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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

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

v Cestovním a Informačním centru v Červeném Kostelci, tel. 498 100 657, v Regionálním informačním centru v České Skalici, tel. 491 453 870
a v Info – Centrum Hronov, tel. 491 483 646.

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

                 Uvádí v červnu

                    Další akce 

KABARET NAHATÝ SHAKESPEARE
Divadlo Tramtarie Olomouc
Pět v jednom aneb Pět nejslavnějších tragédií 
Williama Shakespeara v jedné divadelní 
komedii. Všechno, co jste chtěli vědět 
o Shakespearovi a báli jste se zeptat! Chytrá 
komedie, která se s nadsázkou a humorem 
věnuje pěti nejznámějším shakespearovským 
tragédiím. Vhodné pro střední školy. 
Předprodej od 20. května 2017   
Vstupné: Kč 60,- 

Divadelní soubor NA TAHU 
Červený Kostelec
Představení ab. cyklu – skupina „A“ 
Jiří Hubač:  
STARÁ DOBRÁ KAPELA
Divadelní hra Jiřího Hubače o stáří, lásce, 
snech a síle přátelství
Režie: Jan Brož 
Několik starých lidí se setká ve chvíli, 
kdy každý z nich bilancuje tu velkou část 
své životní cesty, kterou už má za sebou. 
V Hubačově uměleckém ztvárnění se 
příběh o sjezdu abiturientů píseckého 
gymnázia po pade-sáti letech stává silnou 
výpovědí o přetrvávající síle přátelství a také 
dramatickou konfrontací lidských osudů 
a charakterů.
Hrají: Pavel Zuzek, Pavel Labík, Jiří Kubina, 
Rostislav Hejcman, Draha Kubinová, Milena 
Hořejší, Václav Koreček, Ivo Fanta, Jan Brož
Předprodej od 20. května 2017  
Vstupné: Kč 120,- 100,- 80,- 

LACO DECZI – legenda jazzu 
Trumpetista, skladatel, kapelník a amatérský 
malíř Laco Deczi se narodil v roce 1938 
ve vesnici Bernolákovo na Slovensku. V roce 
1962 odešel z Bratislavy do Prahy, kde působil 
až do své emigrace v roce 1985. Po několika 
měsících strávených v Německu, nakonec 
defi nitivně zakotvil ve Spojených státech, kde 
žije do teď. Laco získal za dobu svojí kariéry 
několik ocenění. V roce 1964 vyhrává Cenu 
kritiků i bronzovou cenu čtenářů časopisu 
Melodie, následující rok slaví jednoznačné 
vítězství v obou kategoriích a zlato si podržel 
i v dalších letech. V roce 1966 získává 
za vynikající sólistickou činnost Cenu 
Československé jazzové federace.
Předprodej od 20. dubna 2017  
Vstupné: Kč 220,- 200,- 180,-

Čtvrtek 
8. června
v 10.00 hodin

Čtvrtek 
15. června
v 19.00 hodin

Pondělí 
26. června
v 19.00 hodin

Hana Holišová & New Time Orchestra 
Koncertní vystoupení populární zpěvačky 
a herečky Hany Holišové
s brněnským, 18 členným profesionálním 
bigbandem.
Program je koncipován jako mix hitů hvězd 
světového popu, soulu, swingu, chansonu 
i rocku
v originálních aranžmá. V průběhu koncertu 
zazní i nejúspěšnější skladby z loňského 
programu, slavné české písně 60. a 70. let. 
v neotřelém bigbandovém provedení. 
Profesionální brněnský Big Band - New Time 
Orchestra neplní pouze funkci doprovodného 
tělesa, ale prezentuje se v náročných 
a posluchačsky atraktivních kompozicích, 
ve kterých se představí řada špičkových sólistů. 
Předprodej od 20. června 2017  
Vstupné: Kč 360,- 340,- 320,-

 
VELKOLEPÁ TANEČNÍ SHOW SVC 
DÉČKA NÁCHOD
Taneční přehlídka všech tanečních souboru 
Déčka. K viděni budou taneční vystoupení 
ve stylu Street Dance, Break Dance, Orientální 
tance a Step. Vstupné: Kč 50,-

V rámci „Náchodský swing uvádí“ uvádí 
Klicperovo divadlo Hradec Králové
David Drábek:
JEDLÍCI ČOKOLÁDY
Režie: David Drábek
Láska nebeská při zastávce v Čechách. Příběh 
tří sester, co se stavějí na vlastní nohy po smrti 
otce, který se v šedesáti zabil v autoškole. 
Nejmladší Valérie trpí agorafobií a nebyla 
od jeho smrti venku, Róza se projed-la 
ke dvěma metrákům váhy a prostřední Helena 
jako jediná vydělává a kormidluje chod domu. 

ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE 1. stupně ZŠ, 
Náchod, Komenského 425 
Vstupenky můžete zakoupit v předprodeji 
v Městském informačním centru v Náchodě.
Vstupné: Kč 50,- 
AKADEMIE ZŠ Náchod - Plhov
Součástí akce je vystoupení dětí 1. a 2. stupně 
školy, předání osvědčení o vykonání závěrečné 
práce žákům 9. ročníku. 
ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE 2. stupně ZŠ, 
Náchod, Komenského 425 
Vstupenky můžete zakoupit v předprodeji 
v Městském informačním centru v Náchodě.
Vstupné: Kč 50,- 

24. října
v 19.00 hodin

                    

Neděle 4. 6.
v 17.00 hodin

Úterý 20. 6. 
v 19.00 hodin

Čtvrtek 22. 6. 
v 17.00 hodin

Středa 28. 6. 
v 17.00 hodin

Čtvrtek 29. 6.
v 17.00 hodin

                  Připravujeme na říjen
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Již v únoru letošního roku byla v Do-
mově důchodců Náchod zahájena realiza-
ce projektu nesoucí přiléhavý název „Se-
nioři dětem – děti seniorům“. Realizován 
je Občanským poradenským střediskem 
o.p.s. prostřednictvím svého detašované-
ho pracoviště – Občanskou poradnou Ná-
chod. Děkujeme, že nám ředitel zaříze-
ní Bc. V. Voltr umožnil realizovat projekt 
právě v tomto zařízení. Do občanské po-
radny k nám přicházejí senioři s mnoha 
problémy, se kterými jim pomáháme, ale 
neumíme vyřešit špatné generační vzta-
hy v jejich rodině, trpké sousedské vztahy 
nebo obtížné nemoci, nemáme lék na sa-
motu a neumíme dělat zázraky, přestože 
bychom moc rádi. A právě tady se zrodil 
nápad nebýt lhostejný, něco udělat, aby 
se senioři necítili uprostřed občanské spo-
lečnosti tak sami a odstrčení do ústraní 
uzamčených bytů nebo institucionálních 
zařízení, kde se jen těžko tito lidé mohou 
cítit spokojeně nebo bezpečně. V prvním 
kroku jsme zvolili institucionální prostře-
dí domova pro seniory. Cílem projektu je 
zpestřit náplň volného času seniorů nejen 
pomocí obvyklých aktivit s dobrovolní-
kem, ale potěšit jejich srdce pravidelným 
setkáváním s dětmi, díky kterým zjišťují, 
že si navzájem mají co říct. Kontakt s mla-
dou generací by měl navodit dobrou atmo-
sféru a náladu všem účastníkům, otevře 
se prostor i pro spontánnost, probuzení 
úsměvu ve tvářích a radostný prožitek ze 
společenské sounáležitosti. Toho chceme 
dosáhnout pomocí pravidelných progra-
mů, v rámci kterých by se setkávali se-
nioři s  dětmi s možností navázání bliž-
ších vztahů přátelství v duchu „být spolu“ 
a „povídej, naslouchám“. Děti, ale i senio-
ři mohou vymýšlet aktivity, kterým by 
se rádi na programu věnovali a které jim 
usnadní bližší vzájemné poznávání. Jde 
nám v tuto chvíli o podporu pozitivních 
mezilidských vztahů, zejména mezi star-
ší a mladou generací. A chceme se tak po-
stavit lidské lhostejnosti a bezohlednos-
ti ke stáří, které jsme svědky v současné 
společnosti a možná i přimět některé 
z nás podívat se okolo sebe, zda tam není 
někdo, komu by naše vlídné slovo nebo 
malá pomoc umožnila překonat životní 
úskalí nemoci nebo stáří.

Víme, že jsme se pustili do nelehkého 
úkolu. Často se musíme ptát, kam se po-
děly hodnoty, které dobré lidské vztahy 
budují a dávají jim smysl? Neztratily se 
však úplně. Do projektu se nám podařilo 
zapojit celou řadu partnerů a ochotných 
mladých lidí. Již v únoru se stala první 
průkopnicí studentka Natálie Bezděko-

Senioři si s dětmi mají co říct 
– a platí to i naopak

vá s přednáškou o životě a zpěvácké ka-
riéře Elvise Presleyho. Pozitivní zpětnou 
vazbu jsme získali také od ZŠ T. G. Masa-
ryka, ZŠ Komenského a ZŠ Plhov, Jirásko-
va gymnázia Náchod, Mateřského centra 
Hopsáček. A těšit se můžeme také na kon-
cert hudebního uskupení Musica Viva dne 
20. června 2017.

Větší samostatnou aktivitu projektu 
tvoří obrázková soutěž „Doteky genera-
cí“, do níž jsme pozvali žáky z třetích až 
pátých tříd na obecné téma týkající se lid-
ského stáří. Součástí obrázku měl být for-
mulovaný vzkaz nebo poselství seniorům, 
ke kterému mohou senioři, po vyhodno-
cení soutěže, sami napsat své poděková-
ní nebo svůj osobní názor. Již 19. května 
se sešla hodnotící komise v sestavě deví-
ti členů, složená ze zástupců zapojených 
škol, realizátora projektu, tiskové mluvčí 
Města Náchod, sociální pracovnice z DD 
Náchod a dvou seniorek jako zástupkyň 
samotné cílové skupiny projektu. Celkem 
bylo do soutěže přihlášeno 81 výtvarných 
prací, z nichž bylo vybráno 52 obrázků. 
Nebylo jednoduché rozhodnout, které 
z obrázků vyřadit. Téměř všechny byly 
zhotoveny s osobitým přístupem a po-
chopením problematiky spojené se stá-
řím člověka. Tato výtvarná díla budou vy-
stavena v prostorách domova pro seniory. 
Výstava bude zahájena slavnostní verni-
sáží dne 8. června, kdy účast na slavnosti 
přislíbila Ing. Pavla Maršíková místosta-
rosta Města Náchod. Z vítězných děl bude 
sestaven a vytištěn kalendář na rok 2018, 
který soutěžící obdrží jako dárek.

