
2023. Tentokrát na téma: Írán, země plná 
kontrastů. Přednáší pan Šimon Černý. 

Ďáblova bible přilákala do Malých lázní 
velké množství posluchačů

Žadatelé mohou využít dva dotační 
programy:

1) Dotační program na podporu spolko-
vé činnosti v oblasti sportu

POZOR ZMĚNA! Pro letošní rok došlo 
ke zjednodušení dotačních programů  
v oblasti spolkové činnosti. Oba dříve vy-
hlašované dotační programy byly slouče-
ny do jednoho programu se zachováním 
celkové rozdělované částky, účelu dotace  
i mechanismu výpočtu dotace. Zjednodu-
šeno je i nakládání s obdrženou dotací. 

2) Dotační program z výnosu města ze 
sázkových her na podporu individuální-
ho sportu fyzických osob reprezentujících 
město Náchod v mezinárodním měřítku

Z tohoto dotačního programu lze podat 
jednu žádost na celoroční činnost fyzic-
kých osob v oblasti individuálního sportu 
dosahujících velmi dobrých výsledků i na 
soutěžích probíhajících mimo území ČR.

Veškeré další informace a podrobnosti 
najdete na http://www.mestonachod.cz/zi-
vot-v-nachode/sport/dotace/.

Žádosti o dotace 
z programů na podporu sportu 
můžete podávat do 13. 3. 2023!
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Staré náchodské rody
3. Martin Petrů

Bible česká, vytištěna 1570 Jiřím 
Melantrichem z Aventina

(reprodukce, viz Wikipedie) 

Na jihozápadní straně zámeckého kopce se od 16. století na-
cházela hospodářská usedlost, v soudobých pramenech ozna-
čena po jeho majiteli Petrův dvůr, na jehož místě byla mnohem 
později (1929) vystavěna Bartoňova vila, nyní Déčko, čp. 243 (viz 
NZ 12/2016).

Dochovaný knihovní zápis ze dne 6. 6. 1594 nás informuje, že 
původní dům se zahradou, ležící v Zámecké ulici a k němu ještě 
patřící louku, převzal závdavkem (na splátky) Martin Petrů, t. č. 
důchodní písař náchodského panství, od své matky Voršily, po-
zůstalé vdovy po zemřelém kožešníku Petrovi, za domluvenou 
trhovou cenu 140 kop grošů míšeňských. Zároveň musel vyplatit 
své provdané sestry, místní měšťanky Dorotu Ptačovou a Annu 
Borůvkovou, a ještě nejmladšího bratra, zřejmě nemocného Vác-
lava. Tuto svou povinnost vůči svým sourozencům splnil až zá-
pisem z 9. 7. 1610. Mezitím zvelebil původní rodinný dům a vy-
tvořil z něho prosperující hospodářský dvůr. 

O novém majiteli pouze víme, že již roku 1579 se stal náchod-
ským zámeckým písařem ve službách pánů Smiřických (viz Lud-
vík). Jeho soudobě uváděné příjmení Petrů či Petrov zřejmě vy-
chází ze slovního spojení – vlastní syn zmíněného kožešníka 
Petra. Patrně byl místním rodákem a jako panský úředník dosáhl 
i významného společenského postavení. Když 
převzal rodinnou nemovitost, bylo mu odha-
dem asi 40 let. Vzápětí se jako slovutný muž 
oženil s poctivou pannou Magdalenou. Za tím 
účelem uzavřel dne 1. 10. 1594 svatební smlou-
vu s jejím otcem Jakubem Getkem, rovněž slo-
vutným měšťanem, pocházejícím ze soused-
ního poddanského města Nového Města nad 
Metují. Jako zdejší vážený měšťan a nově i jako 
správce náchodského panství se Martin Pet-
rů znovu oženil dne 2. 9. 1608, kdy uzavřel 
novou svatební smlouvu s Barborou Prokůp-
kovou, dcerou císařského rychtáře Vojtěcha 
Prokůpka z královského města Jaroměře. Zá-
roveň jako vrchní panský úředník se jistě po-
dílel na tehdy vzájemně dobrém vztahu mezi 
zámeckou vrchností a městem. 

Mezitím Martin Petrů kupoval od místních 
měšťanů různé pozemky v katastru města 
a jeho nejbližším okolí. Svou soukromou ak-
tivitu zahájil dne 7. 1. 1595, kdy zapsal louku 
ve Starém Městě, poté 2. 5. 1597 kus pole s lou-
kou pod Roudným a tři rybníčky pod Kramol-
nou. Po roce, 15. 5. 1598, získal pole u rade-
chovských lesů, dále 17. 10. 1603 zapsal zvanou Heřmanovskou 
louku s kusem pole a 5. 10. 1607 další louku na Hamrech. Poté 
27. 2. 1609 koupil louku pod zámkem a 23. 12. 1611 získal kus za-
hrady od domu svého souseda Václava Kloboučníka. Po necelých 
dvou letech zapsal další dva vklady – dne 18. 3. 1613 na louku 
zvanou Peřinovskou, koupenou od pana Jana Floriána Brodské-
ho z Neydorfa, panského úředníka na Škvorci, zděděnou po otci, 
bohatém soukeníku Floriánu Brodském, za cenu 160 kop, a dne 
18. 6. 1613 na louku za Velkým mlýnem, koupenou od Markéty, 
vdovy po Michalu Štefkovi, za cenu 150 kop. Následně 2. 5. 1614 
pořídil zahradu pod zámkem, koupenou od Jana Klamenty a jeho 
manželky Zuzany, za cenu 110 kop. Poslední zápis učinil dne 18. 
7. 1614, kdy jako manžel převedl na svoji manželku Barboru Pe-
trovou dvě zahrady, zvané Peřinovská a Muraňovská, společně 
ležící podle tehdejší silnice ve Starém Městě. 

Mezitím dne 7. 12. 1607 přikoupil právovárečný dům ve městě, 
v ulici tehdy zvané ke Krajské bráně (nyní čp. 61), od urozeného 
a statečného rytíře, pana Bořka mladšího Dohalského z Dohalic 
a v Ivančicích, za cenu 180 kop míšeňských grošů. 

Většinu těchto transakcí platil Martin Petrů ihned při koupi 
hotově. Celkem vlastnil v Náchodě dva domy, nově jeden s vár-
kou v tehdejším městě v hradbách, zatímco jeho původní hospo-
dářský dvůr se nacházel v katastru Krajského předměstí, a deset 
různých pozemků (pole, louky). Navíc vlastnil pozemky v Jaro-
měři a v tehdejší poddanské vsi Rtyně (v Podkrkonoší) na ná-
chodském panství. Všechny tyto reality prakticky využíval až 
do své smrti. Tímto knihovním vlastnictvím patřil mezi nejzá-
možnější náchodské měšťany. 

 Martin Petrů se dožil asi 64 let. Zemřel roku 1618 na postní 
neděli, podle místního datování asi dne 1. 3. Pohřben byl při kos-
tele sv. Jana ve Starém Městě. V úmrtní den pořídil obsáhlý kšaft 
(závěť), jímž své obsáhlé jmění rozdělil mezi pozůstalou manžel-
ku Barboru, zletilé děti, syna Martina a dceru Dorotu, z prvního 
manželství a dále tři nezletilé dcery Lidmilu, Magdalenu a Annu 
z druhého manželství. 

Po jeho smrti byly všechny zděděné pozemky souhrnně od-
hadnuty ve výši 4 143 kop grošů míšeňských. Též byl městským 
písařem Lukášem Šadimským úředně pořízen inventář jeho za-
nechaného movitého majetku. Krom běžných věcí (šatstvo, ná-
dobí, nábytek, nářadí) a hospodářských komodit (obilí, dobytek) 

také Martin Petrů starší vlastnil několik min-
cí (dukátů, tolarů) a různých šperků ve zlatě 
a stříbře. Zároveň se v jeho pozůstalosti na-
cházelo přes deset knih. Jak je písař zazna-
menal podle názvů: Bibli česká, Putování otců 
svatých, Apatéka domácí, jednalo se o ceně-
né tituly, které byly vydány ve Starém Měs-
tě Pražském známými tiskaři Jiřím Melantri-
chem z Aventinu a jeho rodinným nástupcem 
Danielem Adamem z Veleslavína. 

Dědické vyrovnání bylo úředně projednáno 
v náchodské městské radě a zaknihováno až 
k datu 22. 10. 1621. Zmíněná manželka a vdo-
va Barbora Petrová se v r. 1620 znovu provda-
la za místního měšťana Václava Šamšu. Kni-
hovním zápisem z 8. 4. 1622 společně převzali 
do vlastnictví výše uvedený hospodářský dvůr 
s pozemky (odhad této nemovitosti činil 3 093 
kop). Z jejich manželství zřejmě pochází dcera 
Dorota Šamšová († 1695 ve věku asi 70 let). Její 
možná matka Barbora Šamšová zemřela v prv-
ní polovině r. 1633.

Zmíněný syn Martin Petrů mladší se me-
zitím oženil s Annou Špátovou, dcerou tehdy 

panského úředníka Jakuba Špáty (viz NZ 1/2023), a po svém ze-
mřelém otci převzal jeho zmíněné knihy a zároveň obdržel pole 
za zámkem. Dne 27. 1. 1623 zapsal dům na Krajském předměstí 
se zahradou a s dalším polem za zámkem, který koupil od vdovy 
Marie Bílkové za 296 kop. Ovšem náhle dne 6. 9. 1624 kvůli své 
těžké nemoci učinil kšaft, v němž své jmění odkázal manželce 
Anně a milované dceři Lidušce. Jenže již po dvou týdnech také 
kšaftovala i jeho žena Anna. Pozůstalou vnučku Lidušku převzal 
do své péče její děda Jakub Špáta.

Zmíněná dcera Dorota Petrová se 28. 6. 1620 provdala za míst-
ního měšťana a panského úředníka Václava Průšu († 1643), od r. 
1638 urozeného rytíře z Rittersperku a správce náchodského 
panství. Zmíněným knihovním zápisem z 22. 10. 1621 společně 
převzali zděděný tzv. Štanovský dům u Krajské brány. A k datu 
23. 9. 1633 převzali dědictví po zesnulé matce Barboře Šamšové. 

Zmíněné tři nezletilé dcery, Lidmila, Magdalena a Anna Petro-
vy, z druhého manželství, zemřely během roku 1624. Jejich dě-
dický podíl převzal též Jakub Špáta.

Tím skončil další příběh jedné náchodské rodiny. 
PhDr. Jaroslav Čáp
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* * *

Č eský  telekomunikač ní  ú ř ad oznamuje, ž e v tomto regionu 
bude zahá jeno uvá dě ní  do provozu zá kladnový ch stanic nový ch 
mobilní ch sí tí , což  bude znamenat pro obyvatele zlepš ení  kvali-
ty a dostupnosti mobilní ch datový ch služ eb. Nicmé ně  uvedená  
skuteč nost mů ž e za urč itý ch nepř í znivý ch podmí nek způ sobit 
zhorš ení  kvality př í jmu televizní ho signá lu př es anté nu. Tato 
nepř í jemná  situace mů ž e bý t způ sobena tí m, ž e nové  mobilní  
rá diové  sí tě  využ í vají  kmitoč ty, které  dř í ve byly urč eny k š í ř ení  
televizní ho vysí lá ní  a nyní , po př echodu televizní ho vysí lá ní  na 
standard DVB-T2, jsou urč eny pro nové  mobilní  sí tě . 

V souladu s platnou legislativou (zá kon č . 127/2005 Sb., o elek-
tronický ch komunikací ch a změ ně  ně který ch souvisejí cí ch zá -
konů ) je v tomto př í padě  odstraně ní  ruš ení  vaš eho televizní ho 
př í jmu povinen zajistit provozovatel zá kladnové  stanice mobil-
ní  sí tě  (mobilní  operá tor). Nejč astě jš í m, a také  nejefektivně jš í m 
ř eš ení m problé mu, je technický  zá sah př í mo na vaš í  televizní  
anté ně . K tomu, aby tak mobilní  operá tor musel uč init, je nutné , 
aby Č eský  telekomunikač ní  ú ř ad (dá le „Č TÚ “) v dané  vě ci roz-
hodl a tuto povinnost operá torovi ulož il, tudí ž  se musí  Č TÚ  o 
vaš em problé mu vč as dově dě t. 

Termíny svozu objemného rostlinného odpadu ze zahrad 
(větve, listí, tráva atd.)
Stanoviště Čas Datum
Běloves - k Brodu 15.00 27.3. 15.4. 24.4. 13.5. 22.5. 5.6. 7.8. 21.8. 4.9. 18.9. 2.10. 16.10. 30.10.
Železniční kolonie 16.00 27.3. 15.4. 24.4. 13.5. 22.5. 5.6. 7.8. 21.8. 4.9. 18.9. 2.10. 16.10. 30.10.
U Zbrojnice x U Starých lázní 17.00 27.3. 15.4. 24.4. 13.5. 22.5. 5.6. 7.8. 21.8. 4.9. 18.9. 2.10. 16.10. 30.10.
Branka - Veterinární služba 15.00 28.3. 11.4. 25.4. 9.5. 23.5. 6.6. 8.8. 22.8. 5.9. 19.9. 3.10. 17.10. 31.10.
Drtinovo náměstí 16.00 28.3. 11.4. 25.4. 9.5. 23.5. 6.6. 8.8. 22.8. 5.9. 19.9. 3.10. 17.10. 31.10.
Lipí - náves 17.00 28.3. 25.4. 23.5. 8.8. 5.9. 3.10. 31.10.
Dobrošovská x Šafaříkova 15.00 29.3. 12.4. 26.4. 10.5. 24.5. 7.6. 9.8. 23.8. 6.9. 20.9. 4.10. 18.10. 1.11.
Vojanova (u trafa) 16.00 29.3. 12.4. 26.4. 10.5. 24.5. 7.6. 9.8. 23.8. 6.9. 20.9. 4.10. 18.10. 1.11.
V Zátiší 17.00 29.3. 26.4. 24.5. 9.8. 6.9. 4.10. 1.11.
Klínek - prodejna 15.00 30.3. 13.4. 27.4. 11.5. 25.5. 8.6. 10.8. 24.8. 7.9. 21.9. 5.10. 19.10. 2.11.
Sokolská (u Vatikánu) 16.00 30.3. 13.4. 27.4. 11.5. 25.5. 8.6. 10.8. 24.8. 7.9. 21.9. 5.10. 19.10. 2.11.
Babí - Truhlářská x Jabloňová 17.00 30.3. 13.4. 27.4. 11.5. 25.5. 8.6. 10.8. 24.8. 7.9. 21.9. 5.10. 19.10. 2.11.
Koupaliště 15.00 31.3. 14.4. 28.4. 12.5. 26.5. 9.6. 11.8. 25.8. 8.9. 22.9. 6.10. 20.10. 3.11.
Za Kapličkou (u rybníka) 16.00 31.3. 14.4. 28.4. 12.5. 26.5. 9.6. 11.8. 25.8. 8.9. 22.9. 6.10. 20.10. 3.11.
Pavlišov (u kapličky) 17.00 14.4. 12.5. 9.6. 25.8. 22.9. 20.10.
Malé Poříčí (u zastávky) 17.00 31.3. 28.4. 26.5. 11.8. 8.9. 6.10. 3.11.

POZOR na přesuny termínů svozů kvůli státním svátkům!!!       
ŠEDĚ označené svozy budou provedeny dopoledne v 9.00, 10.00 a 11.00 hod. 

Informace Č eské ho telekomunikač ní ho ú ř adu 
pro obč any, kteř í  př ijí mají  televizi př es anté nu

V případě jakýchkoliv problémů se prosím obraťte na naše za-
městnance jedním z níže uvedených způsobů:
Web ČTÚ: https://www.ctu.cz
Zasláním emailu na adresu: podatelna@ctu.cz 
Oznámení na telefonu: Vý chodoč eská  oblast – 495 279 322
Oznámení poštou: Č eský  telekomunikač ní  ú ř ad, poš tovní  př i-
hrá dka 02,
225 02 Praha 025

Co lze oč eká vat po ozná mení  ruš ení  televize na Č TÚ :
  Budete kontaktová ni pracovní kem Č TÚ  (telefonicky), který  
upř esní  dalš í  detaily a domluví  termí n mě ř ení  u vá s, anebo 
vá m př í mo ozná mí , ž e odruš ení  u vá s provede operá tor, kte-
rý  s vá mi ná sledně  dohodne termí n zá sahu.

  V př í padě , ž e ruš ení  bylo způ sobeno mobilní  rá diovou sí tí , bu-
dete po provedené m technické m zá sahu do vaš eho anté nní ho 
systé mu moci sledovat televizi př es anté nu ve stejné  kvalitě , 
jako př ed uvedení m zá kladnové  stanice mobilní  sí tě  do pro-
vozu.

Město Náchod zakoupilo na konci roku 2022 kompaktní štěp-
kovač značky Laski LS 160 PB v hodnotě 438 tis. Kč bez DPH, kte-
rý bude používán k likvidaci větví, slabších kmenů, kůry a vý-
robě štěpky. 

Štěpkovač mají ve výpůjčce Technické služby Náchod s.r.o., 
které zajišťují pro město péči o veřejnou zeleň, a začátkem úno-
ra byl tento „důležitý pomocník“ poprvé uveden do provozu při 
kácení větrem zlomené břízy na Dobrošově.

Štěpkováním dřevní hmoty přímo v místě ořezu nebo kácení 
stromů a keřů pomine převážení mnoha vleků větví přes město 
a odpadne i nákup štěpky. Ušetříme tak za náklady za půjčová-
ní štěpkovače a vlastní vyrobenou štěpku budeme moci využít 
okolo výsadeb po Náchodě.

Nový štěpkovač usnadní 
a zefektivní péči o veřejnou zeleň v Náchodě
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OD ÚNORA NOVĚ 
ODBĚRY KRVE 
V CENTRU NÁCHODA
Masarykovo náměstí 45, nad lékárnou, 2. patro 
Provozní doba: Po–Pá 7.00–12.00

 V centru Náchoda

 Odběry bez čekání

 Příjemné prostředí

 Bezbariérový přístup

 WIFI připojení

 Žádanku od lékaře a kartičku pojišťovny s sebou

www.medila.cz

Městská knihovna Náchod, o. p. s.
 V ý b ě r o v é ř í z e n í 

Správní rada vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce:
Ředitel/ředitelka Městské knihovny Náchod, o. p. s.
Minimální požadavky:

   vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském 
studijním programu, výhodou je zaměření na knihovnictví a 
informační studia

  občanská a morální bezúhonnost
 dobré organizační, řídící a komunikační schopnosti
  znalost práce na PC

Výhodou bude:
 praxe v knihovně nebo jiné kulturní organizaci
 zkušenost s řízením kolektivu 
 řidičský průkaz skupiny B
 znalost anglického nebo německého jazyka

Očekáváme:
  schopnost efektivní komunikace, smysl pro týmovou práci, 
schopnost motivace zaměstnanců

 časovou flexibilitu a spolehlivost, rozhodnost, odpovědnost, 
analytické myšlení

 vysoké pracovní nasazení
 všeobecný kulturní rozhled, dobrou orientaci v literatuře
 znalost problematiky současného knihovnictví

Nabízíme:
  platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o plato-
vých poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
ve znění pozdějších předpisů (12. platová třída)

 5 týdnů dovolené
 možnost pracovní seberealizace a dalšího osobního rozvoje
  spolupodílení se na dalším rozvoji knihovny

Místo výkonu práce: Městská knihovna Náchod, Kamenice 105, 
547 01 Náchod
Termín předpokládaného nástupu: 1. 4. 2023 nebo po dohodě
Lhůta pro podání písemné přihlášky: 10. březen 2023
Uchazeč v písemné přihlášce uvede:

  přesné označení výběrového řízení
  jméno, příjmení a titul, datum a místo narození 

  státní příslušnost, místo trvalého pobytu
  číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k po-
bytu, jedná-li se o cizího státního občana

 kontaktní telefon a e-mail, datum a podpis 
Povinné přílohy přihlášky:

  strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních 
a o odborných znalostech a dovednostech

  motivační dopis (maximálně jedna normostrana A4)
 výpis z rejstříku trestu ne starší než 3 měsíce
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  koncepce rozvoje a řízení organizace (max. rozsah 4 nor-
mostrany A4), která bude obsahovat vizi, cíle a aktivity pro 
knihovnu, náměty na nové činnosti, invence, návrh personál-
ního zajištění atd.

Místo a způsob podání přihlášky: 
Přihláška včetně příloh a koncepce bude doručena osobně nebo 
poštou v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení.“
Adresa pro podání písemné přihlášky k rukám Š. Štelcigové: 
Městská knihovna Náchod, o. p. s., Kamenice 105, 547 01 Náchod
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdy-
koliv v jeho průběhu. Nevyžádané dokumenty a doklady budou 
po ukončení výběrového řízení skartovány.
Případné bližší informace podá: 
Mgr. Martin Tesař, předseda správní rady 
Městské knihovny Náchod, o. p. s.
tel.: 608 931 207, e-mail: martin.tesar@mestonachod.cz 
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Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování, 
pracoviště Červený Kostelec / Velké Poříčí. 

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

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

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

specialista gumárenské výroby - seřizovač, 
mzda 40 000 Kč až 55 000 Kč měsíčně,

25 dní dovolené + 12 dní bonusového volna ročně navíc.

Náchod 178x59 mm ČB 2023 „Půjčovna – žába“

Chcete půjčit žábu?
800 404 010

PŮJČOVNA STAVEBNÍ TECHNIKY

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

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

Osadní výbor Jizbice 
                  a
                        město Náchod

Vážení občané, zveme Vás na

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ 
      PAMĚTNÍ DESKY

významného jizbického rodáka

prof. PhDr. Václava Černého

neděle 26.3.2023
čas: 14:00
hasičská zbrojnice
(býv. úřad)
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Město Náchod a Městské informační centrum Malé lázně Bě-
loves vás srdečně zvou na výstavu náchodské fotografky Karo-
líny Kubcové s názvem BEZ ZDROJE VIDITELNÉ REALITY. Těšit se 
můžete na fotografi e plné barevnosti a abstrakce, které vznikají 
technikou tzv. strukáže. Výstava je k vidění na kolonádě a v pro-
storech informačního centra v 1. patře Vily Komenský od 4. břez-
na do 23. dubna 2023. Otevřeno denně v čase 9.00–12.00, 12.30–
16.00 (ve venkovních prostorech neomezeně). Vstup je ZDARMA.

O autorce: Jsem Karolína a narodila jsem se 18. 2. 1983 v Brou-
mově. Celý můj život se točí okolo fotografování a starých foto-
grafi ckých technik. Pokud bych měla jedním slovem vyjádřit, co 
pro mne znamená fotografi e, tak by to slovo bylo VŠE. Pracuji 
na střední škole, kde vyučuji obor fotografi e, současně provozu-
ji fotoateliér Traudy a sportovní značku Sporttraudy. 

A někde v tom všem jsem měla přání a sen. Chtěla jsem vy-
užít starou techniku STRUKÁŽ a její neopakovatelné náhodné 
vzory na sportovním oblečení. A povedlo se. Momentálně jsou 
na funkčních čelenkách, multifunkčních šátcích a rukávech 
na běh. 

Ukázky mých prací najdete na www.traudy.cz a www.sport-
traudy.cz.
A co ta STRUKÁŽ vlastně je? Je to fotografi e bez kamery. 

Strukáž patří mezi fotografi cké techniky, při které se nepou-
žívá fotoaparát. Počátek vzniku této netradiční výtvarné techni-
ky je úzce spjat již se samotným vznikem fotografi e, a byla vel-
mi často používána v období surrealismu. Výsledný obraz vzniká 
podobně jako malba nebo kresba s pomocí fotografi ckých rozto-
ků, kterými se maluje štětcem, prsty, špejlí, nebo se nejrůzněj-
ší předměty obtiskují na fotopapír. Výsledkem této techniky je 
neopakovatelný abstraktní obraz, který závisí do značné míry 
na aktuálním naladění autora, na velmi těžko předvídatelných 
reakcích použitých chemikálií i náladě. Následně jej lze koloro-
vat, tónovat nebo libovolně upravovat pomocí nástrojů digitál-
ního zpracování obrazů v počítači.

CHARITATIVNÍ KONCERT
NÁCHOD PRO TURECKO
V Ý T Ě Ž E K  Z E  V S T U P N É H O  B U D E  V Ě N O V Á N  N A  P O M O C

Z E M Ě T Ř E S E N Í M  P O S T I Ž E N É M U  T U R E C K U

VYSTOUPÍ

PETR JIRÁSEK
 KABÁT REVIVAL VARNSDORF J. B.

 DIVOKEJ BILL REVIVAL
 HEEBIES JEEBIES

S O B O T A  2 5 .  B Ř E Z N A  2 0 2 3  O D  1 8  H O D I N
M Ě S T S K É  D I V A D L O  D R .  J O S E F A  Č Í Ž K A

V S T U P N É  2 0 0  K Č
Z M Ě N A  P R O G R A M U  V Y H R A Z E N A

MĚSTO NÁCHOD, BERÁNEK NÁCHOD A.S., DIVOKEJ BILL REVIVAL, 
RESTAURACE UKÁČKO S.R.O.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD 6. BŘEZNA 2023 V MĚSTSKÉM INFORMAČNÍM CENTRU
NÁCHOD (MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1) A V RESTAURACI UKÁČKO (KAMENICE 91)
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Sedmdesátá jubilejní sezona náchodských loutkářů 
Díl 7 – Milénium téměř po současnost

V posledním pojednání jsem zmínil fakt, že loutkové divadlo 
má opět „svou“ stálou scénu. Adaptace prostor v zadním traktu 
sokolovny Náchod proběhla v roce 2000 za přispění Města Ná-
chod. Z málo využívaných prostor sokolovny se vybudoval malý 
sál se zázemím. Slavnostní otevření proběhlo 13. ledna 2001 au-
torskou pohádkou Petra Čuhaniče „Čert nikdy nespí“. Již tehdy, 
nám všem ale bylo jasné, že tyto prostory jsou pro budoucnost 
divadla nevyhovující. Kdo by ale v ten okamžik chtěl něco namí-
tat. Vždyť jsme byli rádi, že máme aspoň něco. 

Opět jsme se pustili do nám známého kolotoče, a to, že hraje-
me pravidelně každou sobotu od října do prvních jarních dnů. 
Což je v ochotnickém prostředí věc nevídaná. Jak jsem se poma-
lu sžívali s provozem, tak jsme postupně naráželi na limity jak 
sálu, tak zákulisí a technické části. Nicméně jsme hrdě pokračo-
vali v naší činnosti. Byť většina z nás má stále v srdci scénu v su-
terénu Slávie, spojenou s celou řadou, dnes již legendárních ti-
tulů, tak musím uznat, že v našem novém působišti vznikla celá 
řada titulů, které svou kvalitou předčila doposud vše, co jsme 
do té doby ve Slávii udělali. 

Soubor se v podstatě rozdělil na dvě „party“. Jedna se věnova-
la a dodnes věnuje prezentaci klasických marionetových titulů. 
Zde bych si dovolil za všechny vyzvednout kolegu Miloše Jirma-
na, který marionetovým představením zasvětil svůj celý diva-
delní život. Nejenom, že režíruje, staví scény, osvětluje a v ne-
poslední řadě i píše nové pohádky, ale byl to on, který bojoval 
za to, že z našeho repertoáru tato představení nezmizela, i když 
jsme o tom v jeden čas dost vážně uvažovali. 

Druhá parta, představující „mladší“ část souboru se věnuje 
jak představením autorským, tak i převzatým, a to v jiné úpravě 
než marionetové. A tak se můžete setkat v našem divadle krom 
loutek i s živým hercem. V roce 2004 jsme s úspěchem uvedli in-
scenaci „Pohádky pana Pohádky“ kde zazářila hvězda, dnes již 
zesnulého, Jardy Šotoly, který patřil v té době věkem k té mario-
netové partě, ale ani věk mu nebránil to rozjet s těmi mladšími. 

A vyplatilo se. Za zmínku stojí inscenace z té doby jako Princez-
na Solimánská, Krabička pohádek, nebo Tři pohádky pro rošťáky. 

V roce 2002 jsem hráli na vůbec prvním ročníku Theatrum 
Kuks náš evergreen Kašpárkovy čertoviny. Hned rok na to, jsme 
pro tento festival vytvořili autorské představení Faust, aneb 
křeslo pro hosta. Tímto představením jsme se také prezentova-
li na oslavách 750 let Města Náchod u městských hradeb. Dal-
ší autorské představení jsme věnovali Kuronským slavnostem, 
kdy jsme ve sklepeních náchodského zámku odehráli Jana Kol-
du ze Žampachu. Ve výčtu všech možných titulů bych tak mohl 
pokračovat snad do nekonečna. Ale dovolte mi, abych vzpomněl 
ještě jeden, který nám všem, co v něm hrajeme, přirostl natolik 
k srdci, že ho nasazujeme na repertoár každým rokem. Půjdem 
spolu do Betléma je jedním z těch autorských představení, kte-
ré je přímo psané pro konkrétní herce. Zajímavostí je, že za těch 
několik let, co Betlém v předvánočním čase uvádíme, se v těch 
hlavních rolích vystřídalo několik herců, jen jediná postava an-
děla je stále hraná tím jediným hercem, pro kterého byla od sa-
mého začátku psána. Uvidíme, jak ještě dlouho. 