Vyvrcholením projektu pak bude spo-
lečná výstava všech zapojených partne-
rů od středy 9. srpna do 15. září letošní-
ho roku, a to v prostorách haly Městské 
knihovny Náchod na Kamenici. Společ-
ným jmenovatelem celého projektu je též 
propagace dobrovolnictví jako fenoménu 
obsahujícího ochotu naslouchat a udělat 
něco pro druhé za odměnu vlastního dob-
rého pocitu, že jsme udělali dobrou věc. 

Děkujeme za podporu a také všem 
partnerům za realizované akce, nápady, 
vstřícnost a pochopení, že jsme na jed-
né lodi, byť se nám toto úsloví zdá být 
otřepaným klišé. Přejeme vám všem krás-
né prožití letních dnů ve zdraví a spoko-
jenosti a těšíme se na vaše nové nápady 
a iniciativy, které by pozitivně podpořily 
mezigenerační vztahy. Děkujeme za vaši 
energii, kterou jste spolu s námi do pro-
jektu vložili.

Lada Bezděková, 
Občanská poradna Náchod
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2 NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy 
z radnice
Zastupitelstvo města 24. 4. 
2017 projednalo:
1.  Majetkoprávní úkony 

obce 
2.  Rozdělení dotací z do-

tačních programů na podporu sportu 
na rok 2017

3. Program na podporu sportu – Smlou-
vy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města

4.  Program na podporu sportu z hazar-
du – Smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města

5.  Návrh na rozdělení zlepšeného hospo-
dářského výsledku příspěvkových or-
ganizací za rok 2016

6. Vyřazení dlouhodobého hmotného 
majetku

7.  Rozpočtová opatření 
8.  Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-

počtu města Náchoda – podpora de 
minimis č. SMF/42/2017

9. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMF/9/2017 
o plnění závazku veřejné služby obec-
ného hospodářského zájmu

10. Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/8/2017 
o plnění závazku veřejné služby obec-
ného hospodářského zájmu 

11.  Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 
SMF/95/2016 o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Náchoda – podpora 
de minimis

12. Dodatek č. 1 ke smlouvě o revolvingo-
vém úvěru

13.  Informaci o výstavbě nemocnice 

Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo 
22 zastupitelů, později 23, čtyři byli omlu-
veni.
Veškeré materiály pro jednání zastupite-
lů včetně návrhu usnesení k jednotlivým 
bodům najdete na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/
zastupitelstvo/podklady.asp
Usnesení je zveřejněno na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupi-
telstvo/usneseni/zastupitelstvo-19.asp
Záznam z jednání najdete na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupi-
telstvo/video-archiv/19-24042017/

Rada města 3. 5. 2017
Jednání rady města se zúčastnilo sedm, poz-
ději osm radních, jeden byl omluven.
Číselný popis u zprávy představuje poměr hla-
sů při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE

Majetkoprávní úkony obce
 RM souhlasila s uzavřením nájemní 

smlouvy se společností Klinická logope-
die Náchod s.r.o., Náchod. Smlouva se týká 
pronájmu prostorů sloužících k podniká-
ní ve druhém nadzemním podlaží budovy 
polikliniky čp. 738 v ulici Němcové v Ná-
chodě o celkové výměře 26,79 m2, které 

budou využity k výkonu klinické logope-
die. Smlouva se uzavírá na dobu neurči-
tou s účinností od 1. 7. 2017. 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene se společností GasNet, s.r.o. Budou-
cí věcné břemeno spočívá v uložení plyno-
vodního potrubí a plynárenského zařízení 
v pozemkové parcele města č. 462/5 v uli-
ci Českoskalické. Celková délka plynovod-
ního potrubí uloženého v pozemkové par-
cele města má být cca 5,2 m.  7-0-0

 RM nesouhlasila s uzavřením smlouvy 
budoucí o zřízení věcného břemene týka-
jícího se umístění el. kabelového vedení 
pod povrchem pozemkové parcely č. 418/1,  
č. 418/2 a č. 418/3 v Jizbici a žádost společ-
nosti ČEZ Distribuce, a.s. zamítla. 7-0-0
Rozbor hospodaření za I. Q. 2017 7-0-0

 RM schválila rozbor hospodaření za  
I. čtvrtletí roku 2017 bez výhrad.
Nabídka projektových prací 8-0-0

 RM schválila vystavení objednávky pro 
společnost S atelier – projektový a inže-
nýrský atelier, Náchod, na provedení pro-
jektových prací, dokumentace stávajícího 
stavu objektu č. p. 406 Hurdálkova ulice, 
Náchod.

 RM schválila vystavení objednávky pro 
společnost S atelier – projektový a in-
ženýrský atelier, Náchod, na provede-
ní projektových prací „Loutkové divadlo 
Náchod“ v rozsahu dokumentace ke sta-
vebnímu povolení a dokumentace k pro-
vedení stavby.
1. ročník atletické olympiády ZŠ nách.
okresu o putovní pohár Kulturní a spor-
tovní nadace města Náchoda pod zášti-
tou starosty 8-0-0

 RM vzala na vědomí změnu v datu ko-
nání 1. ročníku atletické olympiády ZŠ ná-
chodského okresu o putovní pohár Kul-
turní a sportovní nadace města Náchoda 
pod záštitou starosty města Náchoda po-
řádané Kulturní a sportovní nadací města 
Náchoda ve spolupráci s městem Nácho-
dem na nově stanové datum 23. 6. 2017.
Využití prostor Státního zámku Náchod 
– sezónní Městské informační centrum  
 8-0-0

 RM schválila uzavření nájemní smlouvy 
na pronájem prostor Státního zámku Ná-
chod pro zřízení sezónního Městského in-
formačního centra s Národním památko-
vým ústavem se sídlem v Praze. Nájemní 
smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to 
od 10. 5. 2017 do 31. 12. 2019.
Oprava topného systému základní 
škola T. G. Masaryka Náchod 8-0-0

 RM schválila pořadí předložených nabí-
dek na veřejnou zakázku zadanou ve zjed-
nodušeném podlimitním řízení dle záko-
na č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek „Oprava topného systému a roz-
vodů ZTI v základní škole T.G. Masary-
ka Náchod“ a schválila uzavření smlouvy 
o dílo s uchazečem na 1. místě – TERMO-
MONT s.r.o., Praha 1 za nabídkovou cenu 
3.543.925 Kč bez DPH.

Zahradní ul. – rekonstrukce schodiště 
mezi čp. 331–332 8-0-0

 RM souhlasila s tím, aby do plánu oprav 
v rámci údržby komunikací na rok 2017 
prováděných TS Náchod s.r.o., byla za-
hrnuta požadovaná oprava schodiště 
a na tyto práce byla vystavena příslušná 
objednávka.
Společnost Josefa Škvoreckého 
– pozůstalost Josefa Škvoreckého 8-0-0

 RM pověřila odbor kultury, sportu a ces-
tovního ruchu MěÚ Náchod předat zále-
žitost týkající se vymáhání přidělené do-
tace (popř. předání pozůstalosti Josefa 
Škvoreckého do vlastnictví města Nácho-
da) k posouzení advokátní kanceláři.
Deklarace spolupráce lázeňských 
míst Královéhradeckého kraje 8-0-0

 RM schválila text společné deklarace 
měst Janské Lázně, Lázně Bělohrad, Ná-
chod a obce Velichovky a pověřila mís-
tostarostu města Ing. Jana Čtvrtečku je-
jím podpisem. Ten se uskutečnil 10. 5. 
2017 ve Velichovkách. 
Nákup sekačky a lajnovačky 
pro stadion Hamra 8-0-0

 RM schválila záměr nákupu sekačky 
a lajnovačky pro zrekonstruovaný sta-
dion Hamra a pověřila paní Ing. Jaroslavu 
Justovou, ředitelku Sportovních zařízení 
města Náchoda, k poptání potenciálních 
dodavatelů a předložení jejich finančních 
nabídek na příští jednání rady města.
Vojenský hřbitov 1866 – oprava 
kamenného oplocení a pomníků 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na opravu vojenského hřbitova 
1866 v Náchodě“ s Janem Silvarem, Sta-
ré Buky.
Stavební úpravy komunikace 
Pod Rozkoší 8-0-0

 RM schválila pořadí předložených na-
bídek na veřejnou zakázku malého roz-
sahu „Stavební úpravy komunikace Pod 
Rozkoší“ a schválila uzavření smlouvy 
o dílo s uchazečem na 1. místě – STAVI-
BET s.r.o., České Meziříčí za nabídkovou 
cenu 2.700.292 Kč bez DPH.
Smlouva o pronájmu zimního stadionu 
Náchod zapsanému spolku Mona 
Náchod z.s. 8-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o pro-
nájmu zimního stadionu Náchod na fi-
nále MČR v mažoretkovém sportu, dne  
13. a 14. 5. 2016, s organizací Mona Ná-
chod z.s., za celkovou částku pronájmu 
9000 Kč vč. DPH dle ceníku zimního sta-
dionu Náchod.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila poskytnutí dotace na ná-

kup stejnokrojů pro dětský pěvecký sbor 
Canto ZUŠ Náchod ve výši 65.000 Kč.  
 7-0-0

 RM pověřila místostarostu Ing. Čtvrteč-
ku jednáním se SŽDC o přemístění zastáv-
ky Běloves. 7-0-0

 RM uložila odboru dopravy a silničního 
hospodářství realizovat úpravy cyklostez-
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ky v Kladské ul. dle zápisu z jednání do-
pravní komise 29. 3. 2017. 7-0-0

 RM schválila vystavení objednávky 
na dokončení úprav ostrůvku okružní kři-
žovatky ulic Polská a kpt. Jaroše pro spo-
lečnost Space4Live. 8-0-0

 RM souhlasila s umístěním sídla spol-
ku Náchodské komunitní centrum – z.s. 
do budovy na adrese Kladská 445, 547 01 
Náchod. 8-0-0

 RM schválila Smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchoda – podpora 
de minimis pro společné cesty, z.s. ve výši 
10 tis. Kč na školení pracovníků. 8-0-0

 RM schválila navýšení rozpočtu pří-
spěvkové organizace ZŠ Pavlišovská 
o 274.785 Kč na vybavení nových učeben 
a navýšení fondu investic o 50.215 Kč. Zá-
roveň rada schválila čerpání fondu inves-
tic ve výši 50.215 Kč na nákup interaktiv-
ního projektoru EPSON. 8-0-0

 RM souhlasila se zapojením ZŠ Drtino-
vo náměstí do projektu „Šablony pro ZŠ“ 
v celkové výši 489.348 Kč. 8-0-0

 RM schválila přijetí daru pro ZŠ Komen-
ského od Střediska ekologické výchovy Se-
ver, Základní článek Hnutí Brontosaurus, 
Horní Maršov v celkové výši 31.700 Kč.  
 8-0-0

 RM schválila zahraniční pracovní ces-
tu řediteli ZUŠ Mgr. Zbyňku Mokrejšovi 
do francouzského Persanu v termínu 22.–
27. 6. 2017. 8-0-0