V závěru tohoto pojednání bych chtěl ještě zmínit občasnou 
práci dětského souboru. Ten v této době v podstatě již neexistu-
je. Ale za poslední dvě dekády se tu a tam nějaké pokusy udály. 
Vždy se našla nějaká skupinka dětí, kterým loutkové divadlo vo-
nělo a která pod vedením Jardy Šotoly či Petry Dočkalové nebo 
Kamila Huška vytvořila nějaké to představení. Je ale škoda, že 
o tuto krásnou činnost mezi školáky není zájem. Prostor a chuť 
předávat zkušenosti stran souboru tu je.

V příštím díle našeho loutkového vzpomínání zmíníme aktu-
ální současnost a také budoucnost loutkového divadla v Nácho-
dě. Představíme některé vize ohledně nových prostor loutkové 
scény, na kterých spolu s městem Náchod usilovně pracujeme 
již několik let.

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

Kocour v botáchZačarovaný kašpárek

Tři pohádky pro rošťáky Krabička pohádek
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začátkem dubna čeká vaše děti první důležitý krok v jejich životě 
– výběr školy a následný zápis do 1. tříd. Volba školy bude záležet 
především na vás – rodičích. Abychom vám rozhodování co nejvíce 
ulehčili, naleznete v tomto čísle Náchodského zpravodaje hlavní in-
formace o všech základních školách, které zřizuje město Náchod. Jak 
vaši budoucí prvňáčci, tak i vy, jako jejich zákonní zástupci, máte 
možnost si všechny školy prohlédnout při dnech otevřených dveří 
nebo při přípravných setkáních, které školy pořádají. Rovněž jsem 
moc rád, že i v letošním roce mají školy možnost uspořádat zápis 
do 1. ročníků za fyzické přítomnosti jak dětí, tak i jejich rodičů. 
Ve všech školách zřizovaných městem Náchod proběhne zápis v úte-
rý a ve středu 4. a 5. dubna 2023. Podrobné informace nalezne-
te na webových stránkách škol, včetně možnosti rezervace termínu 

a času zápisu. Přihlášky bude možné opět podávat pomocí elektro-
nického formuláře, který naleznete také na webových stránkách pří-
slušné školy, včetně aktuálních změn a pokynů. 
Šest náchodských základních škol vám nabízí různé vzdělávací pro-
gramy či zaměření a je jen na vás, kterou si vyberete. Všechny školy 
jsou velmi dobře materiálně vybavené, včetně moderních informač-
ních technologií. Každá škola nabízí něco originálního, jedno však 
mají společné – kvalitní a zkušené pedagogické sbory, které jsou jis-
totou, že vaše děti budou v těch nejlepších rukou. Jsem proto napros-
to přesvědčen, že si vyberete podle vašich představ. Přeji vám, aby 
vaše volba byla dobrá, a pro své dítě jste vybrali školu, která mu bude 
vyhovovat. Mgr. František Majer, místostarosta

Vážení rodiče,

Ředitel: Mgr. František Majer
E-mail: zsnakom@na-zskom.cz
Telefon: 491 401 753, 491 401 756
Webové stránky školy:    
www.komenskehonachod.cz
Celkový počet žáků školy k 31.01.2023: 755
Počet otvíraných 1. tříd pro školní rok 2023/24: 3
Počet otvíraných 6. tříd pro školní rok 2023/24: 4 (z toho jedna 
„matematická“) 
Školní družina: 7 oddělení, zahrada + vybavené herny, provoz-
ní doba denně od 6.00–17.00 (pátek do 16.00); akce a činnost pro 
děti: kolektivní a relaxační hry, bruslení, exkurze a výlety, do-
pravní výchova, besedy, vánoční besídky, karneval, čarodějnice, 
oslava Dne dětí, rukodělné a výtvarné práce…
Školní vzdělávací program: „Škola je místem, kde žijí děti“ – je 
zaměřen na klasickou výuku a výchovu dětí ve všech předmě-
tech s využitím moderních učebních metod a moderních tech-
nologií a pomůcek
Nadstandardní aktivity školy: školní poradenské pracoviš-
tě (speciální pedagog, vlastní školní psycholog, výchovný po-
radce, kariérový poradce, metodik prevence, asistenti pedago-
ga), adaptační kurzy pro 6. ročníky, školní závěrečné akademie  
1. a 2. stupně, celoškolní projektové dny k významným událos-
tem, charitativní činnost, žákovský parlament, sportovní dny, 
školní sportovní turnaje
Významné akce školy: školy v přírodě, branně-turistické kur-
zy, lyžařské kurzy, ekologické kurzy pro 6. ročník, velká nabíd-
ka kroužků, exkurze v Česku i v zahraničí, účast ve sportovních 
soutěžích a předmětových olympiádách, hodiny pohybu navíc 
(pro 1.–3. třídy), „knihovnické třídy“, plavání žáků 1.–5. tříd
Podmínky školy: bezbariérová škola s výhodnou polohou v cen-
tru města, standardem je vybavení všech kmenových i odbor-
ných učeben IT technikou, interaktivní tabulí nebo zpětným 
projektorem, jazykové a počítačové učebny, tělocvična s posi-

ZŠ Komenského

ZŠ T.G.M.

lovnou, školní pozemek s malou ZOO, kvalifikovaný pedagogic-
ký sbor, od září 2022 nově zrekonstruované a vybavené učebny 
pracovních činností, hudební výchovy a nová školní knihovna.
Různé (čím se škola odlišuje):
  samostatná budova 1. tříd zajišťuje plynulý přechod dětí z MŠ, 
neboť je zde o děti po všech stránkách postaráno (samostatná 
školní jídelna, družina, školní zahrada, herny jako součást tříd)

  školní pozemek – malá zoologická zahrada, učebny přírodopi-
su (včetně vybavené laboratoře), skleník, venkovní učební pro-
story

  „matematické třídy“ s rozšířenou výukou přírodovědných 
předmětů 

Pozvánka:
  Den otevřených dveří v úterý 21. března 2023.
  Výběrové řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky (ma-
tematická třída – 6. ročník) se konají 5. května 2023 (přihlášky 
do 28. 4. 2023).

  „Komenďáček“ – pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče 21. 3. 
2023 od 16 hodin (Sokolská ulice – budova 1. tříd)

Ředitelka: Mgr. Radka Lokvencová
E-mail: radka.lokvencova@zstgmnachod.cz
Telefon: 491 428 345
Webové stránky školy: www.zstgmnachod.cz
Celkový počet žáků školy k 31. 1. 2023: 376 
Počet otvíraných 1. tříd pro školní rok 2023/2024: 2 
Počet otvíraných 6. tříd pro školní rok 2023/2024: 2 (všeobecná, 
sportovní, jazyková)
Školní družina a školní klub: 3 oddělení ŠD (v provozu ráno před 
zahájením vyučování od 6.15 do 7.45 hod. a odpoledne po skon-
čení vyučování od 11.35 do 16.30 hod., pátek do 16.00 hod.) 
a školní klub prioritně pro žáky druhého stupně. Nabízíme širo-
ký výběr zájmových činností, akcí a sportovní školičku pod ve-
dením profesionálních trenérů
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Školní vzdělávací program: „Škola pro život“ – je zaměřen 
na klasickou výuku, od 6. ročníku otvíráme každý rok sportov-
ní třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, jazykové třídy 
s rozšířenou výukou jazyků (Aj od první třídy), využíváme mo-
derní učební metody a moderní technologie, jsme škola určená 
pro výuku českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazy-
kem (vzdělávání žáků ze zemí EU a mimo EU)
Nadstandardní aktivity školy: školní poradenské pracoviště po-
skytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich 
zákonným zástupcům a pedagogům. (součástí pracoviště jsou 
výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholožka, 
speciální pedagog, sociální pedagog, kariérový poradce a vedení 
školy), individuální péče o děti se speciálními vzdělávacími po-
třebami a z prostředí se slabým SES, asistenti pedagoga, tande-
moví učitelé, adaptační kurzy pro 6. ročníky, školní akademie, 
vzdělávací akce a projektové dny, charitativní činnost, sportov-
ní dny a sportovní turnaje, žákovský parlament, redakční rada 
šk. časopisu Perlička
Významné akce školy: letní a zimní ozdravné pobyty pro prv-
ní a druhý stupeň, ekologické projekty, spolupráce s Déčkem – 
rodilí mluvčí při výuce cizích jazyků a nabídka kroužků, mezi-
národní spolupráce s polskou školou, projekt Škola plná sportu, 
mezinárodní olympiáda, předmětové olympiády, akce pro seni-
ory, dny otevřených dveří. V rámci aktivit naší školy se účast-
níme různých lokálních, evropských i mezinárodních projektů
Podmínky školy: škola je umístěna v areálu dvoukřídlé budo-
vy s dostupnými sportovišti, odbornými učebnami, venkovní 
Zelenou třídou se skleníkem, třemi tělocvičnami a venkovním 
sportovištěm, na kterém lze nalézt řadu sportovních prvků pro 
volnočasové aktivity dětí i žáků; zimní stadion, plavecký bazén 
a atletický areál Hamra cca 10 min chůze
Různé (čím se škola odlišuje):
  vzdělávání žáků na 2. stupni je obohaceno o blokovou výuku 
ve sportovních třídách pod vedením profesionálních trenérů 
a dvěma hodinami tělesné výchovy navíc, v každém ročníku 
jsou realizovány sportovní kurzy

  snažíme se, aby sport byl přijat žáky jako celoživotní záležitost, 
která se dá provozovat na jakékoliv úrovni (pohyb patří k živo-
tu)

  realizujeme rozvoj žáků v oblasti pohybové a zároveň se sna-
žíme o osobnostní růst a fair play, spolupráce se sportovními 
kluby města Náchod

  žáci jazykových tříd se zaměřují na rozšíření konverzačních 
schopností, rozvoj slovní zásoby a zapojují se do projektů (Eras-
mus, Edison atd.) včetně aktivní komunikace se školami v za-
hraničí (Polsko), v devátém ročníku mají možnost složit jazy-
kové zkoušky z anglického jazyka dle individuálního výběru

Pozvánka: den otevřených dveří se koná 22. 03. 2023

ZŠ Plhov

Celkový počet žáků školy k 31. 1. 2023: 407
Počet otevíraných 1. tříd pro školní rok 2023/2024: 2 (do 25 žáků)
Počet otevíraných 6. tříd pro školní rok 2023/2024: 3 (do 27 žáků)
2. Školní družina: 4 oddělení ŠD pro žáky 1. – 5. ročníku. Pro-
voz ŠD od 6.30, nabízíme široký výběr zájmových činností a úz-
kou spolupráci s SK Plhov.
3. Školní vzdělávací program: „Klíče k životu“ – prioritou je 
čtenářská a matematická gramotnost (Hejného matematika).  
V 1. třídách hodnotíme žáky slovně. Klademe důraz na výuku 
cizích jazyků (angličtina od 1. třídy). Rozvíjíme PC gramotnost. 
Od 5. ročníku nabízíme žákům rozšířenou výuku tělesné výcho-
vy. Velký význam má etický rozměr školní práce, ve 2.–9. roční-
ku je zařazen předmět Osobnostní a etická výchova.
4. Nadstandardní aktivity školy: V 1. třídách hodnotíme slov-
ně, ve 2.–9. ročníku dostávají žáci kromě známek i slovní zhod-
nocení své práce. Rozšířená výuka tělesné výchovy v 5.–9. třídě, 
každoroční sportovní a lyžařské kurzy těchto tříd. Informatiku 
učíme ve dvou tradičních a ve dvou mobilních PC učebnách, ty 
využíváme i v dalších předmětech. Do školní družiny přijímá-
me zájemce z 1.–5. tříd. 
5. Významné akce školy: Akademie žáků školy, závěrečné semi-
nární práce žáků 9. tříd a jejich obhajoby, projektové dny, den 
otevřených dveří, tradiční akce Rady žáků (den dětí pro žáky 
1. stupně, Valentýnská pošta, Čertoviny…), olympijské dny  
1. a 2. stupně, sportovní a lyžařské kurzy v Alpách, výjezdy žáků 
do Anglie …
6. Podmínky školy: kvalitní pedagogický sbor, vynikající prosto-
rové podmínky – nadstandardní podmínky pro sport a tělesnou 
výchovu, odborné učebny pro výuku Ch, Př, F, Z, společenských 
věd, Aj, Hv, Vv, PC, dvě čítárny pro realizaci čtenářských dílen, 
dobře vybavené prostory školní družiny a školního klubu, škol-
ní jídelna vaří podle zásad zdravé výživy, jsme držitelem titulu 
„Zdravá školní jídelna“. 
7. Pozvánka: 11. března 2023 – Den otevřených dveří
Školička pro budoucí prvňáky – čtyři setkání, první 28. 2. 2023
zápis do 1. tříd 4.–5. dubna 2023

Ředitel: Mgr. Jiří Hejk
E-mail: hejk@zs-nachod.cz
Telefon: 777 217 949
Webové stránky školy:     
http://www.zs-nachod.cz
Celkový počet žáků školy k 31. 1. 2023: 147
Počet otevíraných 1. tříd pro školní rok 2023/2024: 1
Školní družina: provoz od 6.30 do 16.15 – dvě oddělení po 25 
dětech
Školní vzdělávací program: „Škola porozumění“ – vychází z kon-
cepce vzdělávání, která klade hlavní důraz ve své vzdělávací prá-
ci na komunikaci, kooperaci a práci s informacemi; program je 
orientován na žáka, respektuje a rozvíjí jeho individuální po-
třeby; všem ve škole má vytvořit zázemí, které rozvíjí tvořivost 
a současně zohledňuje individuální možnosti 
Nadstandardní aktivity školy: široká nabídka kroužků konají-
cích se přímo ve škole, žáci tedy nemusí nikam docházet

ZŠ Staré Město

Ředitel: Mgr. Vladimír Honzů
E-mail: zsplhov@zsplhov.cz
Telefon: 491 427 252, 731 167 465
Webové stránky školy: www.zsplhov.cz
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Významné akce školy: školní podzimní vzdělávací exkurze, 
zimní odpolední lyžařské kurzy, čtyřdenní školní výlet pro žáky  
3. až 5. tříd zaměřený na environmentální vzdělávání a zlepše-
ní sociálních vazeb ve třídě, zahradní slavnost – závěrečná za-
hradní slavnost spojená s loučením žáků 5. ročníků
Podmínky školy: škola je stranou od hlučného centra v okra-
jové městské části, je obklopená zelení, obkroužená řekou Me-
tují, a přitom v dosahu všeho důležitého a příjemného, co měs-
to Náchod nabízí; škola má tělocvičnu, školní jídelnu i družinu 
- tedy vše, co potřebuje, což oceňují především prvňáčci, proto-
že nemusí nikam složitě přecházet; samozřejmostí je kvalifiko-
vaný pedagogický sbor
Různé (čím se škola odlišuje): 

  klademe důraz na rozvíjení tří klíčových gramotností – čtenář-
ské, matematické a digitální

  naši žáci mají možnost využívat služby školního asistenta 
i po vyučování, kdy společně mohou vypracovat domácí úkol, 
či procvičit problémové učivo 

  v našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podpo-
ruje k aktivnímu učení se, chceme, aby se žáci naučili pro ži-
vot důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a osvojili si 
sociální dovednosti, uměli komunikovat a pracovat

ZŠ Babí

Ředitelka: Mgr. Zuzana Hoffmannová
E-mail: zsbabi@zsbabi.cz
Telefon: 491 423 638, 777 467 530
Webové stránky školy: zsnachodbabi.cz
Celkový počet žáků školy k 31. 1. 2023: 67
Počet otevíraných 1. tříd pro školní rok 2023/2024: 1 
Školní družina: 2 oddělení pro žáky 1. až 4. ročníku; kromě čas-
tých projektů a různorodých aktivit jsou některé akce tradič-
ní: Drakiáda, Strašidlení, Čarodějnice, Den Země, Dětský den…
Školní vzdělávací program: „Naše školička“ – cílem je poskyt-
nout kvalitní základy všeobecného vzdělání, propojit výuku 
s upevňováním a prohlubováním samostatnosti žáků, spoléhat 
sám na sebe, nacházet strategie a spolupracovat s žáky jiných 
ročníků 
Nadstandardní aktivity školy: dětský karneval pro veřejnost, 
ples rodičů, provoz školní družiny o vedlejších prázdninách, kaž-
doroční poznávací výlet do Prahy, pobyt na horách, spaní ve ško-
le, lyžařský kurz, vědomostní soutěže málotřídních škol, před-
školička, Charanga
 Významné akce školy: předvánoční a závěrečné vystoupení 
žáků pro rodiče a veřejnost, turnaje ve vybíjené málotřídních 
škol, turnaje ve vybíjené školních družin, Rej čarodějnic, pravi-
delné návštěvy s programem v domovech důchodců (Harmonie, 
Marie, Filoména), den s rodiči 
Podmínky školy: 5 ročníků ve čtyřech třídách, každá učebna 
je vybavena interaktivní tabulí, nová učebna IT a robotiky, pře-
nosné notebooky; hojně využíváme hřiště, zahradu, louku i les
Různé (čím se škola odlišuje): 
  jsme málotřídní škola rodinného typu; hojně využíváme okol-
ní přírodu a velmi často jsme venku 

  máme na výběr řadu zájmových kroužků (dramatický, flétna, 
taneční, sboreček, anglický jazyk, sportovní, deskové hry, smaj-

lík, zdravotní kroužek, příprava na gymnázium, věda); častá 
vystoupení dětí na veřejnosti (Harmonie, Marie, Malá Prima 
sezona, různá výročí, Kurónské slavnosti…)

  v minulých letech probíhala spolupráce naší školy s učiteli 
z Velké Británie a Dánska; vznikl program „Charanga“, kte-
rý je hojně využíván v hodinách hudební výchovy; hravou for-
mou se děti učí hudební nauku, hrají na různé nástroje, zpíva-
jí a tančí 

ZŠ 1. Máje Běloves

Ředitel: Mgr. Libor Zelený
E-mail: zs_nachod_beloves@mybox.cz
Telefon: 491 426 443
Webové stránky školy: http://zsbeloves.cz/
Celkový počet žáků školy k 31. 1. 2023: 99
Počet otevíraných 1. tříd pro školní rok 2023/2024: 1 
Školní družina: 2 oddělení, provoz 6.30–16.00 hod, nabízí celou 
řadu kroužků: sportovní, výtvarný, hudebně - dramatický, flétna, 
deskové hry, šikovné ručičky nebo výuka břišních tanců a ang-
lického jazyka; školní družina využívá školní zahradu s hřištěm 
a dalšími hracími prvky, organizuje vycházky, jednodenní výle-
ty, besedy a tradice jako je návštěva čerta a Mikuláše, vynášení 
Moreny, pálení čarodějnic… 
Školní vzdělávací program: „Škola pro život“ – náš vzdělávací 
program je zaměřen na žáka, bere v úvahu žákovy schopnosti, 
jeho individuální potřeby a osobní maximum, je založen na po-
znávání, respektování a rozvíjení potřeb, možností a zájmů ka-
ždého žáka (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
a žáků nadaných); v naší škole usilujeme o vytvoření takového 
zázemí a podmínek, které rozvíjejí tvořivost, radost z poznané-
ho a zároveň zohledňují možnosti žáka; vzdělávání má vybavit 
každého žáka vším potřebným pro spokojený a radostný život
Nadstandardní aktivity školy: projektové vyučování, skupino-
vé práce, spolupráce mezi třídami; podpora integrovaných žáků, 
asistenti pedagoga; výuka anglického jazyka již od 1. třídy, vyš-
ší časová dotace v každém ročníku; příprava na přijímací zkouš-
ky; široká nabídka kroužků ve škole; vícedenní výlet pro žáky 
3.–5. třídy; exkurze, zájezdy, výstavy, divadla; spolupráce s MŠ 
v Bělovsi (Předškolák, Děti čtou dětem, Masopust, vzájemné ná-
vštěvy); lyžařský kurz a kurz jízdy na in-line bruslích, plavecký 
kurz v 1.–4. ročníku
Významné akce školy: akce pro rodiče s dětmi, vánoční besídka 
s prodejní výstavou, karneval – masopust, dětský den, 
loučení s vycházejícími žáky 5. ročníku 
 Podmínky školy: škola se nachází v klidném a příjemném pro-
středí nedaleko rozsáhlého přírodního areálu Montace, dětské-
ho dopravního hřiště; k areálu školy patří velká zahrada se za-
střešenou pergolou, hřištěm a prolézačkami, která je využívaná 
za pěkného počasí nejen k výuce, ale i rekreaci o velké přestávce
Různé (čím se škola odlišuje): 
  škola rodinného typu se samostatnými ročníky v jednotlivých 
třídách 

  nižší počet žáků ve třídách, individuální přístup 
  výborné technické vybavení (interaktivní tabule ve všech tří-
dách, počítačová učebna, tablety) 
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Americké dny na JGN Náchod
Ještě před jarními prázdninami proži-

li studenti a učitelé gymnázia dva týdny 
v americkém duchu. 

Zájemci s uměleckými sklony se zu-
častnili výtvarné dílny a svými skvělý-
mi výtvory následně vyzdobili prostory 
školy. Téměř všechny ročníky se vystří-
daly na přednášce s rodilým mluvčím 
Mr. Michaelem Smithem, který studen-
tům velice příjemnou formou přiblížil ži-
vot ve své rodné Jižní Karolíně. Porovnal 
rozdíly mezi Čechy a Američany, bez za-
váhání zodpovídal zvídavé dotazy těch 
odvážnějších. Následovala literární díl-
na, zaměřená na americkou kulturu. Díla 
kreativních psavců nyní oživují nástěn-

Jiráskovo gymnázium

ZŠ kpt. Jaroše
odloučené pracoviště 
kpt. Jaroše Trutnov

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA
ZÁPIS ŽÁKŮ
Ředitelství Praktické školy, Zá-
kladní školy a Mateřské školy Jo-
sefa Zemana v Náchodě vyhlašuje

ZÁPIS ŽÁKŮ
do 1. ročníku základní školy speciální 
školního roku 2023/2024
Zápis se bude konat v budově školy, kte-
rá se nachází v ulici Raisova 677, Náchod
dne 19. dubna 2023 od 13.00 do 16.00 hod.
Zákonní zástupci musí mít s sebou: 
1) Rodný list dítěte 2) Občanský průkaz
V případě dotazů nás kontaktujte na tele-
fonním čísle 607 014 797, e-mail: ivo.feis-
tauer@zsjzemana.cz.

PANU INSPEKTORU ZEMANOVI
Vážený pane inspektore,
do Vašeho památníku ráda bych napsala jed-
nu vzpomínku.
Před lety byla jsem v Ernestinu návštěvou. 
Jako dnes vidím před sebou hošíka, které-
mu dal učitel pětník; uložil mu koupit dvoj-
krejcarovou housku a měl vypočítat, kolik 
vrátí. Jako dnes vidím před sebou jeho září-
cí obličej, když se mu podařilo odpočítat tři 
krejcary, šest haléřů a správně učiteli vrá-
tit. Taková byla úloha, taková hra. Vypočtení 
úlohy stálo dítě svrchovanou námahu. Svraš-
til čelo, sevřel rty a počítal. A konečně úkol 
zmohl. Jeho tvář přímo zářila. To bylo více 
než štěstí. To byla blaženost. Dal vše, co měl. 
A byl šťastný, že něco dokázal, něčím osvěd-
čil. Kolik v tom bylo krásy, dojemné tklivé 
vůle. Usměrněného úsilí.
A vy, pane inspektore, jste těmto dětem tako-
vá léta pomáhal; s mravenčí pílí sbíral ty síly 
a sílečky. Pánbůh Vám to zaplať tichým vědo-
mím prostě a oddaně vykonané povinnosti.

V upřímné úctě A. Masaryková

Jsme Praktická škola, Základní škola 
a Mateřská škola Josefa Zemana s dlou-
holetou tradicí speciálního školství v Ná-
chodě. Jsme škola, která vzdělává a vy-
chovává všechny děti, které k naplnění 
svých vzdělávacích cílů potřebují urči-
tý druh podpory. Kvalifikovaný učitelský 
sbor zajišťuje společně s vedením školy in-
dividuální péči každému žákovi. Vzdělá-
ní, praktické dovednosti a spokojené děti 
jsou naší prioritou. Uplatňujeme prožit-
kovou pedagogiku dle vlastního Školního 
vzdělávacího programu v rodinné přátel-
ské atmosféře naší školy.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
se bude konat 
dne 5. dubna 2023 od 8.00 do 16.00

Rádi vás provedeme prostory naší ško-
ly, seznámíme s pedagogickým sborem 
a zodpovíme všechny případné dotazy.  
5. dubna budou zároveň realizovány „Ve-
likonoční dílny pro rodiče a všechny přá-
tele školy“. Přijďte nás navštívit, jste sr-
dečně vítáni!                          Kolektiv školy

Co se děje 
u nás Pod Montací?
Ohlédnutí 
za Dny otevřených dveří

Od 7. do 9. 2 se opět po roce naše škola 
otevřela všem zájemcům o výuku v pro-
gramu Začít spolu.

Naši hosté s námi začali den v Ranním 
kruhu. Dále sledovali práci v Centrech ak-
tivit, se zájmem pročítali učebnice Hejné-
ho matematiky, nahlíželi do 14denních 
plánů a zúčastnili se závěrečné reflexe 
po ukončení práce v hodině.
Co nás čeká?
Setkání předškoláčků

2. a 30. března nás čekají další setká-
ní předškoláčků s rodiči. Tématem dru-
hého setkání bude Hejného matematika 
a na třetím se rodiče seznámí s fungo-
váním náchodského spolku Začít spolu 
a jeho propojením se školou. Děti budou 
mít zatím oddělený program s námořnic-
kou tématikou.
Kavárničky

Kavárnička na téma „Jak se učí v Cent-
rech aktivit“ se uskuteční 16. 3.

Skupinová práce v podobě Center ak-
tivit je jedním ze základních prvků na-
šeho programu Začít spolu. Setkání bude 
mít kromě teoretické části i praktický ná-
cvik, kdy si účastníci vyzkouší skupino-
vou práci v Centrech a poté sami ohodno-
tí její průběh v závěrečném reflektivním 
kruhu.
Zápis

Zápis do 1. třídy pro školní rok 
2023/2024 proběhne 13. 4. od 14 do 18 
hodin formou individuálních schůzek. 
Čas schůzky je třeba rezervovat na strán-
kách školy www.zspodmontaci.cz. K zá-
pisu můžete přijít s dítětem nebo sami, 
požadujeme váš občanský průkaz a rod-
ný list dítěte.

ky naší školy a příjemně krátí čas při če-
kání na hodiny před jazykovými učebna-
mi. Neméně úspěšná byla hudební dílna, 
při níž si studenti na klasických spiritua-
lech vyzkoušeli nácvik sborového zpěvu 
i akustiku naší budovy při minikoncertu 
„na schodech” v závěru této dílny. 

Většina studentů pod vedením svých 
vyučujících anglického jazyka prezen-
tovala rozmanité poznatky o Spojených 
státech, ať už z oblasti historie, kultury, 
jídla, sportu, národních památek, nebo 
nikdy nevyřešených kriminálních přípa-
dů. Vše samozřejmě v angličtině a zpa-
měti! 

Ráda bych touto cestou poděkovala 
všem kolegům, kteří pomohli s organiza-
cí tematických dnů, podpořili jejich ko-
nání i hladký průběh, a hlavně všem stu-
dentům, kteří k nim přistoupili otevřeně, 
naplno a s veselou invencí. 

Díky všem! 
Mgr. Lenka Hronková (kabinet jazyků)

Dětská Prima sezóna 2023 inspirovaná 
ptačí říší se uskuteční 26. 5. 2023. Zapo-
jit se můžete i vy, vaše škola, školka, sku-
pina či zájmový kroužek obrázkem, bás-
ničkou, povídkou či vystoupením na dané 
téma. Více na www.primasezona.cz v sek-
ci Dětská Prima sezóna. V rámci letošní-
ho ročníku se můžete těšit i na vystoupe-
ní Michala Nesvadby.

Sabina Matoulková, koordinátor DPS

Dětská Prima sezóna 2023 
za zvuků ptačích trylků
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KADEŘNICTVÍ
ODBORNÝ VÝCVIK ŽÁKŮ

Střední průmyslová škola 
Otty Wichterleho

WWW.SPSOW.CZ
NÁCHOD, TEL: 727 807 587

VELKÉ POŘÍČÍ, TEL: 601 560 427
TĚŠÍME SE NA VÁS

nízké ceny
kvalitní služby

     Náchod, Kamenice 144      
     Velké Poříčí, Náchodská 542

Nejste ještě u nás?
Přihlaste se k nám do 
31. 3. 2023

Klientské centrum
Náchod
Palackého 20

a mnoho dalších

až

až

až

Kč

Kč

Kč

na specifické diety
(pro všechny bez omezení)

pro těhotné 
a maminky

na péči 
o duševní zdraví

Kč
BONUSY

až

pro zdraví vaší rodinypro zdraví vaší rodiny

Kč

pro zdraví vaší rodiny

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Přijď si na vlastní kůži vyzkoušet zajímavé profese! 

Seznam se s firmami ve tvém okolí a vyber si tu správnou školu pro Tebe. 

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka 
Masarykovo náměstí 74 
Náchod 

Bližší informace a kontakt pro registraci Ing. N. Vojtíšková, mobil 733 643 520. 