 RM schválila partnerství města Nácho-
da na akcích Muž roku 2017 a Den dob-
rých skutků. 8-0-0

 RM schválila realizaci systému regulace 
vytápění IRC v MŠ Komenského 301 v Ná-
chodě (na starší polovině objektu), firmou 
Petr Přibyl – Regom, Náchod. 8-0-0

 RM schválila přijetí daru pro MěSSS Ma-
rii v celkové výši cca 50.000 Kč dle rozhod-
nutí Okresního soudu v Náchodě na zákla-
dě dědického řízení. 8-0-0

Rada města 15. 5. 2017 
Jednání rady města se zúčastnilo osm, poz-
ději všech devět radních.
Výroční zpráva za rok 2016 
– Správa budov Náchod s.r.o. 8-0-0

 RM v působnosti valné hromady schvá-
lila Zprávu o činnosti společnosti za rok 
2016, Roční účetní závěrku za rok 2016 
bez výhrad, Návrh společnosti na převe-
dení disponibilního zisku, Zprávu o vzta-
zích mezi ovládající a ovládanou oso-
bou a o vztazích mezi ovládanou osobou 
a ostatními osobami ovládanými stejnou 
osobou (propojené osoby) dle § 66a odst. 
9) podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní 
zákoník v roce 2016, Zprávu dozorčí rady 
za rok 2016 a Plán činnosti společnosti 
na rok 2017.
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila se záměrem uzavřít 
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene-služebnosti se společností 
ČEZ Distribuce, a.s. Věcné břemeno bude 
zřízeno na pozemkové parcele města  

č. 319/1, č. 251, 252 a č. 249/1 v katas-
trálním území Malé Poříčí. Celková dél-
ka vedení nízkého napětí uloženého v po-
zemkových parcelách města má být cca 
201 m. 8-0-0

 RM souhlasila se zřízením sídla společ-
nosti MUDr. Vladimír Chvojka s.r.o., v bu-
dově polikliniky Náchod čp. 738 v ulici 
Němcové v Náchodě. 8-0-0
Opravy městských 
komunikací v roce 2017

 RM schválila předložený seznam komu-
nikací, které budou opraveny zástřikem 
živičnou směsí s kamenivem v režii TS Ná-
chod v celkové hodnotě 1.364.262,90 vč. 
DPH a uložila odboru správy majetku a fi-
nancování odeslat na TS Náchod s.r.o. pří-
slušnou objednávku.

 RM uložila odboru investic a rozvoje 
města realizovat v roce 2017 opravu ko-
munikací U Stříbrného Potoka, Jirásko-
va a v případě vyřešení majetkoprávních 
vztahů V Ostrovech.
Rozšíření městského kamerového 
systému o sportovní stadion Hamra, 
park nad hotelem U města Prahy, 
Raisova ulice 9-0-0

 RM souhlasila s rozšířením městského 
kamerového a dohlížecího systému o dvě 
kamery na nově zrekonstruovaném spor-
tovním stadionu Hamra, dvě kamery 
v nově vybudovaném parku (klidové zóně) 
nad hotelem U města Prahy a dvě kame-
ry v Raisově ulici a s nákupem TV a PC.
Smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Náchoda – podpora 
de minimis – program – Podpora 
životního prostředí 9-0-0

 RM schválila Smlouvy o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchoda – podpo-
ra de minimis. Jedná se o Sdružení rodičů 
a přátel dětí a školy při Jiráskově gymná-
ziu v Náchodě, zapsaný spolek – 10.000 Kč, 
Spolek přátel stavebky – 10.000 Kč, ZŠ Ko-
menského – 9.900 Kč (voda v životě lidí), 
ZŠ Komenského – 8.950 Kč (rekultivace je-
zírka), MŠ Vančurova – 10.000 Kč, ZŠ Ná-
chod – Plhov – 10.000 Kč a MŠ Březinova 
– 10.000 Kč. 
Prodloužení vodovodu Lipí 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením Smlouvy 
o převodu a převzetí investorství se spo-
lečností Vodovody a kanalizace Náchod 
a.s. na stavbu „Prodloužení vodovodu 
Lipí“.
Prodloužení vodovodu Náchod, 
ul. Pod Smrkem 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením Smlouvy 
o převodu a převzetí investorství se spo-
lečností Vodovody a kanalizace Náchod 
a.s. na stavbu „Prodloužení vodovodu Ná-
chod, ul. Pod Smrkem“.
Projektová dokumentace na akci 
Chodník na Mánesově nábřeží 
v Náchodě 9-0-0

 RM schválila vystavení objednávky spo-
lečnosti OPTIMA spol. s r.o., Vysoké Mýto 
na akci „Chodník na Mánesově nábřeží 
v Náchodě“.

Chodník v ulici Vítkova v Bělovsi od 
ul. 1. Máje po ul. Polskou prošel rekon-
strukcí a po dvou měsících oprav se tak 
obyvatelé této ulice mohou těšit z nového. 

Opravu přibližně 600 metrů čtvereč-
ních chodníků provedla firma VŠE PRO 
STAVBY s.r.o. nákladem jeden milion ko-
run. Staré nevyhovující chodníky z asfal-
tu (viz foto před rekonstrukcí) byly na-
hrazeny novou zámkovou dlažbou včetně 
podkladních vrstev a nových obrubníků.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila dotaci pro Spolek přátel 

vojenské historie, 6. prapor polních mys-
livců, Náchod, zastoupený panem Mgr. Ja-
nem Čížkem, předsedou, ve výši 25.000 Kč 
na zajištění činnosti spolku. 9-0-0

 RM schválila partnerství města Nácho-
da na akci Velkolepá taneční show, pořá-
dané Střediskem volného času Déčkem 
Náchod. 9-0-0

 RM schválila nákup sekačky pro zre-
konstruovaný stadion Hamra za finanční 
částku 181.488 Kč vč. DPH od dodavatele 
Agrico s.r.o., Týniště nad Orlicí a lajnovač-
ky za finanční částku 20.491 Kč vč. DPH 
od dodavatele Web & Media a.s., Praha. 
 9-0-0

 RM souhlasila s nabídkou a uzavřením 
smlouvy na vypracování projektové doku-
mentace „minerálkovodu Běloves“ se spo-
lečností VODIS Olomouc s.r.o. 9-0-0

 RM schválila obnovení zásuvného sloup-
ku na pěší zóně na Kamenici a pověřila 
odbor investic a rozvoje města objedná-
ním a instalací tohoto zařízení a uložila 
veliteli Městské policie Náchod předložit 
provozní řád sloupku. 9-0-0

 RM schválila uzavření cestovního pojiš-
tění pro město Náchod u pojišťovny Uniqa 
pojišťovna a.s. 9-0-0 
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        KRONIKA narození a svatby v dubnu 2017

V dubnu 2017 se narodili:
 2. 4. Nikol Bubeníčková
 4. 4. Josef Bažo
 11. 4. Marek Dzurko
 12. 4. Tereza Šulcová
 17. 4. Veronika Javůrková
 24. 4. Diana Muchová

V dubnu 2017 byli oddáni:
 1. 4. Zdeněk Gill, Náchod
  Nguyen Thi Thuy Linh, 
  Náchod

 7. 4. Julius Selecký, Velké Poříčí
  Markéta Králíková, Náchod
 22. 4. Petr Brandýský, Hradec Králové
  Miroslava Říhová, Náchod
  Jiří Basaraba, Náchod
  Nikola Klemmová, Praha 
   Petr Mělnický, Suchý Důl
  Renata Vacková, Náchod
 28. 4. Jozef Páll, Police nad Metují
  Lucie Prokešová, Náchod
  29. 4. Štěpán Černý, Dvůr Kr. n. Lab.
  Eva Kubíková, Praha

Skupinu mexických vysokoškoláků, kte-
ří nyní studují na Univerzitě Hradec Králo-
vé, přijal v obřadní síni radnice místosta-
rosta Miroslav Brát. Návštěvu Náchoda 
organizačně zajistil student politologie – 
latinskoamerických studií FF UHK Bc. Mi-
lan Školník. Po přijetí v obřadní síni byla 
pro studenty připravena prohlídka expo-

Návštěva vysokoškoláků z Mexika
zice Státního zámku v Náchodě, kde se 
k celé skupině připojil ještě náchodský 
radní Marek Dvorský. Program uzavřela 
prohlídka muzea v pěchotním srubu N-S 
84 „Voda“ v Bělovsi. „Internacionalizace 
představuje jednu ze zásadních priorit naší 
fakulty, v nichž dosahujeme v celorepubliko-
vém srovnání velmi dobrých výsledků, a pro-
to podobné příležitosti, kdy naši zahraniční 
studenti mohou poznávat i jiné kouty Čes-
ké republiky a východních Čech, vždy vel-
mi vítáme“, říká děkanka Filozofické fa-
kulty Univerzity Hradec Králové Mgr. et 
Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D. Město 
Náchod leží již od nepaměti na důležité 
obchodní i civilizační trase. Jako město 
na česko – polské hranici vícekrát v mi-
nulosti poznalo situace, kdy hranice neby-
lo jen slovo, ale skutečná fyzická bariéra. 
„O to více je potěšitelné, že můžeme nyní ne-
jen svobodně cestovat do jiných zemí a regi-
onů, ale i uvítat u nás hosty z jiných, mnoh-
dy exotických zemí. Studentům z Mexika se 
v Náchodě líbilo a mně bylo potěšením, že 
jsem jim mohl naše město takto představit“, 
uzavírá místostarosta Brát. 
(fotografie: přijetí studentů na náchodské 
radnici, společný snímek před muzeem 
srubu „Voda“ v Bělovsi)

Večer 4. května 2017 jsme se zúčastnili 
zajímavého představení v sále Adalbertina 
v Hradci Králové.

Slavnostní večer moderovala nevidomá 
paní Renata Moravcová, předsedkyně ob-
lastní odbočky SONS v Dobrušce a předsed-
kyně Klubu držitelů vodících psů. Spolu s ní 
moderovali pan ing. Petr Tojnar, dlouholetý 
spolupracovník paní Renaty a pan Josef Lu-
kášek, člen krajského zastupitelstva.

Byli přivítáni hosté a sponzoři, přede-
vším pan Ing. Aleš Cabicar, náměstek hejt-
mana pro zdravotnictví a paní Ing. Aneta 
Maclová, náměstkyně primátora Hradce 
Králové. Pořadatelka paní Renata Morav-
cová také poděkovala svým rodičům a sy-
novi za pomoc s akcí.

O první část programu se postarali ne-
vidomí žáci.