    S rozhodováním ti pomůže: 
 

 Elektromontér - ČEZ DISTRIBUCE a.s. 
 Hodinář - ELTON hodinářská a.s. 
 Konstruktér – Wikov MGI a.s. 
 Praktická sestra, sociální činnost, ošetřovatel - Oblastní nemocnice Náchod, a. s. + Střední 

zdravotnická škola Náchod – Evangelická akademie 
 Nástrojař, elektromechanik - ATAS elektromotory Náchod a.s. 
 Montážní pracovník, konstruktér – MZ Liberec a.s. 
 Servisní technik - Ammann Czech Republic a.s. 



18 NÁCHODSKÝ  ZPRAVODAJPOZVÁNKY

Městské divadlo Dr. J. Čížka v Náchodě

JARNÍ SBOROVÝ KONCERT
Hostem koncertu je Dětský pěvecký sbor

ZUŠ Jablonec nad Nisou.  
Společně s nimi na koncertu vystoupí

Bambulata a Canto ZUŠ Náchod.

Bambulata ZUŠ Náchod
sbormistr: Jitka Luxová

klavírní doprovod: Oksana Ciporenko

Pátek 17. března 2023 v 18.00 hodin

Canto ZUŠ Náchod

IUVENTUS, GAUDE! ZUŠ Jablonec nad Nisou

sbormistr: Zbyněk Mokrej�
klavírní doprovod: Roman Černý

sbormistr: Tomáš Pospíšil

Předprodej online vstupenek na www.beraneknachod.cz
  Předprodej také v  MIC Náchod, IC N. Město n. Met., IC Červený Kostelec, RIC Česká Skalice a IC Hronov.

Předprodej od 2. března 2023 Vstupné: 90 Kč

Městské divadlo Dr. J. Čížka v Náchodě
uvádí 6. představení v rámci abonmá 2022/2023„MODRÉHO” 

Pondělí 20. března 2023 v 19.00 hodin 

  Předprodej také v  MIC Náchod, IC N. Město n. Met., IC Červený Kostelec, RIC Česká Skalice a IC Hronov.

Předprodej online vstupenek na www.beraneknachod.cz                                                                                                                                             Vstupné: 520 Kč, 500 Kč, 480 Kč

Předprodej od 1. února 2023 

Délka: 135 minut

DIVADLO NA FIDLOVAČCE

ZAJÍMÁ VÁS:

PRŮVODCE ZDRAVOTNICTVÍM 

Jak funguje české zdravotnictví a jak je financováno?

Kdy a na jaké preventivní prohlídky máme nárok ze zdravotního pojištění?

Jaká jsou práva a povinnosti pacienta?

TO A MNOHÉ DALŠÍ SE DOZVÍTE:

Interaktivní beseda se specialistou na
zdravotnické právo JUDr. Ondřejem Dostálem 

PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ

Jak neplatit zbytečně moc na doplatcích na léky?

Kdy využít služby lékařské pohotovostní nebo zdravotnické záchranné služby?

Nejčastější problémy, s nimiž se můžeme ve zdravotnictví setkat?

3. dubna od 17 do 19 hodin,
přednáškový sál Městského divadla

Dr. Josefa Čížka v Náchodě
Setkání jsou zdarma, ale kapacita míst je omezena. Prosíme účastníky 
o rezervaci na e-mailu: jhynkova@kr-kralovehradecky.cz nebo
vsyrinkova@kr-kralovehradecky.cz či telefonicky na 727 949 896. 

Hledáme kolegy na Náchodsko
Jsme nezisková organizace s celokrajskou působností. 
Sníme o světě, ve kterém má každý člověk rovnou šanci 
najít důstojné uplatnění ve společnosti i životě. 

Pro náchodský region hledáme kolegy na tyto pozice: so-
ciální pracovník, pedagog a terénní sociální pracovník.

Náplň práce: pomoc ohroženým rodinám překonávat pro-
blémy s hospodařením, péčí o dítě, výchovou či školní do-
cházkou, v terénním programu řešíme s klienty problémy 
s bydlením, prací a dluhy.

Požadujeme: vzdělání dle Zákona č. 108/2006Sb., nebo dle 
Zákona č. 359/1999Sb. (dle pozice)

Nabízíme: plat od 25 000 Kč dle dosažené kvalifi kace, dovo-
lenou navíc, samostatně rozvrženou pracovní dobu a další

Více o pozicích zde: www.aufori.cz/volna-pracovni-mista

Kontakt: personalista.aufori@gmail.com; 774 089 428
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Za malíři do Vesmíru 
AMAG (Atelier malířů a grafiků)

Jak jsme před koncem roku zde ve zpravodaji již naše čtenáře 
informovali, o vánočních svátcích a pak až do 15. ledna ve vý-
stavních prostorách Muzea Náchodska proběhla výstava pod ná-
zvem „Loutky v obrazech“. Jaký úspěch mělo propojení obrazů 
malířů AMAGu a loutek divadla „Dětem pro radost“ si dovolíme 
ilustrovat malou rekapitulací.

Během 31 dní, po které výstava trvala, ji navštívilo celkem 
936 návštěvníků. Což je průměr okolo 30 lidí denně, ale nebyly 
výjimkou ani návštěvy 60 až 80 diváků v jednom dni. Rekordní 
počet, 99 návštěvníků, výstavu zhlédl 22. prosince, tedy těsně 
před Vánoci. Potvrdila se tak již tradiční zkušenost, že vánoční 
čas je pro uspořádání takové výstavy vděčným termínem z po-
hledu zájmu a návštěvnosti.

Celkem 63 obrazů sedmnácti autorů a 52 loutek různých ve-
likostí a typů (marionety, javajky, maňásci) od náchodských 
loutkářů i ze soukromých sbírek doplnilo 13 scén – malých 
loutkářských diorám (výjevů) z nejrůznějších her a pohádek, 
vytvořených z historických kulis. O zájmu zejména dětí vypo-
vídá fotografie, na které je holčička, která podle loutek určova-
la a všem hlásila, o kterou pohádku se jedná. Takové poznání je 
v dnešní době, poznamenané digitalizací, mobily a počítačovými 
hrami, zvláště milé. Kdo by se chtěl něco více dozvědět o zde při-

pomenuté výstavě, můžete si pustit záznam z hradeckého vysí-
lání od redaktorky paní Romany Joudalové, prostřednictvím to-
hoto odkazu: www.amag.cz/loutky-v-obrazech/

Během prosince a ledna členové divadelního souboru „Dětem 
pro radost“ ve svém divadle v Sokolovně uvedli pohádky, vánoč-
ní představení a také nad rámec pravidelných termínů klasickou 
hru Aloise Jiráska „Lucerna“. Symbolicky tak uctili výročí 70 let 
působení loutkářské scény v Náchodě.

Náchodské malíře tentokrát dokonce v televizním vysílání 
také reprezentovala Kateřina Šotolová, která o svém malování 
zvířecích portrétů promluvila z obrazovky 16. 1. 2023 v pořa-
du Sama doma. I ten si můžete pustit ze záznamu pomocí odka-
zu: bit.ly/3HxlH5u

Jak je vidět i ze zájmu médií, náchodští malíři získávají stále 
více na popularitě. Pro rok 2023 mají v plánu řadu aktivit. Prv-
ní si splnili již ve čtvrtek 26. 1. 2023 malou komorní výstavou 
grafických prací v ateliéru. Práce vznikaly a byly vytištěny bě-
hem podzimu 2022. Část této výstavy máte možnost vidět zde 
na druhé fotografii. V případě zájmu nás kontaktujte e-mailem 
na adrese jirispisek@seznam.cz a domluvíme se o její prohlíd-
ce v našem ateliéru v kině Vesmír.

Text a fota Jiří Spíšek

Sousedský masopust již tradičně od-
startoval předáním klíče od města z ru-
kou starosty Jana Birke a průvodem 
masek od Itálie po ulici Kamenice na Ma-
sarykovo náměstí, kde bylo připraveno 
několik zastávek s programem.

Během průvodu se jako vždy rozdávaly 
starostenské koblihy z náchodských pe-
káren. Letos jich bylo 500!

Děkujeme organizátorům a účinkují-
cím za skvělou přípravu akce, bohatý pro-
gram a spoustu zábavy (včetně popravy 
a oživení medvěda, únosu místostaros-
ty Jana Čtvrtečky, ohňové show i svatby).

Velké poděkování patří Muzeu Ná-
chodska, Středisku volného času Déčko, 
Erasmákům, Pivovaru Primátor, stánka-
řům a všem, kteří přišli v úžasných mas-
kách.

Malé ohlédnutí za náchodským masopustním veselím

* * *
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Storytelling aneb vyprávění příběhů, je jedním z nejstarších 
umění světa. Nyní si v praxi ověřujeme, že vyprávěním může-
me kreativně učit i budovat a utužovat komunitu. Projekt Učíme 
(se) příběhy, realizovaný Muzeem Náchodska s podporou part-
nerských kulturních a vzdělávacích institucí, je právě v polovi-
ně! Tento symbolický zlom jsme se rozhodli využít k tomu, aby-
chom reflektovali dva již proběhlé workshopy a na ty následující 
vás srdečně pozvali.

Setkávání nad příběhy jsme ve spolupráci s Městskou knihov-
nou Náchod zahájili v prosinci workshopem divadelní režisér-
ky Barbary Herz. Barbara je jednou z průkopnic dokumentární-
ho dramatu u nás. Ke své práci využívá metodu verbatim, díky 
které se jí do divadelních her daří přenášet 
nahrávky silných osobních příběhů. A prá-
vě tématu práce s autentickými materiá-
ly ve vyprávění příběhů jsme se věnovali 
po celou dobu workshopu. Zaměřili jsme se 
na odchody, úniky a transporty v minulosti 
i dnes a citlivě si tím připomněli transport 
náchodských Židů v prosinci roku 1942. 
Tato bolestná historická zkušenost se sta-
la výchozím bodem pro imaginaci nových 
příběhů jednotlivých účastníků a účast-
nic. Vznikly velice působivé příběhy, které 
nezlehčovaly tragédii této skutečnosti, avšak mnohdy přinášely 
světlo naděje a představovaly tak skutečnou katarzi. 

V únoru proběhl workshop Body, heart and mind at home, kte-
rý byl primárně určen pro anglicky mluvící komunitu v Nácho-
dě a přilehlém regionu. A protože o takové skupiny dobrovol-
níků dlouhodobě pečuje SVČ Déčko Náchod, byla pro nás tato 
organizace přirozeným partnerem pro pořádání setkání. Z Brna 
za námi přijela Eva Dittingerová a zabývali jsme se tím, jaké 

Náchod si vypráví – série storytellingových workshopů
to je vkročit do neznámého města, kdy si v něm začínáme při-
padat jako doma a co si z něj chceme odnést do našich budou-
cích životů. Na workshopu jsme z jednotlivých obrazů skláda-
li mapu našich příběhů a zkoušeli různé cesty, kterými do nich 
pozvat posluchače. Radost nám udělaly nejen samotné příbě-
hy, ale také inspirativní setkání s nově příchozími, dočasnými 
nebo již zakořeněnými zahraničními obyvateli a obyvatelkami 
našeho regionu. 

A co nás ještě čeká? Dva jarní workshopy. První z nich pro-
běhne v březnu se zkušenou lektorkou Lucií Nemešovou. Lucie 
u nás 16. března povede workshop Naučme se vyprávět… Pří-
běh o městě, ve kterém žijeme. Toto setkání by nemělo uniknout 

žádnému lokálnímu patriotovi ani člově-
ku, který se zabývá komunikací a marke-
tingem. Vyhmátneme negativní narativy, 
které jsou s Náchodem spojované, a společ-
ně budeme hledat alternativní náchodské 
příběhy, díky nimž můžeme prohlubovat 
lásku k místu, ve kterém žijeme.

Posledním setkáním nás 25. května pro-
vede vypravěčka Markéta Holá. V rámci 
programu Náchodské Prima sezóny zorga-
nizuje mezigenerační workshop věnovaný 
tématům dospívání a dalším přechodným 

obdobím našich životů. Po workshopu vás s Markétou a dalšími 
účastníky a účastnicemi srdečně pozveme ke společnému ohni, 
kde symbolicky uzavřeme naši cestu osvojování si storytellin-
gu. A jak jinak než vyprávěním příběhů. 

Workshopy jsou zdarma. Kapacita je omezená, proto je nutná 
registrace na e-mailu smekalova@muzeumnachodska.cz nebo 
na tel. čísle 739 047 065. Projekt je spolufinancován z prostřed-
ků EU a NPO MKČR.
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Obraz Běloveské lázně od Jindřicha Havlíčka

Z MUZEJNÍHO DEPOZITÁŘE

www.mestonachod.cz

Jindřich Havlíček (28. března 1882 Náchod – 4. října 1947 Pra-
ha) byl český krajinář a pedagog. Narodil se v Náchodě. Jeho ta-
tínek, cukrář a perníkář vlastnil dům nedaleko náměstí v mís-
tech, kde dnes stojí Komerční banka. Základní vzdělání (obecnou 
a měšťanskou školu) získal v Náchodě, v Hradci Králové absol-
voval Vyšší školu reálnou a poté studoval Akademii výtvarných 
umění v Praze u profesorů Maxmiliána Pirnera a Rudolfa Otten-
felda. Po ukončení vysokoškolského studia pracoval jako suplent 
na reálkách v Moravské Ostravě a Lipníku nad Bečvou. Po apro-
baci v roce 1911 působil jeden rok jako profesor na gymnáziu 
v Uherském Hradišti a následujícího roku, kdy se také oženil 
se svou první ženou Miloslavou Chválkovou, nastoupil na České 
státní reálné gymnázium v Olomouci, kde působil až do svého 
odchodu do předčasného důchodu v roce 1930.

Jeho život silně poznamenala první světová válka. Na konci 
června 1914 byl mobilizován a následně poslán na východní fron-
tu, kde padl v květnu 1916 do zajetí. Od jara 1918 až do červen-
ce 1920 byl členem československých legií v Rusku. Působil jako 
člen skupiny umělců – legionářů. Z první světové války se vrátil 
s podlomeným zdravím – do konce života trpěl chronickým kata-
rem průdušek, rozedmou plic, katarem hrtanu a astmatem, kvů-
li čemuž byl v pouhých 48 letech předčasně penzionován. Vrátil 
se do rodného Náchoda, kde se roku 1933 oženil s Boženou Ku-
řátkovou. Na okraji Bělovsi si postavili vilu s ateliérem, ve které 
byli během druhé světové války ubytováni na prázdniny známí 
lékaři a spisovatelé. Ve vile také často docházelo k poslouchání 
zahraničního rozhlasu. Za své protinacistické postoje byl roku 
1942 vězněn gestapem. 