Světlana Mokrá-klavír
Mirek Mošna-trubka
Tomáš Čejka-zpěv
Pavel Minařík-recitace, klavír
Je obdivuhodné, co žáci zrakově posti-

žení už dokázali. Tancem obohatili slav-
nostní večer žáci školy TAK DANCE KROK 
z Hradce Králové. byla radost se dívat na la-
tinsko americké tance, plné temperamen-
tu. Přijeli i žáci ZUŠ Jaroměř pod vedením 
pana učitele Dvořáčka s kytarami. Pan uči-
tel Dvořáček umí nejen probudit v žácích 
zájem, ale i rozehřát publikum. Nechyběla 
ani divadelní scénka z dějin. “České nebe“. 
Herci byli: Ing. Karel Hrubeš (předseda 
oblastní odbočky SONS Hradec Králové) 
a Marcela Holinková. Největším zážitkem 
a překvapením bylo vystoupení moderá-
torky Renaty Moravcové, která vplula, jak 
růžový obláček na scénu, doprovázena ta-
nečním mistrem Tomášem Chmelem. Za-
tančili na rozloučenou s přítomnými ele-
gantní waltz a jiskřivý valčík, až se nám 
tajil dech. Večer zakončil nevidomý pan Ra-
dek Žalud, který se svým sametovým ba-
rytonem zazpíval písně pro zahřátí srdcí.

Adalbertinum bylo plné a potlesk pat-
řil všem účinkujícím opravdu zaslouženě.

Zúčastnili se členové ze všech odboček 
z oblasti. Jen od nás z Náchodska přijel celý 
mikrobus. Zájem byl i z řad hradeckých ob-
čanů. Je s podivem, co všechno zrakově po-
stižení dokáží.

Blahopřejeme paní Moravcové k titulu: 
Žena roku 2016 regionu, opravdu si zaslou-
ží takové ocenění, za sílu a radost, kterou 
kolem sebe rozdává.

Zájem o akci Barevná tma je značný 
a název výstižný. Těšíme se na další vy-
stoupení, rádi zase přijedeme.

Končím slovy: Optimismus vede k úspě-
chu a štěstí.

Běla Hejzlarová, členka OO SONS Ná-
chod, majitelka vodícího psa Hanny.

Náchodská oblastní 
odbočka SONS 
navštívila kouzelný večer 
BAREVNÁ TMA
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Vážení divadelní přátelé, vážení občané města Náchoda,
mnoho let v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě pro-

bíhal pouze jeden abonentní divadelní cyklus a zájem o něj je 
mnohem vyšší, než můžeme nabídnout. Proto jsme se rozhodli 
rozšířit nabídku na dva abonentní cykly, aby se dostalo i na Vás, 
kteří stále voláte a ptáte se, co máte udělat, abyste získali místo 
v abonentním divadelním cyklu. Díky tomuto rozdělení se doufá-
me dostane i na zájemce, kteří chtějí jít jen na jedno dané před-
stavení nebo i na více, ale časově by permanentku nevyužili.
Tady je naše nabídka!

Nebude hlavní abonmá „A“ a přidané v loňském roce – „Klub 
mladého diváka“.

Zakládáme dvě sobě rovná divadelní abonmá. Bude „MOD-
RÉ“ a „ZELENÉ“ divadelní předplatné, dle barev města Náchoda. 

Každý divadelní abonentní cyklus bude obsahovat 10 insce-
nací. Z toho šest bude od známých a věhlasných profesionálních 
divadel, jedno hudební divadlo, jeden titul inspirativní a dvě in-
scenace od amatérských souborů.

V „MODRÉM“ i „ZELENÉM“ cyklu se objeví pět stejných in-
scenací, abyste Vy, návštěvníci obou předplatných cyklů, neby-
li ochuzeni o nejzajímavější inscenace, které se urodily na diva-
delních prknech. 

V současné době se domlouvají poslední termíny s jednotli-
vými divadly.

Jen pro Vaši představu se můžete těšit na Divadlo Kašpar s hu-
dební inscenací „Jonáš a ting tangl“, Divadlo Palace Praha přive-
ze právě premiérovanou komedii „Perfect days“, Divadlo Kalich 
přiveze do každého cyklu jednu hru - „Báječná neděle v parku 
Créve Coeur“ se Sabinou Remundovou a Ivou Janžurovou a „Zká-
zu Titanicu“ s Miroslavem Vladykou a Filipem Blažkem, Rádo-
bydivadlo Klapý přijede s titulem „Rozmarné léto“, Divadlo Pod 
Palmovkou u nás zahraje hru od W. Allena „Mocná Afrodité“, 
A studio Rubín zdramatizovalo filmový titul „Padesátka“ s Ja-
kubem Prachařem. To je jen část pestré nabídky, kterou nejpoz-

ZMĚNA V DIVADELNÍM PŘEDPLATNÉM NA SEZONU 2017/2018
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě

ději do 10. června najdete na našich webových stránkách www.
beraneknachod.cz.

A nyní, jak bude předprodej permanentek probíhat:
Prodej pro stávající předplatitele bude zahájen od 19. 6. 2017 

a potrvá pouze do 15. 7. 2017 v Městském informačním cent-
ru v Náchodě.

V tuto dobu budou mít možnost stávající předplatitelé zakou-
pení svého místa a bude pouze na nich, který cyklus si vyberou. 
Díky tomuto rozšíření budou mít možnost ti, kteří sedí např. 
v zadních řadách, vybrat si i přednější místa, protože každý, kdo 
si vybere své místo např. v 1. řadě, sedadlo č. 10 v „Modrém“ cyk-
lu, to samé místo bude v „Zeleném“ cyklu volné pro případné zá-
jemce o lepší místo.

Noví zájemci o divadelní abonentní cyklus budou mít mož-
nost od 17. 7. do 20. 8. 2017 zakoupit si neobsazená místa dle 
svého zájmu a výběru.

Poté už se permanentky prodávat nebudou, ale nabídnou se 
vstupenky na jednotlivé inscenace dalším zájemcům o daný ti-
tul. Proto prosím dodržte termíny zakoupení.

V Městském informačním centru v Náchodě bude od 16. 6. 2017 
pro nové zájemce k dispozici programová brožura, která Vám po-
může s výběrem „Zeleného“ nebo „Modrého“ předplatného. 

V MIC v Náchodě se na Vás těší v daných termínech v po– 
pá od 8.00 do 12.00, od 12.30 do 17.00 hodin, v so–ne od 8.00 
do 12.00 a od 12.30 do 15.00 hodin. Permanentku je možno uhra-
dit i platební kartou. Cena předplatného na sezonu 2017/2018 se 
nebude zvyšovat.

Věříme, že tato změna povede k větší spokojenosti Vás, váž-
ných zájemců o divadlo v našem Městském divadle Dr. Josefa Číž-
ka v Náchodě. Těšíme se na Vás v našem divadle a případné do-
tazy můžete směřovat na tel.: 737 261 641.

Děkujeme za váš zájem. 
Marcela Kollertová, ředitelka BERÁNEK NÁCHOD a.s.

V podvečer v úterý 23. května se v Divadélku pod zámkem, 
což je koncertní sál či spíše sálek Základní umělecké školy v Ná-
chodě, konal historicky první koncert studentů hudebního pro-
gramu projektu Akademie 60+ a jsem ráda, že mohu jako přímá 
účastnice o něm na stránkách zpravodaje podat referát. Po po-
čátečním váhání se nakonec našlo několik těch, kteří se odváži-
li předvést své umění na podiu. I když publikum tvořili přede-
vším rodinní příslušníci a spolustudenti, věřte, že v našem věku 
to není úplně jednoduché. 

Jako první vystoupil klavírista Aleš Jandejsek s Beethoveno-
vou Romancí a Sarabandou G. F. Händela. Je třeba zvlášť ocenit, 
že jako jediný si troufl hrát bez not. Další sólové číslo obstarala 
klavíristka Danuše Bicková se skladbou C. Rollin Simple Pleasu-
res. Pak klavír vystřídala zobcová flétna Ireny Ungerové se zná-
mou Brahmsovou Ukolébavkou a Hoškovou skladbou Polka jede. 
Poté přišel blok čtyřručních klavírních skladeb (čtyřruček, jak je 
označuje moje lektorka), v němž Iva Kitlerová a Hana Dvořáko-
vá se svojí lektorkou zvolily oblíbené skladby Antona Diabelli-
ho. První část večera zakončila Lydia Baštecká s lektorkou Ole-
nou Ivanenko přednesem dvou částí z Čajkovského Ročních dob. 
Po krátké technické přestávce nastoupil na jeviště Jazzový sou-
bor ve složení Danuše Bicková – klavír, Ladislav Šafařík – kyta-
ra, Jan Plichta – baskytara a Jaroslav Müller bicí. Pod vedením 
a s aktivní účastí hrou na klávesy lektora F. Fraňka zahráli směs 
jazzu amerických a českých autorů. Snad právě jazz a fakt, že ze 
všech účinkujících už opadlo napětí, způsobily, že v sále zavlád-
la radostná a vstřícná atmosféra. V ní jsme se nechali všichni 

První koncert Akademie 60+ společně vyfotografovat s nezbytnými vlaječkami (českou, unij-
ní a polskou), abychom učinili zadost požadavkům grantu EU 
a také měli něco na památku. Dík patří organizátorovi, moderá-
torovi a fotografovi koncertu Pavlu Čermákovi. 