Jindřich Havlíček zemřel v roce 1947 ve Všeobecné nemocnici 
v Praze. Jeho manželka, která ho přežila o úctyhodných 56 let, 
uchovávala jeho dílo v pietě vcelku, jednotliviny pak propůjčova-
la k výstavám. Paní Božena Havlíčková (1907–2003) se díky člen-
ství ve Svazu bojovníků za svobodu seznámila s ředitelem tehdy 
Okresního muzea Náchod a muzeu pak darovala nejen manželo-
vy obrazy, ale i sochu Hrona z Náchoda od Čeňka Vosmíka, kte-
rá byla umístěna do stálé expozice v Náchodě. Některé obrazy 
pak přešly do muzea až po smrti paní Havlíčkové jako dědictví.

Celkem muzeum získalo soubor téměř 400 obrazů a kreseb, 
které mají různé, zejména krajinářské náměty. Jindřich Havlí-
ček byl bytostný realista, který dokumentoval především kra-
jinu, již viděl kolem sebe. Z jeho legionářského období to byla 
města v Rusku, zejména Vladivostok (ty však v muzejní sbírce 
nejsou zastoupeny), kvůli podlomenému zdraví trávil vždy část 
roku u Jadranu a za námět mu pak sloužil např. Dubrovník či 
Split. Pro muzeum jsou obzvláště cenné obrazy a kresby, které 
nějakým způsobem dokumentují náš region, přičemž jeho záběr 
je nesmírně široký od České Skalice, přes Nové Město a Náchod-
sko až po Machovsko.

K nejznámějším a dokumentačně velmi cenným obrazům pa-
tří olej na plátně o rozměrech 1420 x 2500 mm, který předsta-
vuje běloveské lázně v roce 1939. Dílo je signováno vpravo dole: 
J. Havlíček 39. Na obraze můžeme vidět nejen zachovaný kom-
plex lázní s hlavní budovou, prameníkem a lázeňskými domy, 
ale také, a to není na první pohled tak patrné, linii samostatných 
pěchotních srubů československého opevnění, jejichž stavba mu-
sela být v roce 1938 zastavena. Jedná se tedy o unikátní zobra-
zení této oblasti těsně před vypuknutím druhé světové války.

Mgr. Mariana Poláková, Ph.D.
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digitální tiskárna
plakáty, letáky, prospekty, manuály, návody…UV tisk

AKCE ODDÍLU
DUHA BARTOŇKA

 4. 3. Výlet do Aquaparku – vý-
let pro děti a mládež plný vodních 
tobogánů, skluzavek, bazénů leg-
race a dovádění

 12. 3. Lezecké centrum SmíchO-
FF – výlet pro děti a mládež do Prahy na jednu z největších a 
nejrozšířenějších lezeckých stěn v ČR, kde nás čekají atraktivní 
a různě obtížné lezecké cesty a spáry, lezecké dovednosti, úžas-
ná boulder stěna apod. 

 7.–9. 4. Velikonoční tábor – tábor pro děti 6 – 15 let, s celoví-
kendovou hrou plný zážitkových her, netradičních aktivit, den-
ních a nočních programů, UV aktivit a her na spolupráci. Nebu-
dou chybět ani tradice Velikonoc jako pletení pomlázek a další

 14.–16. 4. Víkend her – pro mládež od 14 let, instruktory a ve-
doucí, víkend her pro každou příležitost, nebudou chybět drob-
ničky, oblíbené „orvávačky“, modelové situace, strategické hry, 
noční a denní „bojovky“ a nové hry od nás z oddílu. Vše, co mo-
hou účastníci využít v oddílech či na dalších akcích.
Dále v březnu chystáme Country bál plný muziky, tance a sou-
těží, o kterém budeme včas informovat.
Bližší informace k našim oddílovým akcím, najdete v klientském 
centru nebo na našem webu: https://bartonka.duha.cz. Pokud si 
vyberete některou z našich akcí, neváhejte a přihlaste se přes 
klientské centrum: https://duhabartonka.iddm.cz/prihlaseni. Na 
případné otázky zodpoví Gerd Weinlich, kontakt: 702 191 521

AKCE nejen na BŘEZEN v Klubu SUN Náchod – MC Hopsáček
 Úterý 7. 3. 2023 – Dopolední a odpolední karnevalové veselí 

– více info na webu nebo fb organizace.
 Středa 8. 3. 2023 – Stříhání dětských vlásků s odpolední her-

nou od 15.00 do 18.00 – na stříhání je nutné volat o rezervaci – 
608 970 406. 

 NOVĚ nabízíme každý pátek od 17.00 h – Setkání u jehlic a háč-
ku – vhodné pro začátečníky i pokročilé, možno se přidat kdyko-
liv. V případě zájmu volejte 604 610 581.

 Sobota 15. 4. 2023 – SMARTRUN – technika běhu – seminář –
více info na tel. 722 321 870.

 V dubnu pro vás připravujeme opět Čarodějnice nanečisto, 
které proběhnou na sportovišti a v lavičkoparku na sídlišti SUN, 
těšit se můžete na drobné soutěže, opékání,... 

 Těšit se také můžete na jarní focení, sledujte facebook pro 
včasnou rezervaci termínu. 

 Sobota + Neděle 6. až 7. 5. 2023 – Kreslení pravou mozkovou 
hemisférou – rezervace na tel. 731 422 894

Kompletní nabídka táborů v Klubu SUN Náchod – MC Hopsáček 
pro léto 2023 – probíhat budou vždy od pondělí do pátku. Více 
informací se dozvíte po rozkliknutí přihlášky nebo na tel. 608 
970 406 nebo 604 610 581.

 Od 10. 7. Příměstský pro děti 5–9 let „Indiánskou stezkou“ 
– hl. vedoucí Tereza Žižková - kapacita max. 16 dětí – přihláška  
a více info – https://forms.gle/VRtHY4xmkaPfneDA7

 Od 14. 8. Příměstský pro děti 6–8 let „V říši divů“ – hl. vedou-
cí Nikola Hlavatá – kapacita max. 18 dětí – přihláška a více info 
– https://forms.gle/VJrJca52DxYXGjrh9

 Od 21. 8. Příměstský pro děti 6–10 let „Výtvarné Řecko“  
– hl. vedoucí Vojtech Polák – kapacita max. 14 dětí - přihláška a 
více info – https://forms.gle/iyma1xVXEWxd6dJC9

 Od 28. 8. Parkourový PUTOVNÍ tábor pro děti od 8 let se spa-
ním venku s MAPcrw – hl. vedoucí Martin Hepnar – kapacita 
max. 14 dětí – přihláška a více info – https://forms.gle/KC8jP1j-
psYhfj1B59

www.hopsacek.cz
MC Hopsáček

grafické studio a EXPRES tiskárna
 603 311 052 | studio@creopress.cz
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Rozmanitá zvlněná krajina česko-polského pohraničí je jako 
stvořená k dalekým výhledům, proto není divu, že na jejím 
území najdeme pěknou řádku rozhleden. Vystoupejte na ně-
kterou z nich a užijte si dechberoucí pohledy z ptačí perspek-
tivy. Většina je přístupná celoročně bez omezení.

Pomyslnou královnou mezi rozhlednami Kladského pomezí je 
Jiráskova turistická chata na Dobrošově, která v letošním roce 
slaví 100 let své existence. Romantická stavba byla postavena 
podle návrhu slovenského architekta Dušana Jurkoviče a nese 
jméno slavného spisovatele a hronovského rodáka Aloise Jirás-
ka. Přístupná je v rámci otevírací doby zdejší restaurace a vstup 
je zpoplatněn.

V roce 2009 byla veřejnosti otevřena rozhledna Sendraž, kte-
rá zároveň slouží jako telekomunikační věž. Nachází se na mod-
ré turistické trase ze Sendraže do Pekla. Hned tři rozhledny byly 
vybudovány v letech 2014–2015 v rámci největšího investiční-
ho projektu z přeshraniční spolupráce, který destinační společ-
nost Kladské pomezí ve své pětadvacetileté historii realizovala. 
Jedná se o rozhlednu Na Signálu v obci Horní Radechová, Čáp 
v Teplických skalách a Žernov ve stejnojmenném městysi poblíž 
Babiččina údolí. Ve stejné době vznikla i Slavětínská rozhledna 
na Markoušovickém hřebeni v Jestřebích horách, jejímž inves-
torem jsou Lesy ČR. 

Od roku 2020 mohou turisté vystoupat na další dvě vyhlíd-
ková místa. Na nejvyšším vrcholu Jestřebích hor byla vztyčena 
rozhledna Žaltman, která nahradila původní nižší stavbu z roku 
1967, a nad obcí Vysoká Srbská vyrostla nová rozhledna Na Vě-
trné horce. Ta je součástí přeshraničního projektu Euroregionu 
Glacensis: Česko-polská Hřebenovka. 

Kdo by si chtěl kromě výhledů užít i trochu historie, může 
v turistické sezóně vystoupat na ochozy zámeckých věží v No-
vém Městě nad Metují a v Náchodě. Před jejich návštěvou si však 
nezapomeňte koupit platnou vstupenku a pohlídejte si otevíra-
cí dobu obou objektů. 

Kladské pomezí je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je šetr-
ný rozvoj cestovního ruchu. Jejím zakladatelem je Svaz cestovního 
ruchu Kladské pomezí, který sdružuje více než 40 měst, obcí a sou-
kromých subjektů.
Kladské pomezí je taktéž oficiální název turistické oblasti v severovy-
chodních Čechách při hranici s Polskem, která zaujímá rozlohu býva-
lého okresu Náchod a částečně zasahuje do okresu Trutnov v oblasti 
Jestřebích hor. Název vychází z historie, kdy tudy procházela důleži-
tá obchodní stezka spojující Prahu s polským Kladskem. 

Kladské pomezí, o.p.s., www.kladskepomezi.cz, 
info@kladskepomezi.cz, foto: Tomáš Menec

Kladské pomezí 
– krajina výhledů
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1. kuželkářská liga žen: (hrací den – sobota)
  4. 3. 2023 11.00 SKK Primátor Náchod – KK Slavia Praha
 18. 3. 2023 11.00 SKK Primátor Náchod – KK Jihlava
  1. 4. 2023 11.00 SKK Primátor Náchod – KC Zlín
2. kuželkářská liga mužů: (hrací den – sobota)
  4. 3. 2023 15.00 SKK Primátor Náchod – SKK Bohušovice
 11. 3. 2023 10.00 TJ Červený Kostelec – SKK Podbořany
 18. 3. 2023 15.00 SKK Primátor Náchod – TJ Sokol Tehovec
 25. 3. 2023 10.00 TJ Červený Kostelec – SKK Primátor Náchod
  1. 4. 2023 15.00 SKK Primátor Náchod – TJ Slovan Karlovy Vary
Východočeská divize: (hrací den – pátek)
 10. 3. 2023 17.00 SKK Primátor Náchod B – KK Solnice A
 24. 3. 2023 17.00 SKK Primátor Náchod B – Lokomotiva Česká Třebová A
  6. 4. 2023 17.00 SKK Primátor Náchod B – Jiskra Ústí n.Orl. – Hylváty
Východočeská divize mládeže: (hrací den – neděle)
  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
 26. 3. 2023 9.00 SKK Primátor Náchod B – KK Vysoké Mýto B
  2. 4. 2023 9.00 SKK Primátor Náchod A – SKK Primátor Náchod B

Fotbal

Volejbal

PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – březen 2020

48. ročník turnaje neregistrovaných o pohár „Pivovaru PRIMÁTOR Náchod“
Slavnostní zakončení turnaje se uskuteční v sobotu 4. března 2023 od 20 hodin ve 
společenském sále hlavního sponzora turnaje Pivovaru PRIMÁTOR v Náchodě. Koneč-
né výsledky, tabulky či průměry jednotlivců naleznete na www.kuzelky.nachod.net 

Program FK na březen 2023
 Sobota 11. 3. ve 14.30 h.: 

FK Náchod 
– Brandýs nad Labem divize mužů

 Neděle 12. 3. ve 14.30 h.: 
FK Náchod „B“ 
– Třebechovice I. A třída mužů

 Neděle 12. 3. v 10.00 a ve 12.30 h.: 
FK Náchod „U17“ + „U19“ 
– V. Žižkov dorost. Divize

 Sobota 18. 3. v 10.00 a ve 12.00 hod.: 
FK Náchod „U15“ + „U14“ 
– Dukla Praha žákovská divize

 Sobota 25. 3. v 15.00 h.: 
FK Náchod – Čáslav divize mužů

 Neděle 26. 3. v 15.00 h.: 
FK Náchod „B“ 
– Nové Město I. A třída mužů

 Neděle 26. 3. v 10.00 a ve 12.15 h.: 
FK Náchod „U17“ + „U19“ 
– Čáslav dorost. Divize
Všechna utkání se hrají na stadionu v Bě-
lovsi. Občerstvení zajištěno. Přijďte pod-
pořit naše hráče!

Atletická olympiáda 
základních škol slaví 
půlkulatiny

Atletická olympiáda zá-
kladních škol, jejímž or-
ganizátorem je Kulturní 
a sportovní nadace města 
Náchoda, se letos uskuteční 
v pondělí 19. 6. 2023 na atle-
tickém stadionu Hamra. Při-

hlásit se mohou všechny základní školy 
celého bývalého náchodského okresu. Vý-
sledky loňské olympiády spolu s dalšími 
informacemi naleznete zde: 
http://www.mestonachod.cz/
zivot-v-nachode/kultura/nadace/

Sabina Matoulková – tajemnice Nadace 

1. liga U 22 (juniorky) 
v sobotu 18. března 2023
SPORT KLUB Náchod – TJ OSTRAVA
od 10.00 a 13.00 hod.
1. liga U20 (kadetky) 
v neděli 19. března 2023
SPORT KLUB Náchod – TJ Spartak Polička
od 10.00 a 13.00 hod.
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BŘEZEN 2023 v Muzeu Náchodska

MUZEUM NÁCHODSKA

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
 NÁCHODSKÁ VÝTVARNÁ ZIMA / NACHOD ART WINTER 

17. 12. 2022 – 2. 4. 2023
V letošním roce připravuje Galerie výtvarného umění v Nácho-
dě výstavu Náchodská výtvarná zima – výstava regionálních 
umělců se zahraniční účastí (Nachod Art Winter – regional 
fine art exhibition with international cooperation/partici-
pation). Kurátorkou výstavy je Nongkran Panmongkol dlou-
hodobě působící ve Stockholmu, v severním Thajsku a pra-
videlně 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 podo-
by současného umění v site-specific (geografickém) kontextu, 
ve společenském kontextu, včetně insitního umění. Kontras-
ty/hranice mezi profesionálním (tržně úspěšným) a neprofesi-
onálním 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. 3. 2023
GVUN Jízdárna 
TAJEMSTVÍ SVĚTLA
Interaktivní program k výstavě Náchodská výtvarná zima ur-
čený pro školní kolektivy i zájmové skupiny.
Vstupné: žák/student 20 Kč, 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 předcho-
zích cyklů lekcí o ruském umění. Cyklus přednášek je ten-
tokrát zaměřen i na sbírku GVUN a další české kolekce. Po-
díváme se znovu na tvorbu o něco málo staršího než Šiškin 
Alexeje Bogoljubova, připomeneme si i jméno Ajvazovského. 
GVUN vlastní půvabné dílo od Alexandra Kiseljova. Mezi špič-
ky v uměleckém poli patři Isaak Levitan, mistr židovského 
původu, který se dostával ke slávě ve velmi obtížných pod-
mínkách. Dotkneme se i díla Julije Klevera st., spolu s kterým 
navštívíme salony a prohlédneme si pěkné vzory salonního 
umění. Těšíme se na Vás. 
Přihlásit se můžete na 
https://us06web.zoom.us/j/84296638012 
nebo živě na facebook.com/galerienachod. 
6. 3. Ruské umění druhé poloviny 20. století. Krajinomalba
20. 3. Ruská žánrová malba druhé poloviny 20. století

Galerie výtvarného umění v Náchodě
GVUN Malá, Náchod, Plhovská 862, tel. 491 423 245, 
491 427 321. Otevřeno v době konání programu a po před-
chozí telefonické domluvě. 