Na závěr malá bilance. Ano, výkony nebyly bezchybné, sem 
tam několik not „spadlo pod pult“, sem tam se objevil nějaký 
přehmat, tréma udělala své, jak soudím z vlastní zkušenosti, ale 
výsledek byl více než zdařilý. Radost z vlastního výkonu a spo-
lečné spolupráce, vědomí toho, že účast v projektu vůbec není 
marná a vede nás k osobnímu intenzivnímu prožívání a provo-
zování muziky. Pro všechny jistě velký impuls pro pokračová-
ní v příštím ročníku. Děkujeme panu řediteli ZUŠ Zbyňku Mok-
rejšovi a všem lektorům za tuto možnost. Snad mohu mluvit 
za všechny zúčastněné.              Lydia Baštecká
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Červnová výročí
V červnu 1942, tedy před 75 lety, vyvr-
cholilo běsnění německých okupantů 
po atentátu na říšského protektora Re-
inhardta Heydricha. Už od 3. června za-
čaly probíhat na Zámečku v Pardubicích 
popravy podezřelých i zcela nevinných 
lidí z našeho regionu. Dne 9. června tam 
byl popraven poslanec Josef Stejskal (otec 
Vladimíra Stejskala, Lexy-Štézy, člena ka-
pely ze Zbabělců a Prima sezóny.) Má pa-
mětní desku na budově kina Vesmír. Dne 
10. června byly vypáleny Lidice, všichni 
tamní muži byli vyvražděni, ženy a děti 
odvlečeny do koncentráků. Při tom Lidi-
ce neměly s atentátem žádnou souvislost. 
24. června byly vyhlazeny Ležáky. Díky 
několika šťastným okolnostem nepotkal 
stejný osud Bohdašín či Končiny u Červe-
ného Kostelce, kde na rozdíl od Lidic sou-
vislost s odbojem byla.
V červnu 1742 postoupila Marie Terezie 
po prohrané válce Prusku Slezsko i s Klad-
skem. Tím se před 275 lety posunula stát-
ní hranice k Náchodu, jak trvá dosud.
1. června 1897 se v Náchodě narodil Fran-
tišek Kubina, hudebník a skladatel, kte-
rý proslavil českou hudbu a píseň v USA. 
V Chicagu řídil desítky let krajanský pě-
vecký sbor Lyra, dirigoval orchestr, orga-
nizoval český hudební život.
2. června 1912 se narodil v Táboře Jiří Vo-
týpka, profesor náchodského gymnázia, 
výtvarník, který vedl i výtvarné krouž-
ky a ovlivnil řádku zdejších amatérských 
umělců.
2. června 1927 zemřel autor ratibořické-
ho sousoší Babičky s dětmi sochař Otto 
Gutfreund.
4. června 1927 na závěr abonentní sezony 
Komorní hudby koncertovala u nás Česká 
filharmonie řízená Václavem Talichem.
10. června 1992 zemřel knihovník a bib-
liograf Ladislav Vacina. Řádku let aktiv-
ně působil ve zdejší knihovně. 
11. června 1997 zemřel herec Bohuslav 
Čáp, rodák z nedaleké Borové, jehož he-
recká dráha začínala za protektorátu 
v Náchodě v Mladé scéně, pokračovala 
ve zdejším poválečném oblastním diva-
dle a dovršila se v Národním divadle.
19. června 1907 zemřel v Náchodě literár-
ní historik a kritik Ferdinand Zákrejs.
24. června 2012 zemřel výtvarník Jiří Zhi-
bo.
28. června 1922 se narodil náchodský hu-
debník, violoncellista Luboš Nemasta, 
člen symfonického orchestru FOK. Léta 
aktivně spolupracoval se zdejším komor-
ním orchestrem.
30. června 1897 zemřel violoncellista Otto 
Berger, spoluzakladatel slavného České-
ho kvarteta. Je pohřben se svými rodiči 
na náchodském hřbitově.

(AF) 

Běloves, příměstská část Náchoda, má 
dlouhou historii. Cesta běloveským údo-
lím do dnešního Kladska tu byla od pra-
dávna, ale kromě archeologických pamá-
tek, jež upomínají na tranzitní obchod již 
v době římské, se nám nedochovaly žád-
né zevrubné písemné zprávy. Je však jis-
té, že brod přes řeku Metuji byl nejvyhle-
dávanějším místem obchodníků, stejně 
jako vojenských kontingentů. Zároveň 
byla Běloves místem, odkud ze země vy-
věraly minerální prameny, známé svými 
léčivými účinky. Přesto se první zmínka 
o Bělovsi samotné objevuje až roku 1392. 
Tehdy Jetřich z Janovic udělil městu Ná-
chodu první a nejstarší privilegium o ře-
šení vypořádání odúmrti. Toto privilegi-
um, stejně jako jiné listiny archivu města 
náchodského, shořelo při velkém požáru 
města 17. května 1663. Znění původní lis-
tiny dnes známe až z opisu, který vzni-

Uplynulo již 625 let 
od první písemné zmínky o Bělovsi

kl po tomto zhoubném požáru a není tak 
jisté, jestli je text skutečným doslovným 
přepisem. Začátek privilegia zní:

„Ja Jetřich z Náchoda, řečený z Janovic, 
diedic pravý zbozie Nachodskeho dávám 
všem na viedomie tiemto listem nyniejším 
i budúcím všem, ktož tento list budu čiesti 
nebo slyšeti, zie v zdravém zivotie jsa, s dob-
rým rozmyslem i s dobrú přátelskú radú dal 
sem miestu memu řečenému Náchod, ješto 
mnie diedie i mým budúcím ješto jim diediti 
bude, i tiem všem, ktož s miestem Náchodem 
šosují to jest Bilejovec, Veska, Rúdný, dva 
dvorce a k tomu Starý Náchod … Dáno leta 
od Bozieho Narozenie Tisicieho tři sta deva-
desátého druhého, v sobotu v vigilii postice 
se k svatému Duchu (pozn. listina tedy byla 
vydána 1. června 1392).“

Onen Bilejovec bylo starší označení pro 
naši Běloves. 

Richard Švanda, kronikář Bělovse

Dětská Prima sezóna se letos uskuteč-
nila pod nadvládou náchodských straši-
del, bubáků a skřítků, které nám škodí 
nebo naopak pomáhají. Ke slovu se však 
mohly dostat i nadpřirozené bytosti za-
hraniční provenience jako jsou Elfové či 
Trollové.

Věnována jim byla jak soutěžní vý-
tvarná část, tak i ta nesoutěžní literár-
ně-dramatická, jejíž přehlídka proběh-
la 11. května 2017 na venkovním pódiu 
na Masarykově náměstí. Jistě zaúřadova-
la právě ta hodná strašidla, protože nebe 
nad náchodským náměstím bylo šmolko-
vě modré. Představení, která si děti pro 
tento den spolu s paní učitelkami připra-
vily, se tak již tradičně těšila velkému zá-
jmu návštěvníků.

Výsledky výtvarné části si mohli jejich 
autoři spolu s rodiči, prarodiči i ostatními 
zájemci prohlédnout v kavárně Prima se-
zóna vedle náchodské knihovny. 
Výsledky
Kategorie jednotlivci
1. místo MŠ Kramolna Viktorka 
VINTEROVÁ 5,5 let „Strašidlo“
2. místo MŠ Kramolna Viktor HOFMAN  
6 let „Příšera“
3. místo MŠ Komenského Andrea 
ŽÍTKOVÁ 6,5 let „ Strašák Vilík“
4. místo MŠ Myslbekova U Kočovny 
Martin JIREČEK 7 let „Černá paní“
5. místo ZŠ Komenského Tomáš JIRÁSEK 
8 let „Skřítek“
Kategorie kolektivní práce
1. místo MŠ Rašínova, 
Nové Město nad Metují
Leporelo o tom Jak nezbední skřítkové 

Druhý ročník Dětské Prima sezóny 
je už minulostí, ať žije třetí
aneb Ohlédnutí za letošní Dětskou Prima sezónou

v novoměstské knihovně roztrhali kníž-
ku s obrázky Náchoda, protože věž zám-
ku jim chutnala jako banán, náměstí mělo 
příchuť dukátových buchtiček, erb chut-
nal po párku a písmenka lízali jako vanil-
kovou zmrzlinu, vytvořili: Tomáš Beneš, 
Adam Wagner, Matyáš Maršík, Lucka Ha-
nušová, David Ryšavý
2. místo MŠ Kramolna 
kolektivní práce „Obluda“
vytvořil výtvarný kroužek „Šikovné ručič-
ky“: Šárka Horníková, Viktorie Vintrová, 
Petra Hlavsová, Lukáš Drašar, Tomáš Za-
pletal, Michal Bláha
3. místo MŠ Na Františku 
Nové Město nad Metují
kolektivní práce „Bubákov v podzámčí“
vytvořil výtvarný kroužek „Barvička“: Ve-
ronika Francová, Eva Janková, Pavlína Pla-
šilová, Richard Plašil, Tereza Krásná, Mar-
kéta Pavlátová, Claudie Ulichová 
Všem dětem a jejich paním učitelkám, 
které se letošního ročníku Dětské Prima 
sezóny účastnily, děkuji za spolupráci. 
Speciální dík patří MŠ Vančurova za zpra-
cování divadelního představení „Vyprávě-
ní taťky Šmouly“ pod vedením paní uči-
telky Lenky Klempárové a paní učitelky 
Jaroslavy Přibylové, MŠ Kramolna za hu-
dební pásmo „Malá strašidla“ secviče-
né pod taktovkou paní učitelky Olléové 
a v neposlední řadě MŠ, ZŠ a SŠ pro slu-
chově postižené z Hradce Králové – „Di-
vadlo beze slov“ pod vedením paní učitel-
ky Evy Kuršové.

Na další ročník s Vámi se těší 
Sabina Matoulková, 

koordinátor Dětské Prima sezóny
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Historické veřejné stavby
6. Obchodní akademie

Město Náchod, které se v druhé polovině 19. století rychle 
hospodářsky rozvíjelo, potřebovalo stále více kvalifikovaných 
zaměstnanců v průmyslu i obchodu. Po otevření odborné tkal-
covské školy v r. 1881 následovala potřeba zřídit zde i obchod-
ní školství.

První vlaštovkou bylo 23. 7. 1895 přistoupení města do Sboru 
pro zřízení obchodní akademie v Hradci Králové. Náchod však 
v té době řešil problémy všeobecného školství, zejména náklad-
nou stavbu gymnázia, proto se založení obchodní školy ujal  
v r. 1896 soukromník František Švorc, profesor na Obchodní aka-
demii v Hradci Králové. Ten zde k datu 17. 9. 1896 zřídil „účetnický 
ústav pro pány s kursem jednoročním a půlletním a pro dívky s kur-
sem dvouletým“, přičemž veškeré náklady si musel hradit z vlast-
ních prostředků anebo s pomocí nečetných mecenášů. Cílem této 
školy bylo poskytovat obchodníkům i zájemcům o obchod teore-
tické a praktické vzdělání v obchodních (účetních) vědách pro ad-
ministrativní službu v obchodech, továrnách a bankovních ústa-
vech nebo pro vedení soukromých obchodů a továren. 

Problémem této soukromé školy bylo z důvodu nedostatku fi-
nancí její nestálé sídlo. Za prof. Švorce působila v barokním domě 
čp. 40 na náměstí (v místech nové radnice), po jeho zbourání již 
za nového majitele prof. An-
tonína J. Svobody se škola 
stěhovala do ulice Na Šafrá-
nici a později do domu 
čp. 582 na Komenského uli-
ci. Po smrti druhého majitele  
A. J. Svobody v r. 1917 síli-
ly názory, aby se škola sta-
la veřejným vzdělávacím 
ústavem. Město ale nemělo 
k dispozici potřebné finanč-
ní prostředky, proto se sprá-
va školy přenesla na Okres-
ní zastupitelstvo v Náchodě, 
které za předsednictví okres-
ního starosty JUDr. Josefa 
Čížka schválilo zřízení ško-
ly dne 17. 6. 1918. Násled-
ně 12. 2. 1919 se okresní vý-
bor usnesl otevřít ve školním 
roce 1919/1920 veřejnou dvoutřídní obchodní školu, jejíž náklady 
byly hrazeny z okresního fondu. Uvedené rozhodnutí však nelibě 
nesli někteří členové zastupitelstva, kteří zastupovali „venkov-
skou“ část okresu. Škola nejprve sídlila v prvním poschodí okres-
ního sirotčince, vzápětí se provizorně stěhovala do pronajatých 
místností Mautnerových textilních závodů v Borské ulici čp. 619. 
Ani tu nebylo dostatek prostoru a bylo třeba najít nové řešení.