 IMPACT ZPOD STŘECHY, JAKUB ŠVÉDA 
4. 3. – 16. 4. 2023
Kurátor výstavy: Petr Pokorný
Devadesátá léta minulého století přinesla vedle jiných spo-
lečenských změn i zcela odlišnou vizualitu, nastupující ge-
nerace autorů se ve své tvorbě s jejím jazykem naučila rych-
le zacházet. Výrazným příkladem takového autora je umělec 
Jakub Švéda (*1973), který vystudoval pražskou AVU u Jiřího 
Sopka a Jiřího Davida v letech 1993–2001. Reklamy, filmy, kul-
tura klipů, vizuální krása, ale i faktor vizuálních manipula-
cí, grafika počítačových her, i hudba – to byl soubor podnětů 
pro autorův výrazný obrazový jazyk. Dva okruhy, které jsou 
pro jeho tvorbu dodnes zásadní, jsou prostor a světlo a pro-
pojení těchto sil. Po roce 2010 ustupuje původní obdiv k vi-
zualitě devadesátek do pozadí a do Švédových prací přichá-

zejí kritičtější tóny, gesta, která známe z jeho kreseb. Obsah 
děl Jakuba Švédy dlouhodobě reaguje na společenská téma-
ta, apeluje na politické problémy, zmiňuje zodpovědnost ka-
ždého z nás za věci běžné i za problémy „velké“. Tím vším je 
Švéda „in“ ač o to neusiluje, jeho tvorba se tak stává infor-
mací o stavu světa kolem nás i o nás samotných. Ve své prá-
ci využívá pro znázornění světa a krajiny jako životního pro-
storu techniky od subtilních kreseb, přes robustní malířská 
gesta, rozlité skvrny, textové vrstvy, až po počítačem řízenou 
frézu, kterou používá jako malířský štětec k přenosu skico-
vých záznamů do hmoty plexiskla. Náchodská výstava, jeho 
třetí samostatná v Královéhradeckém kraji, je sestavena jako 
cílený výběr „Impactů“, Biohazardů a vizualizovaných kódů 
DNA z let 1998 až 2022, ve kterých je Jakubem kladen důraz 
na zpracování světla jako svébytného fenoménu. 
Vernisáž v pátek 3. března v 17 hodin.
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
Do konce března je otevírací doba stálé expozice Muzea Náchod-
ska v Broučkově domě na Masarykově náměstí omezena. Ote-
vřeno je od pátku do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Pro-
hlídku expozice mimo tyto dny si mohou organizované skupiny 
objednat na tel. čísle 491 423 248 nebo na e-mailu meisnerova@
muzeumnachodska.cz.

 AKCE PRO VEŘIJNOST 

Naučme se vyprávět… Příběh o městě, ve kterém žijeme
Třetí ze série storytellingových workshopů Učíme (se) příběhy 
se uskuteční ve čtvrtek 16. března a povede ho zkušená lektorka 
Lucie Nemešová. Společně s ní detekujeme negativní narativy tý-
kající se Náchoda a najdeme alternativní příběhy, které nám po-
mohou prohloubit si lásku k místu, ve kterém žijeme.
Workshop je zdarma. Kapacita je omezená, proto je nutná regis-
trace na e-mailu smekalova@muzeumnachodska.cz nebo na tel. 
čísle 739 047 065.
Projekt je spolufinancován z prostředků EU a NPO MKČR.

Dobrošov – krajina, příroda a podzemí
Zajímají vás informace o přírodě a historii Dobrošova – jedno-
ho z nejzajímavějších vyhlídkových vrcholů Čech? Pokud ano, 
přijďte si poslechnout přednášku Mgr. Jana Ježka, který je auto-
rem publikace s názvem Kniha o Kladském pomezí. Druhá letoš-
ní přednáška z cyklu muzejních sedánků se uskuteční ve stře-
du 29. března od 17 hodin v prostorách návštěvnického centra 
Pevnosti Dobrošov. Přednáška je ZDARMA (v den konání je na-
víc možné od 15:30 absolvovat placenou prohlídku návštěvnic-
kého centra za 40 Kč).

Velikonoční dílna
Muzeum Náchodska vás zve v sobotu 1. dubna 2023 na tvoři-
vou velikonoční dílnu, která se bude konat v přednáškovém sále 
v budově Staré radnice (čp. 1) na Masarykově náměstí v Nácho-
dě. Přijďte si vyzkoušet tradiční i moderní techniky zdobení va-
jíček, vyrobte si velikonoční slepičku a upleťte pomlázku z vr-
bového proutí. S sebou si prosím přineste vyfouknutá vajíčka 
na zdobení. Dílna je vhodná pro děti i dospělé, vstupné je 60 Kč.
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Stomatologická pohotovost
sobota, neděle, 
státní svátky 8.00–12.00 hod.

Stomatologická pohotovost

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

BŘEZEN
PROGRAM

www.decko–nachod.cz

  od 15 hodin
 4. 3.  jh Klub loutkářů Úpice 
   Kašpárek u krále větru
 18. 3. Zlatovláska
 25. 3. Zlatovláska 

Více informací na stránkách 
http://lsdpr.cz 

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

Oblast Náchodsko-Jaroměřsko:
 4.–5. 3. MUDr. Petr Juran (MUDr. Blanka Filipová) Komenského 10,
  Nové Město nad Metují  491 472 721
 11. a 12. 3. ARIES, klinika komplexní estetiky s.r.o. (MUDr. Jolana Nezvalová) 
  Velký Třebešov 118  491 453 272
 18. a 19. 3. MUDr. Petr Juran  Komenského 10,
  Nové Město nad Metují  491 472 721
 25. a 26. 3. MUDr. Lucie Strnadová  Z. Němečka 130
  Jaroměř – Josefov  491 812 495
Oblast Náchodsko – Broumovsko:
 4.–5. 3. MDDr. Lucie Škodová Třísková  Krásnohorské 672,
  Náchod  737 449 355
 11. a 12. 3. ZNL s.r.o. (MDDr. Petr Houštěk)  
  Machov 119  602 333 466
 18. a 19. 3. P3K DENTAL s.r.o. (MDDr. Jan Petřík) Kamenice 113 
  (Pasáž Magnum), Náchod  724 086 199
 25. a 26. 3. ZNL s.r.o. (MUDr. Lukáš Neoral)  17. listopadu 291
  Police nad Metují  602 333 427
    491 541 654

AKCE PRO VEŘEJNOST
 pátek 3. března

KERAMIKA NA ZKOUŠKU
velikonoční 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 4. března – SVATOJAKUBSKOU 
CESTOU – jarní výlet klubu Baťůžek 
pro děti od 6 do 12 let, sraz na nádraží 
v Náchodě v 8.15 hodin, předpokládaný 
návrat v 15 hodin, trasa cca 8 km, závě-
rečný odpočinek v cukrárně, přihlášky do  
2. 3., cena 200 Kč, členové klubu Baťůžek 
100 Kč, informace Pavlína Tylšová, spor-
tovnioddeleni@decko-nachod.cz, tel. 775 
223 292

 sobota 11. března – MARCH SATURDAY
pro děti od 6 do 12 let, program od 9 do 13 
hodin, hravá výuka angličtiny, s sebou 
vybavený penál a přezůvky, přihlášky do  
10. 3., cena 180 Kč, (strava, materiál, pojiš-
tění), informace PhDr. Jaroslava Nývltová, 
tel. 775 223 291
středa 15. března 
– MINIKURZ FRIVOLITKOVÁNÍ
cyklus 3 rukodělných workshopů vždy 
ve středu od 16 do 18 hodin, vhodné pro 
zájemce od 12 let, s sebou přezůvky, pří-
padně brýle, cena 200 Kč za lekci, případ-
ně 500 Kč za celý kurz, přihlášky do 10. 3., 
informace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 
296

 sobota 18. března 
– JARNÍ FIMO PRO HOLKY
tvořivá dílna pro dívky od 6 do 12 let, vý-
roba šperků z polymerové hmoty FIMO 
třeba jako dárek pro maminku, program 
od 9 do 13 hodin, cena 200 Kč, s sebou pra-

covní oděv a přezůvky, přihlášky do 13. 3., 
informace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 
296

 sobota 18. března – BREAK DANCE SOU-
TĚŽ BBOY ASSASSIN
taneční soutěž v break dance stylu pro 
děti – začátečníky, celorepubliková a me-
zinárodní účast, start ve 13 hodin, vstup-
né 150 Kč, informace Jaroslav Karásek, tel: 
775 223 919 

 25.–26. března – KURZ KRESBY PRAVOU 
MOZKOVOU HEMISFÉROU
víkendový kurz kresby pod vedením lek-
torky Mgr. Věry Voltrové, vhodné pro 
vážné zájemce od 12 let, vždy od 9 do 17 
hodin, cena 2000 Kč, s sebou přezůvky, 
případně brýle, přihlášky do 20.3., infor-
mace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296

 sobota 25. března – HODINA ZEMĚ
Náchod se připojuje k celosvětovému ha-
ppeningu na podporu ochrany životní-
ho prostředí – zhasněte na jednu hodinu 
světla a vypněte co nejvíce elektrických 
spotřebičů, program od 20.30 do 21.30 
hodin na Masarykově náměstí, symbolic-
ké zapálení svíček, vystoupení tanečních 
a hudebních skupin, informace Bc. Sabina 
Kulhánková, youthinaction@seznam.cz
Podrobnější informace ke všem akcím 
a možnost přihlášení najdete na www.
decko-nachod.cz.
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Církve v Náchodě Senior klub „Harmonie 2“
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
děkanství Náchod, Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod. Kon-
takty: kancelář 491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš 737 383 
752, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, www.na-
chod.farnost.cz, e-mail: farnost.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 koste-
le sv. Vavřince: pondělí 7.00, úterý 18.00, středa 16.00, čtvrtek 
7.00, pátek 18.00, sobota 7.30 a v 18.00 s nedělní platností, ne-
děle 7.30, 9.00 a 18.00. Mše svaté pro děti a mládež jsou slouže-
ny v kostele sv. Michaela v neděli v 10.15. Příležitost ke svátos-
ti smíření půl hodinu přede mší svatou a v pátek hodinu přede 
mší svatou. Modlitební setkání v kostele sv. Michaela probíhá 
každý druhý čtvrtek od 19.00. 
Během měsíce března ve středu a v pátek přede mší svatou bu-
dou konány pobožnosti křížových cest. P. Zdeněk 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.

 čtvrtek 2. 3. od 14 hod. „Vzpomínka na Semafor“ – Suchý  
+ Šlitr a jejich hity, přijďte si připomenout známé písničky; 

 čtvrtek 9. 3. od 14 hod. „Cestou po Africe“ – promítání ze své 
cesty připravila p. Libuše Lukášová; 

 čtvrtek 16. 3. od 14 hod. „Slunnou Itálii od severu k jihu“  
– promítání připravil a slovem doprovodí p. Zdeněk Nývlt;
čtvrtek 23. 3. od 14 hod. „Sibiřská krajina z výšky“ – promítá-
ní pro nás připravil p. Otto Mach.
čtvrtek 30. 3. od 15.30 „Výroční členská schůze“ v restauraci 
Reduta. Na programu jsou zprávy o hospodaření a činnosti spol-
ku, přehled akcí na r. 2023. U prezence bude ještě možnost za-
platit členské příspěvky.
Na naše programy zveme všechny příznivce klubovny seniorů, 
i nečleny našeho spolku. Na vaše návštěvy se těší členové výbo-
ru Senior klub, Náchod, Rybářská 1819.
V kanceláři můžete vyřídit své žádosti vždy po programu v PO  
a ČT 15.30–16 hod. Přihlášky se zálohou na jednodenní výlety se 
budou přijímat od ÚT 7. března od 15 hod. 
Připravujeme odpolední kurz pro ovládání chytrého telefonu na 
11. 4. t. r. od 14.30 hod. v ZŠ Babí, který nabídla organizace Moud-
rá sovička pro naše členy zdarma. Zájemci hlaste se v Harmonii 
2 PO a ČT vždy po programu.                Za výbor SK Anna Poláková

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 postiže-
ním (např. příspěvky na péči, průkazy TP, ZTP, ZTP/P + mobili-
ta, poradenství ohledně příspěvků úřadu práce, informace OSSZ 
o možnosti podání žádosti o invalidní důchod, možnosti sepsá-
ní námitky apod.

Nabízíme: 
Euroklíče pro držitele průkazu TP, ZTP, ZTP/P a pro ostatní zdra-
votně postižené osoby bez průkazu, které zajišťují rychlou do-
stupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních za-
řízení (např. výtahů, schodišťových plošin, WC).

Nabízíme: 
Zapůjčení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek:
–  Francouzské hole, podpažní berle, švédský podavač, sedačky 

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

py, signalizace bytového zvonku pro osoby se sluchovým po-
stižením (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 (30 Kč/den).
– Polohovací postel s matrací, motomed (ceník 35 Kč/den).
– Motodlaha (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 březnu 2023
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Vážení a milí čtenáři a čtenářky náchodské knihovny, na stránkách 
Zpravodaje vás o dění v naší knihovně informuji naposledy. 40 let kni-
hovnictví a 14 let ředitelování, to je bezpočet milých setkání, dopo-
ručených knížek i přečtených stran. Ať se vám v náchodské knihov-
ně líbí i pod novým vedením! Mgr. Ivana Votavová

Výběrové řízení: ředitel/ředitelka knihovny
Správní rada vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ře-
ditel/ředitelka Městské knihovny Náchod, o. p. s. Písemné při-
hlášky je možné podávat do 10. března, předpokládaný termín 
nástupu je 1. dubna 2023 (nebo po dohodě). Soupis konkrétních 
požadavků naleznete na našich webových stránkách nebo soci-
álních sítích.