Zvolená tříčlenná okresní komise doporučila 26. 10. 1921 
stavbu nové školní budovy. V únoru následujícího roku byl 
za 10 000 Kč zakoupen pozemek fy E. Doctor na pravém bře-
hu Metuje, ustavena stavební komise a vypsána veřejná sou-
těž na vypracování stavebních plánů. První cena nebyla uděle-
na, druhou získal arch. Jan Chládek z Černošic u Prahy a třetí 
náchodský architekt se sídlem v Praze – Vinohradech Bohumil 
Kuchař (1883–1945) se spoluautorem Josefem Zemánkem z Ná-
choda. Komise nakonec vybrala návrh třetí v pořadí a B. Kucha-
ře pověřila vypracováním upravených definitivních plánů, kte-
ré vytvořil v srpnu 1922. Součástí plánu byla i přiléhající vila 
ředitele školy a plánované budoucí rozšíření školy na obchodní 
akademii obsahující další čtyři učebny, dva kabinety, tělocvičnu 
a aulu v křídle směrem k dnešní Pražské ulici. Dne 8. 4. 1923 vy-
dala Okresní správa politická v Náchodě povolení „ku stavbě bu-
dovy pro obchodní školu s domkem pro ředitele“. 

Jednalo se o dvoupatrovou budovu s valbovou střechou na pů-
dorysu písmena F spojenou chodbou s jednopatrovou vilou ředi-
tele. Architektonicky budova vychází z tzv. národního slohu ovliv-
něného stylem art deco, novoklasicismem i kubismem. Symetrické 
hlavní průčelí obrácené k jihozápadu člení výrazná římsa nad pří-
zemím, kterému dominují tři půlkruhem zaklenuté portály (jeden 
slepý), před hlavním vchodem je závětří nesené dvěma štíhlými 
pilíři s mohutnými hlavicemi. Obě patra zakončená mohutnou 
hlavní římsou zdobenou obloučky jsou členěna výraznými lizéna-
mi, zapuštěná střední část vrcholí antickým štítem (tympanonem) 
s mohutnými akroteriemi (nárožní ozdobou). V suterénu měly být 
sklepy pro uhlí a kotelna pro ústřední topení. Tři místnosti měly 
v létě sloužit jako noclehárna pro turisty. V přízemí se plánoval 
zdobný vestibul, byt pro školníka, ředitelna, kabinet a učebna che-
mie, v prvním poschodí sborovna, dvě knihovny, dva kabinety 
(v prvním patře ředitelské vily), místnost pro přespolní žáky a tři 
učebny pro dívky. Druhé patro obsahovalo dvě písárny, učebnu 
jazyků a dvě učebny pro chlapce. Ve dvorním křídle bylo monu-
mentální dvouramenné žulové schodiště se zdobeným zábrad-
lím. Podmínkou bylo, že přízemí budovy bude nejméně 1,8 met-
rů nad úrovní nábřeží. Z důvodu stavby Okresní správní komise 

(nástupce okresního zastu-
pitelstva) v Náchodě přijala 
5. 7. 1922 návrh na uzavření 
půjčky od místních bankov-
ních ústavů v astronomic-
ké výši tehdejších dvou a půl 
milionu Kč na osmiprocentní 
úrok splatný předem. Po váš-
nivých debatách a přes pro-
testy některých náchodských 
stavitelů byla 31. 10. 1923 za-
dána stavba budovy zdej-
šímu zednickému mistrovi 
Janu Bednářovi za pořizova-
cí cenu 868 822,57 Kč. V zim-
ních měsících se svážel po-
třebný stavební materiál, 
zejména lomový kámen z Vy-
sokova. Dne 7. 4. 1924 se za-
čalo s vlastní stavbou, která 

byla do poloviny listopadu pod střechou. Zednické a řemeslné prá-
ce pak pokračovaly až do 8. 1. 1926. Vyučování v nové budově bylo 
pro 160 posluchačů školy zahájeno již 1. 2. 1926, slavnostní otevře-
ní budovy za přítomnosti zástupců ministerstva školství a okres-
ních i místních úřadů se uskutečnilo 26. 9. 1926. Tehdy byly cel-
kové náklady vyčísleny na částku 1 991 032,59 Kč včetně dalších 
asi sto tisíc korun na různé dodělávky. 

Mezitím byl vypracován organizační statut Okresní veřejné ob-
chodní školy v Náchodě, který schválilo ministerstvo školství a ná-
rodní osvěty výnosem z 25. 3. 1925. Dlouholeté úsilí města a okre-
su o přeměně školy na čtyřletou obchodní akademii došlo úspěchu 
v červnu 1945, kdy vyšlo ministerské povolení k jejímu zřízení. 
Tento název ale škola nenesla dlouho, od školního roku 1949/1950 
došlo k jejímu přejmenování na Vyšší hospodářskou školu a hospo-
dářskou školu. Od školního roku 1961/1962 byl stanoven nový ná-
zev: Střední ekonomická škola. K obnovení názvu Obchodní aka-
demie došlo ve školním roce 1991/1992. Následně byla provedena 
půdní vestavba dalších učeben a v r. 2008 byla část budovy citli-
vým způsobem zateplena. 

Další podrobnosti z historie školy najdou čtenáři v zasvěceném 
příspěvku Ladislava Hladkého, který byl publikován v almanachu 
školy k jejímu stoletému výročí. 

 PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek
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V červenci 2016 byly zahájeny stavební 
práce spočívající v rekonstrukci a moder-
nizaci atletického stadionu vč. fotbalové-
ho hřiště na Hamrech.

Předností zmodernizovaného stadionu 
budou nové povrchy pro jednotlivé atle-
tické disciplíny, mj. běžecký ovál o délce 
400 m se sprinterskou rovinkou pro sprint 
100 m, 110 m a 120 m z umělého vodopro-
pustného povrchu polyuretanového povr-
chu s certifikací IAAF. Dále budou k dispo-
zici nové sektory např. pro skok vysoký, 
hod oštěpem, skok daleký, vrh koulí. 
Uprostřed atletického stadionu je umís-
těno fotbalové hřiště s novým přírodním 
travnatým povrchem. 

Stadion Hamra
Stavební práce, prováděné firmou EKKL 

a.s., Kroměříž, v celkové hodnotě cca 36,8 
mil. Kč vč. DPH, byly v měsíci květnu do-
končeny. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy na realizaci akce oficiálně vedené 
pod názvem „M – Náchod – Reko, moder-
nizace stadionu Hamra –FOT, ATL“, číslo 
projektu 133D512006651, poskytlo v rám-
ci Programu 133510 Podpora materiálně 
technické základny sportu dotaci ve výši 
15 mil. Kč.

Na výše uvedenou akci navazuje stav-
ba tribuny, která bude dokončena v měsí-
ci červnu letošního roku.

Místní poplatek ze psů na rok 2017 
je splatný do 30. června 2017.
Roční sazba poplatku ze psa (pokud není 
držitel osvobozen) činí:
– rodinný dům  400 Kč
– jiný než rodinný dům  (např. dům s více 

jak čtyřmi byty) 1200 Kč
– lokalita Dobrošov, Jizbice, Lipí, Pavli-

šov 200 Kč
– poživatelé důchodu (důchodů), které 

jsou jediným zdrojem příjmů 200 Kč
(u druhého a dalšího psa je poplatek navý-
šen o 50 %)
Místní poplatek je možné hradit 
na účet města Náchoda:
– převodem na účet číslo: 19-222551/0100 
– poštovní poukázkou na účet číslo: 
19-222551/0100
– hotově v pokladně MěÚ Náchod (budova 
radnice – Masarykovo náměstí 40)
(variabilní symbol je desetimístný  
– 134100 + číslo evidenční známky psa)
Ing. Ladislav Šimek, vedoucí odboru správy 

majetku a financování

Od začátku závěrečné etapy rekon-
strukce průtahu Náchoda se strážníci 
městské policie zaměřili na dodržování 
dopravního značení po objízdných tra-
sách. Mnoho řidičů kamionů, především 
cizinců, nerespektuje dopravní znač-
ky a snaží si zkrátit cestu centrem měs-
ta. Výsledkem nejsou jen dopravní pře-
stupky, ale i zničená zábradlí, dopravní 
značky a sloupy veřejného osvětlení. Do 
poloviny května strážníci řešili na objízd-
ných trasách především v ulicích Polská, 
1.máje, Pražská, Komenského a Českoska-
lická celkem 84 přestupků řidičů kamio-
nů, za které uložili v blokovém řízení po-
kuty v částce 41 000 korun.

Řidiči kamionů 
nerespektují značky

V květnu byla zahájena oprava krovů 
a výměna střešní krytiny vizuálně v pů-
vodním stylu na objektu radnice čp. 40 
v Náchodě.

V rámci stavebních prací bude vyměně-
na krytina nad hlavní částí objektu radni-
ce včetně podkladního bednění (případně 
laťování) a oplechování. Dále bude prove-
dena stabilizace konstrukce krovu. Stáva-
jící i nové dřevěné prvky budou opatřeny 
nátěry nebo nástřiky proti dřevokazným 
škůdcům, plísním a houbám. Navazují-
cí konstrukce (např. atika, komínová tě-
lesa, římsy) budou opraveny pouze v roz-
sahu nutném pro provedení navazujícího 
oplechování. Na stabilizovanou konstruk-
ci krovu bude provedena skládaná krytina 
z tašek, kotvená a kladená na nové dřevě-
né laťování 60x40 mm, profil zvolen s ohle-
dem na vzdálenosti jednotlivých vazeb.

Krytina pro hlavní část objektu se sed-
lovou střechou je navržena z pánvové 
krytiny a to krytiny s drážkovou plochou 
pánví s výrazným vysoko klenutým kó-
nickým profilem se spojitou vodní dráž-
kou, v provedení glazura červená. Střešní 
konstrukce zvoniček a valbového vikýře 
bude opatřena celoplošným prkenným 
bedněním a plechovou krytinou s dvoji-
tou stojatou drážkou z měděných plechů.

Oprava střechy radnice
Stavební práce, prováděné firmou Le-

stav spol. s.r.o., Dvůr Králové nad Labem, 
v celkové hodnotě cca 3.750.000 Kč vč. 
DPH, by měly být dokončeny v září letoš-
ního roku.

 Královéhradecký kraj na realizaci akce 
poskytl v rámci Programu Obnova pa-
mátkového fondu na území Královéhra-
deckého kraje – 16KPG02 dotaci ve výši 
185 000 Kč.

V rámci dotace Ministerstva kultury 
ČR z Programu regenerace MPR a MPZ 
obdrží Město Náchod příspěvek ve výši 
452 000 Kč.

Nezapomeňte  
uhradit poplatek ze psů!!!



ČERVEN 9INFORMACE Z RADNICE

INFORMACE 
z Městského informačního centra

* * *

Na jaře tohoto roku se opět rozrostla 
nabídka Regionálních produktů oblasti 
Kladského pomezí v našem infocentru. 
Nově u nás zakoupíte Babiččiny pohád-
ky vydané Centrem rozvoje Česká Skali-
ce a vybrané bytové doplňky paní Lýdie 
Birkeové-Mrázové. 

Barevná poutavá publikace Babiččiny 
pohádky je psána na motivy pohádek Bo-
ženy Němcové a umožní vám se s dětmi 

ČESKO HROU je didaktická desko-
vá hra, která vám dokáže, že vlastivěda 
není NUDA! Procestujte 108 českých měst, 
všechny kraje, celou ČESKOU REPUBLIKU! 

V každém městě vyznačeném na mapě 
České republiky, která je hrací deskou 
hry, se dozvíte formou otázek a odpově-
dí to nejtypičtější a nejzajímavější dané-
ho města a jeho okolí. 

O Náchodsku se hráči např. dozví „co 
symbolizuje podkova vsazená v dlažbě ná-
chodského Karlova náměstí, proč byla vybu-
dována dělostřelecká tvrz Dobrošov, nebo 
který spisovatel se narodil v Hronově“. 

Právě teď můžete podpořit vydání ČES-
KO HROU v předprodeji za zvýhodněnou 
cenu 590 Kč včetně poštovného (prodejní 
cena hry bude 690 Kč, hra vyjde na pod-
zim 2017). Zde se také dozvíte, v čem se 
ČESKO HROU liší od jiných vědomostních 
her. 

Náchod bude 
v nové společenské 
hře ČESKO HROU

 Jasná vize zlepšení nabídky pro turisty 
a návštěvníky náchodského zámku stála 
za společnou myšlenkou města Náchoda, 
Národního památkového ústavu a Státní-
ho zámku v Náchodě zřídit v jeho pro-
storách sezónní pracoviště městského in-
formačního centra. V pondělí 22. května 
2017 tak poprvé otevřelo svou pobočku 
v prostorách na druhém nádvoří.

Slavnostního otevření se zúčastnili zá-
stupci vedení města Náchoda – starosta 
Jan Birke, místostarostové Pavla Maršíko-
vá, Miroslav Brát a Jan Čtvrtečka a tajem-
nice MěÚ Náchod Hana Mílová, za Krá-
lovéhradecký kraj radní pro regionální 
rozvoj a cestovní ruch pan Pavel Hečko, 
za Národní památkový ústav, územní pa-
mátkovou správu na Sychrově pan ředitel 
Miloš Kadlec, kastelán náchodského zám-
ku pan Jiří Růžička a další hosté. 

„Jsou věci, ze kterých mám menší nebo 
větší radost. Tohle je právě ta věc, ze kte-
ré mám obrovskou radost! Když jsme před 

Městské informační centrum v Náchodě 
otevřelo novou pobočku na náchodském zámku

rokem přišli s nápadem otevřít informač-
ní centrum na zámku, nebylo vůbec jisté, 
zda se podaří zrealizovat. Jsem moc rád, že 
díky společnému úsilí nás všech se to poved-
lo. Jsem přesvědčen, že se nám díky tomuto 
kroku podaří přilákat více návštěvníků ne-
jen na náchodský zámek, ale i do Náchoda 
a okolí, které má rozhodně co nabídnout,“ 
řekl starosta města Jan Birke.

Důvodem zřízení IC je především roz-
šíření služeb pro návštěvníky města, pro 
něž je nejzajímavější atraktivitou, kterou 
chtějí poznat, právě Státní zámek Náchod. 
Návštěvnost zámku se dlouhodobě zvyšu-
je a v loňském roce dosáhla téměř 45.000 
osob. 

Informační centrum bude poskytovat 
především turistické informace o zámku 
a dalších atraktivitách města i okolí spo-
lečně s propagačními materiály. Pro zá-
kazníky je připravena také široká nabídka 
upomínkových předmětů. Otevřeno bude 
denně od května do září.

Nové produkty Kladského pomezí
ocitnout ve světě boje dobra a zla, jak ho 
vnímala sama obdivovaná spisovatelka. 
Jedná se o tři samostatné sešity s různými 
pohádkami, přičemž každý sešit obsahuje 
čtyři až pět pohádek. Pohádky jsou obo-
haceny o samolepky, které si děti nalepu-
jí k vyhrazeným políčkům u dané pohád-
ky. Inspiraci v české lidové kultuře hledá 
při tvorbě svých výrobků i paní Birkeová-
-Mrázová. Mezi doplňky z textilu nalez-
nete například hračky, věnečky, polštáře, 
kapsáře a obrázky. Vše je ušito z bavlny 
a lnu, pro tvarování je využito duté vlák-
no (vhodné i pro alergiky). Každý jednot-
livý výrobek je ručně malován a vyšíván, 
barvy jsou fixovány žehlením – vše lze 
tedy bez problémů vyprat. Nabídku Mý-
del Amálka nově doplnilo mýdlo s moti-
vem náchodského zámku, což může být 
hezkým dárkem pro Vaše nejbližší.

O víkendu 20.–21. 5. 2017 se uskuteč-
nil již 11. ročník mezinárodního mládež-
nického turnaje v kuželkách o “Pohár sta-
rosty města“. Ze sobotní kvalifikace, které 
se zúčastnilo 44 hráčů a hráče postoupilo 
do nedělního finále 10 nejlepších z každé 
kategorie. V něm si skvěle vedli mladí ku-
želkáři z Náchoda, když vyhráli obě kate-
gorie. Vítězem dorostenecké části se stal 
náchodský David Stára výkonem 569, dru-
hý skončil Petr Vaněk z Č. Kostelce (537) 
a bronz si odváží do Polska Maciej Olczyk 
z Wronek – 534). Kategorii děvčat ovládla 
náchodská děvčata, která obsadila první 
čtyři místa v pořadí 1. Kateřina Majerová 
(557), 2. Adéla Víšová (528), 3. Eliška Bouč-
ková (527) a 4. Lucie Slavíková (518). Ceny 
nejlepším předali starosta města Jan Birke 
a předseda SKK František Majer (viz foto).

Pohár 
starosty se vydařil
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Celkem 1,3 miliónu vyplatila společnost Saar Gummi Czech 
na společensky prospěšné aktivity na Náchodsku za loň-
ský rok. Z toho 360 tisíc korun připadalo na mikrosponzo-
ring, ve kterém o cílení částek do 12000 korun rozhoduje 
zaměstnanec SGC, který podá návrh. V mikrosponzoringu 
získávají peníze sportovní kluby, podporovány jsou také 
jednotlivé akce, například loutkářský festival nebo dětské 
odpoledne. 
Větší částky jsou přidělovány v rámci běžného sponzorin-
gu, jedním z tradičně podpořených subjektů byl HC Ná-
chod. „Naše spolupráce se Saar Gummi trvá již zhruba 10 
let a firma má svůj podíl na tom, že se nám daří a že jsme 
již počtvrté ve finále Krajské ligy mužů,“ konstatoval v sou-
vislosti se sponzoringem předseda a manažer hokejového 
klubu Ludvík Berger. Jednou z aktivit klubu jsou sportovní 
dny pro zaměstnance SGC. Rodiče přivedou na stadion své 
děti, kterým trenéři klubu pomáhají v začátcích bruslení.
Významnou součástí sponzoringu se v loňském roce stal 
program T Generace – technici pro budoucnost, ve kterém 
SGC podporuje vznik a činnost technických zájmových 
kroužků na základních a středních školách. Za školní rok 
připadne na T Generaci okolo 300 tisíc korun.

(pl)

Česká Saar Gummi 
Saar Gummi podpořila prospěšné aktivity 

více než miliónem korun

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

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

Technolog pro lisování plastů, dvoukomponentní 
zastřikování, mzda 50 000 Kč.

Operátor/ka gumárenské výroby, mzda 25 000 
až 30 000 Kč, po případném postupu na místo 
seřizovače mzda 40 000 Kč. 

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

Náchod Dobruška Rychnov nad KněžnouJaroměř

Největší

vzorkovn
y

zámkových dlažeb

a zahradní

architektury

v regionu.

www.stamont.eu

Inzerat Nachod 178x123 5-2017.indd   1 18.5.2017   9:21:06
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ZŠ BABÍ

CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

Páťáci na školním pozemku
 Každoročně zveme na školní pozemek 

naše páťáky, aby si také užili kontakt 
se zvířaty, která tu chováme, a něco se 
o nich dozvěděli. O V. B se letos postara-
la VII. C a provedla je celým areálem. Děti 
plnily úkoly z pracovního listu a vyhod-
notily jej společně s paní učitelkou Ma-
cháňovou. Doufáme, že se jim na školním 
pozemku líbilo. 

I. Šimurdová a VII. C 
Soví dobrodružství aneb kdo nevěří, 
ať se se zvířaty (z)měří

 9. 5. se uskutečnila další akce na škol-
ním pozemku. Stezka s kvízovými úko-
ly pro děti i rodiče vedla celým areálem. 
Všichni se pak mohli za doprovodu žáků 
VII. D podívat na zvířátka, zakoupit by-
linky, sadbu, vyzkoušet si didaktické hry 
a vyrobit si v dílničce sovičku. Součástí 
byla také prodejní výstava dětských pra-
cí a školní kavárnička. Kdo dorazil, určitě 
si odpoledne užil, i když nám počasí příliš 
nepřálo.                                       I. Třísková
Biologická olympiáda

 V okresním kole biologické olympiá-
dy nás letos reprezentovali tři žáci v kaž-
dé kategorii. V kategorii C – starší žáci 
se nejlépe umístila L. Kaplanová z VIII. D  
(8. místo). V kategorii D – mladší žáci jsme 
byli mnohem úspěšnější. Zvítězila B. Res-
lová ze VII. D. N. Pražáková (VI. D) získa-
la 5. místo a K. Lepšová (VII. D) 6. místo. 
Děkujeme za reprezentaci školy a Barun-
ce přejeme hodně štěstí do krajského kola. 

I. Šimurdová 
Na „kraji“ jsme se neztratili!

V sobotu 13. 5. se v Brodku u Dětenic 
konalo krajské kolo soutěže Zlatý list. 
Naše družstvo starších žáků ve složení  
L. Kaplanová, D. Kotlan, T. Pražák, B. Res-
lová, K. Lepšová, E. Boučková a T. Ťoka-
nová prokázalo výborné znalosti z ekolo-
gie a ochrany přírody a v silné konkurenci 
se umístilo na skvělém 2. místě. Součás-
tí soutěže byla prezentace naší práce pro 
přírodu a různé aktivity - dílny s přírod-
ními materiály, pozorování slunce hvěz-
dářským dalekohledem a další.