Rozvoz knih
Ve čtvrtek 2. března se v dopoledních hodinách uskuteční roz-
voz knih nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
Studovna
TVOŘÍ CELÁ RODINA
6. března – 30. dubna. Výstava obrazů rodiny Jíchovy. Vernisáž 
se uskuteční v pondělí 6. března od 17.00 hodin ve studovně.

Dětské oddělení
KDYŽ VODA PROMLOUVÁ
1.–31. března. Na 22. březen připadá Světový den vody – přijďte si 
do dětského oddělení prohlédnout a přečíst pohádky z vodního 
království, o léčivé síle vody, kterou je potřeba chránit.

Deskovky
V pondělí 20. března 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.

Příběhy našich sousedů
V pátek 24. března v 15.00 hodin se bude v prostorách dětského 
oddělení konat prezentace žákovských výstupů z projektu Příbě-
hy našich sousedů, který zaštiťuje organizace Post Bellum. V rámci 
tohoto projektu se žáci z 8. a 9. tříd vypravili za pamětníky, se 
kterými natáčeli rozhovory o jejich životě, názorech, příhodách 
a životních zkušenostech. Příběhy následně zpracovali v nejrůz-
nějších podobách od audioreportáže po animaci.

S knížkou do života
Bookstart II (3–6 let)
V sobotu 25. března 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 28. března 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.

Malé večerní čtení
Ve středu 29. března pro vás od 18.00 hodin chystáme v pro-
storách půjčovny pro dospělé tradiční večerní čtení. Přijďte si 
navzájem předčítat ze svých oblíbených knih. Těšit se můžete 
na spoustu knižních tipů v příjemné atmosféře s drobným ob-
čerstvením. Vstup je zdarma a bez nutnosti rezervace. 

Jaro klepe na vrátka
Ve čtvrtek 30. března 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.

Náchodská univerzita volného času
 13. a 27. března – Milan Záliš 

Císařovna a královna Marie Terezie a její doba
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 březen: 1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3., 29. 3.

Kde končí svět 2023
Stále se můžete zapojit do již 13. ročníku celostátní literární 
a výtvarné soutěže pro děti a mládež do 16 let, tentokrát s pod-
titulem „Posel dobrých zpráv.“ Práce odevzdávejte v dětském od-
dělení knihovny do 31. března 2023.



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

BŘEZEN

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!! Vzhledem k uzávěrce NZ, později přijatým covidovým opatřením i dodatečným rušením únorových premiér filmů domácími i zahra-
ničními distributory, sledujte, prosím, aktuální program kina. Aktualizovaný program najdete na www.kinonachod.cz nebo na plakátech kina na výlepových plochách.

MUŽ JMÉNEM OTTO
Má rád lidi… , ale když od nich má pokoj! Film, jehož předlohou je celosvětový knižní bestseller Muž jménem Ove, vypráví příběh mrzouta Otta Andresona, který po ztrátě manželky ztratí smysl života. V hlav-
ní roli výborný Tom Hanks. České titulky. Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný.

OSTROV
„Dovolená za trest…!“ Jana Plodková a Jiří Langmajer v dobrodružné komedii režiséra Rudolfa Havlíka. Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

ZATMĚNÍ
„Trochu ostřejší thrillerová komedie“. Krvavý měsíc. Rána. Krev. Zatmění. Parafráze zatemněné mysli a eskalace tak banální situace, jakou dopravní nehoda může být… V hlavních rolích Jakub Štáfek, Jan Zad-
ražil a Ján Jackuliak. Režie Petr Kubík. Vstupné 130 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný.

MEDVÍDEK PÚ: KREV A MED
Horor jak má být… Kryštůfek Robin během svých univerzitních studií zanedbává zvířata ve Stokorcovém lese a neposkytuje jim žádnou potravu. Mezi hladovějícími zvířaty se Pú a Prasátko rozhodnou nakrmit 
sami a jejich zvířecí instinkty se znovu probudí. Kromě medu touží Medvídek i po krvi. To ale představuje smrtelné nebezpečí pro přijíždějící turisty… České titulky. Vstupné 130 Kč, mládeži do 18 let nepřístupný.

CREED III
Před minulostí neutečeš. Michael B. Jordan debutuje jako režisér a vrací se v hlavní roli Adonise Creeda, ve třetím pokračování oblíbené série. České titulky. Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

BELLA A SEBASTIÁN: NOVÁ GENERACE
Milovaná klasika o přátelství malého chlapce a velkého bílého psa přichází v novém zpracování. Dobrodružný rodinný film, uváděný v českém znění. Vstupné 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, mládeži přístupný.

AVATAR: THE WAY OF WATER
Zpátky do nádherného světa Pandory ve velkolepém a strhujícím dobrodružství plném akce! Uvádíme v českém znění. Film je nominován ve čtyřech kategoriích na Oscara za rok 2022. Verzi 3D uvádíme ve for-
mátu HFR (HIGH FRAME RATE), tj. ve vysokorychlostní projekci. Vstupné 3D verze 170 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.

BANGER.
Zběsilá adrenalinová jízda plná rapu a drog, natočená výhradně na iPhone, režiséra Adama Sedláka. Film byl oceněn Cenou české filmové kritiky za rok 2022 za režii a je nominován v osmi kategoriích na Čes-
kého lva za rok 2022. Vstupné 130 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný.

ARVÉD
Hra s ďáblem se nedá vyhrát! Jiří Arvéd Smíchovský byl významný hermetik, okultista, vyznavač černé magie a mimořádně vzdělaný člověk s geniální pamětí – prostě reálná postava nacistického kolaboran-
ta a přisluhovače komunistického režimu přezdívaného „malostranský ďábel“. Film byl oceněn třemi Cenami české filmové kritiky za rok 2022 a je nominován ve 12 kategoriích na Českého lva za rok 2022.
Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

IL BOEMO
Historický velkofilm inspirovaný skutečným příběhem jednoho z nejvyhledávanějších hudebních skladatelů druhé poloviny 18. století – Josefa Myslivečka. V hlavní roli Vojtěch Dyk. Film byl navržen za Čes-
kou 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 120 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

BASTARDI 4: REPARÁT   FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ ZA ÚČASTI TVŮRCŮ FILMU.
Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

VŘÍSKOT 6
New York, nová pravidla, další kapitola… V pokračování kultovní hororové série se diváci mohou těšit na Courteney Cox, Melissu Barreru a Jennu Ortegu, která naposledy zazářila v seriálu Wednesday. České 
titulky. Vstupné 140 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný.

FABELMANOVI
Zachyťte každý okamžik! Film Stevena Spielberga je částečně autobiografický snímek o jeho dětství a dospívání, vyprávěný optikou mladého začínajícího filmaře. Životopisné drama uváděné s českými titulky. 
Film patří ke žhavým kandidátům při letošním udílení Oscarů – má celkem sedm nominací. Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

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.

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…
Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

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. Film je nominován 
ve čtyřech kategoriích na Oscara za rok 2022. Verzi 3D uvádíme ve formátu HFR (HIGH FRAME RATE), tj. ve vysokorychlostní projekci. 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. Režie Dan Pánek. Vstupné 140 Kč, mládeži přístupný.

VELRYBA
Lidé jsou úžasní. Tento nakažlivý optimismus je superschopností Charlieho. Vidí v lidech jen dobro a v nás tak probouzí empatii. Darren Aronofsky natočil hluboce lidský snímek, který sbírá jednu cenu za dru-
hou… Famózní comeback Brendana Frasera (známého divákům z filmu Mumie z roku 1999), který je nominován na Oscara za Nejlepší mužský herecký výkon za rok 2022. České titulky. 
Vstupné 120 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

VÍLY Z INISHERINU
Na odlehlém ostrově západně od pobřeží Irska sledujeme celoživotní přátele Pádraica (Colin Farrell) a Colma (Brendan Gleeson), kteří se ocitnou v nejednoduché situaci, když Colm nečekaně jejich přátelství ukon-
čí… Drama uváděné s českými titulky. Film byl oceněn třemi Zlatými glóby za rok 2022 a má celkem devět nominací na Oscara za rok 2022. Vstupné 120 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

KAREL KRYL – KDO JSEM…?
Poslední zpověď… Filmový režisér Dušan Rapoš a scénáristka Erika Vincoureková byli úplně posledními, kteří stihli natočit dokument, shrňující písně, verše, vzpomínky a úvahy malého velkého muže, bohu-
žel už těsně před odchodem za „Šéfem“, jak Kryl nazýval Pána Boha. K celovečernímu 85 min. filmu „Karel Kryl – Kdo jsem...?“ je jako bonus přiřazen 25 min. film o filmu „Bratříčku, zavřel jsi vrátka...“, který 
přináší hluboce lidské Krylovo zamyšlení nad stavem našeho vědomí a svědomí. Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný.

VELIKONOCE V UMĚNÍ   SPECIÁLNÍ PŘEDSTAVENÍ POUZE PRO SENIORY ZA SNÍŽENÉ VSTUPNÉ
Dokument z cyklu Exhibition on Screen. Příběh smrti a vzkříšení Ježíše Krista dominoval západní kultuře posledních 2000 let. Je to možná nejvýznamnější historická událost všech dob, nejen jak ji vyprávěla 
evangelia, ale také jak ji ztvárnili největší umělci historie. Uvidíte díla mistrů jako Caravaggio, Leonardo, Raffael, El Greco nebo Dalí. Film se natáčel v Jeruzalémě, ve Spojených státech i napříč Evropou a od-
haluje rozdílné cesty, jakými umělci zachycovali příběh Velikonoc v průběhu věků, a tím i historii nás všech. Vstupné 80 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

Arthur Miller: ČARODĚJKY ZE SALEMU   ZÁZNAM DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ Z BRITSKÉHO NÁRODNÍHO DIVADLA
Hon na čarodějnice začíná... Podmanivé podobenství o moci a jejím zneužití, které neztratilo na síle od roku 1953, kdy ho Arthur Miller napsal, se vrací na jeviště. Ačkoliv je vychovaly k tomu, aby byly jen vi-
děny, nikoliv slyšeny, skupina mladých žen ze Salemu zjišťuje, že jejich slova mají velkou moc. 
Nastudováno v anglickém originále a uváděno s anglickými a českými titulky. Vstupné 250 Kč, studenti a senioři 200 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

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. Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný.

ELVIS
Film Baze Luhrmanna o životě a hudbě Elvise Presleyho z pohledu jeho komplikovaného vztahu s tajemným manažerem, plukovníkem Tomem Parkerem. V hlavních rolích hudebního životopisného filmu Aus-
tin Butler a Tom Hanks. České titulky. Film má osm nominací na Oscara za rok 2022. Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

SHAZAM! HNĚV BOHŮ
Pokračování příběhu o dospívajícím chlapci Billy Batsonovi, který se po vyslovení 
kouzelného slova „SHAZAM!“ promění ve své dospělé alter ego superhrdiny Shazama. Akční fantastická dobrodružná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 140 Kč, mládeži přístupný.

65
Před milióny let měla prehistorická země návštěvu… Po nouzovém přistání na neznámé planetě pilot Mills rychle zjistí, že se nachází na Zemi… před 65 miliony let. Jelikož Mills a další přeživší, Koa mají na 
záchranu jediný pokus, musí se při svém epickém boji o přežití vydat napříč neznámou krajinou plnou nebezpečných prehistorických tvorů. České titulky. Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

BASTARDI 4: REPARÁT
Bývalý učitel Majer je v rámci prezidentské amnestie propuštěn z vězení. Venku nemá nikoho, celá jeho rodina je po smrti a překvapivě se ho ujme bývalý romský spolužák Ivan, který žije a pracuje v rom-
ském ghettu jako pedagogický asistent – tak začíná volné pokračování úspěšné trilogie Bastardi natočené v letech 2010 – 2012. Režie a scénáře se ujal Tomáš Magnusek a zároveň se vrací v roli učitele Majera.
Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

Richard Wagner: LOHENGRIN   SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS Z METROPOLITNÍ OPERY V NEW YORKU
Po sedmnácti letech se na scénu Metropolitní opery vrací Wagnerův Lohengrin v novém a éterickém pojetí režiséra Françoise Girarda. Pod taktovkou Yannicka Nézet-Séguina zpívá titulní roli tajemného labutí-
ho rytíře tenorista Piotr Beczała. Nastudováno v německém originále a uváděno s anglickými a českými titulky. Základní vstupné 320 Kč, zlevněné vstupné 270 Kč (senioři a studenti), abonentní vstupné 250 Kč

NEJVĚTŠÍ DAR
Přivítejte jaro v opravdu Božské pohádce, ve které se snoubí svět starých slovanských bohů a bohyní s životem svérázných obyvatel malé valašské vísky. Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný.

SLUŽKA
Inspirováno stejnojmenným románem Hany Lasicové. Dvě dívky zmítané problémy dospívání, a zatímco se v roce 1918 svět koupe v krvavé válce, zápasí služka a panská slečna o právo svobodně žít a milovat… 
Historické drama režisérky Mariany Čengel Solčanské. Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

LOUIS TOMLINSON: ALL OF THOSE VOICES   KONCERTNÍ DOKUMENT

1. středa v 17 hod

1. středa v 19.15 hod
4. sobota v 19.30 hod

2. čt, 7. út v 17 hod
3. pátek v 19.15 hod
5. neděle v 16 hod

2. čtvrtek v 18.45 hod
5. neděle v 18 hod
8. středa v 19.30 hod

3. pátek v 17 hod
7. úterý v 18.45 hod

4. sobota ve 14.15 hod
8. středa v 15.15 hod

4. sobota v 16 hod 
– 3D DABING – HFR

5. neděle ve 14 hod

6. pondělí v 17 hod

6. pondělí v 19 hod

8. středa v 17 hod

9. čtvrtek v 19 hod

9. čtvrtek v 16.45 hod
10. pátek v 19.30 hod
12. neděle v 18 hod

10. pátek v 16.30 hod

11. sobota ve 14 hod

11. sobota v 16 hod

11. sobota v 18.15 hod 
3D DABING – HFR

12. neděle ve 14 hod

12. neděle v 16 hod

13. pondělí v 17 hod

13. pondělí v 19.15 hod

14. úterý v 15 hod

14. úterý v 18 hod

15. středa v 17 hod

15. středa v 18.45 hod

16. čtvrtek v 17 hod
17. pátek v 17 hod
18. sobota ve 14 hod
21. úterý v 17 hod

16. čtvrtek v 19.30 hod
19. neděle v 16 hod
20. pondělí v 19.15 hod

17. pátek v 19.30 hod
19. neděle v 18 hod
21. úterý v 19.30 hod

18. sobota v 16.45 hod

16. pondělí v 17 hod

20. pondělí v 17 hod

22. středa v 19 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

.... i Váš pes může klidně spát

soukromá bezpečnostní služba
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