Děkuji za reprezentaci školy a moc 
gratuluji! I. Šimurdová

P. S. Pro mě jste stejně nejlepší!!!
Knížka pro prvňáčka

Každá 1. třída absolvovala tři dopoled-
ní programy v Městské knihovně v Nácho-
dě. Během prvního dopoledne si děti moh-
ly prohlédnout budovu MK od sklepa až 
po střechu. Dostaly se do míst, kam běž-
ný návštěvník nemá přístup. Svezly se vý-
tahem do archivu, nahlédly do nemocnice 
knížek, kde se „léčí“ poničené knihy, aby 
mohly zase sloužit čtenářům. Děti prošly 
všemi prostory, od dospěláckého odděle-
ní, přes dětské až po studovnu. Nechybělo 

povídání o pohádkových knížkách, čtení 
úryvků a kreslení oblíbených pohádko-
vých postav. Druhé setkání bylo věnová-
no Večerníčkům. Děti vyhledávaly knižní 
předlohy večerníčkových seriálů, kresli-
ly nejoblíbenější večerníčkovské postavy, 
soutěžily v jejich poznávání a hlasovaly 
o nejoblíbenější pohádku Večerníčka. Bě-
hem třetího dopoledne děti při různých 
zábavných činnostech předvedly, jak se 
během první třídy skamarádily s pís-
menky. Všechny tyto aktivity naznačily, 
čím tato setkávání v knihovně vyvrcholí. 
14. 6. budou všichni prvňáčci i jejich rodi-
če pozváni do MK na slavnostní „Pasová-
ní na čtenáře“. Pokud děti předvedou, že 
se naučily číst, budou pasovány na čtená-
ře samotným rytířem Hronem a obdaro-
vány knížkou.

Pracovnicím knihovny patří za zor-
ganizování tohoto smysluplného cyklu 
opravdu velký dík. Děti se na každou ná-
vštěvu moc těšily. Doufejme, že knihovně 
a knížkám zachovají svou přízeň i v letech 
příštích.              A. Růžová
Mc Donald ś Cup

25. 4. se uskutečnilo okrskové kolo 
fotbalového turnaje v Červeném Kostelci. 
V kategorii A (1.–3. ročník) naši žáci vybo-
jovali 1. místo a postoupili do okresního 
kola a v kategorii B (4.–5. ročník) chlap-
ci obsadili 3. místo. Velký dík patří pá-
nům trenérům Součkovi a Vlčkovi za je-
jich rady a povzbuzování. 

Okresní kolo tohoto populárního fot-
balového turnaje proběhlo 10. 5. v České 
Skalici. Družstvo mladších žáků obsadilo 
3. místo. Chlapci podali výborné výkony. 
Děkujeme také panu trenéru Jirouchovi, 
který hráčům poradil a po celý turnaj je 
podporoval. D. Hemelíková

Někteří se zúčastnili opakovaně, ale byly 
mezi nimi i děti z 1. a 2. třídy, které běžely 
svoji štafetovou premiéru. Všichni závod-
níci bojovali ze všech sil a naši školu dob-
ře reprezentovali.                      Z. Kůrková

O pohár Ludmily Formanové
Ve středu 3. 5. se v Novém Městě n. M. 

konalo okresní kolo štafetového běhu  
,,O pohár Ludmily Formanové“. Naše ško-
la vyslala již potřetí 16 žáků z I. stupně. 

DEN ZEMĚ 
Tak jako každý člověk by měl v běž-

ném životě přemýšlet o šetrnosti k život-
nímu prostředí, tak i my si každý rok ne-
jen na Den Země připomínáme, jak o naši 
matičku Zemi pečovat.

Ve třídách si mnohé povídáme o eko-
logii, znečištěném ovzduší, třídění odpa-
dů apod.

Letos jsme také opět obešli okolí ško-
ly, abychom posbírali poházené odpadky 
a ve školní družině jsme si zahráli stopo-
vanou s úkoly k tématu.

Věříme, že nyní už jsou děti zase o něco 
chytřejší a budou lépe znát barevné pytle, 
co se děje s odpadem při recyklaci, kde na-
jdeme ozonovou díru či proč jsou pro nás 
důležité rostliny. A vy to víte?! 

Výlet za poklady Orlických hor
Ve čvrtek 13. dubna se vypravili žáci 

některých náchodských škol na tajemný 
výlet se spolkem KČT. 

I přesto, že nám obloha přinesla dosta-
tek deště, nic nebránilo tomu, aby si děti 
našly mnoho sklářských pokladů v Luisi-
ně údolí, vylezly na skuhrovskou rozhled-
nu a zastavily se v Olešnici na úžasné pro-
hlídce řezbářské práce Josefa Utze, který 
sestavil mechanický betlém.

Za všechny zúčastněné děkuji spolku 
KČT za umožnění a finanční podporu to-
hoto výletu; zejména pak paní Ladě Bene-
šové-Štěpánové, panu Pavlu Jirkovi a ing.
Jaroslavu Rohulánovi za bezchybnou or-
ganizaci. Zuzana Hoffmannová, ředitelka 
ZŠ Pavlišovská

ČARODĚJNICE NA BABÍ
Na konci dubna jsme se všichni těšili 

na tradiční čarodějnický rej na školní za-
hradě s příjemným opékáním špekáčků. 
Deštivé a mrazivé počasí nám ovšem pře-
kazilo plány a my museli zůstat ve škole.

To ale naše čarodějnice ani černokněž-
níky neodradilo a užili jsme si báječné 
odpoledne plné zajímavých soutěží jako 
metání pavouků, lovení hrůzné havěti, 
vymýšlení strašidelných rýmů či výrobu 
sladkých pavoučků.

Moc jsme si to všichni užili a těšíme se 
za rok za každého počasí.
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ZŠ Staré Město

Montessori 
mateřská škola 
a základní škola

   Zprávičky 
 z Masaryčky

Co je u nás nového?
V únoru se v ZUŠ v Polici nad Metují 

konalo okresní kolo pěvecké soutěže Kar-
lovarský skřivánek. Naši školu reprezen-
tovaly dvě soutěžící – Anna Zeidlerová 
a Eliška Radová. Anička obsadila krásné 
druhé místo a Eliška dokonce první a po-
stoupila do republikového finále do Kar-
lových Varů! 

O měsíc později jsme vyrazili do ZUŠ 
v Náchodě, abychom přednesli své básně 
v okresním kole recitační soutěže. Bojo-
vali za nás Míša Magdičová a Vojta Jarolí-
mek za mladší žáky a Anežka Zandalová 
s Péťou Matyskou za žáky starší. Všich-
ni čtyři naši recitátoři předvedli bezchyb-
ný výkon, konkurence však byla veliká. 
I přesto ale Míša Magdičová a Péťa Ma-
tyska postoupili do krajského kola! Tam 
se dokonce Péťa umístil mezi šesti nejlep-
šími!

Úspěchy máme i na tanečním parketu. 
Dne 6. 5. 2017 se taneční kroužek zúčast-
nil 21. ročníku taneční soutěže Pohořský 
střevíček. Děvčata navázala na úspěchy 
předešlých let a s choreografií „Je čas roz-
táhnout křídla“ si vytancovala 1. místo 
v kategorii scénický tanec. A to není vše! 
V kategorii moderní tanec získala 2. místo 
se skladbou „Neřeš to! Setřes to!“ Pokud 
byste chtěli zhlédnout jejich vystoupení , 
přijďte na Kuronské slavnosti, kde zazpí-
vá i náš školní pěvecký sboreček.

Na závěr se pochlubíme výsledky přijí-
macích zkoušek na gymnázium. Celkem 
bylo přijato 8 našich „páťáků“. Všem pře-
jeme hodně úspěchů. 

Kolektiv ZŠ Náchod, Drtinovo náměstí

Běh pro Afriku 3
Pomozte dětem v Africe postavit dal-

ší novou školu! Přijďte se podívat na  
3. ročník „Běhu pro Afriku“, který se koná 
dne 23. 6. 2017 od 8 hodin na Základní 
škole T. G. Masaryka v Náchodě na hřiš-
ti za školou. 

Principem je sehnat si sponzora, který 
vám přispěje určitou částkou na uběhnu-
té kolečko, které měří 250 metrů. Čím více 
koleček uběhnete, tím více budete přispí-
vat na školu v Africe. Můžete běžet, tan-

čit, jít pomalu, na způsobu, kterým uběh-
nete kolečko, nezáleží. Nemusíte být jen 
běžcem, ale také můžete někoho sami 
sponzorovat.

Minulý rok se zúčastnilo 100 běžců 
a vybralo se přes 20 000 Kč. Přijďte nás 
podpořit a zaběhat si s námi!

Za pořádající žáky Štěpán Hloušek 
a Martin Surynek, 7.B

Krajiny
„Jenom ten, kdo umí celou svou bytostí 

milovat každodennost, kdo zná krásu nej-
všednějších malých činností, jen ten umí 
milovat a ocenit krásu.            Edgar Degas

Ocenit krásu každodennosti umí i sed-
mé třídy. Zabývají se totiž tématem kraji-
ny. Nejdříve ji pozorovaly a fotily, nakonec 
se vrhly na netradiční malbu kuchyňskou 
houbičkou na opravdu velké formáty. Prá-
ce si můžete prohlédnout v prostorách 
školy.         Mgr. Marie Snopková 

Legoland 2017
I v letošním roce, stejně jako v mi-

nulých dvou letech, jsme s naší školou  
T. G. M. v Náchodě vyrazili do Legolandu 
v Německu. Zatím nám vždy počasí přá-
lo, avšak letos to bylo horší.

Nízké teploty a déšť naše děti však vů-
bec neodradily a všech 54 dětí se vrhlo 
do víru atrakcí, i když ty „mokré „ jsme le-
tos vynechali. Největším hitem letošního 
roku byla 4D novinka Ninja Go, kde děti 
pouhým pohybem ruky střílely na posta-
vičky před sebou. Druhá oblíbená atrak-
ce byl kolotoč „ozubené soukolí“, které se 
točilo nejen kolem své osy, ale všemi smě-
ry. A stále zrychlovalo. Děti byly schop-
né tuto atrakci absolvovat třeba i 4krát 
za sebou. Samozřejmě je ale okouzlilo 
i množství dalších atrakcí, které navští-
vily. Na závěr našeho celodenního výletu 
jsme ještě navštívili prodejnu se staveb-
nicemi, kde si děti nakoupily Lego domů.

Myslím, že i přes nepřízeň počasí si to 
všichni užili na výbornou. Jakmile se au-
tobus rozjel, tak spokojeně usnuli.

Michaela Šimonová,
ved. vychovatelka ŠD

Exkurze do hloubi lidského těla
Dne 3. 5. 2017 se žáci 8. a 9. tříd vyda-

li na exkurzi „Body exhibition“ do Prahy. 
Rozhodl jsem se zpracovat rozhovor s jed-
ním z nich.
Jak probíhala prohlídka?

Přišli jsme do budovy, odstrojili jsme se 
a potom si nás vyzvedl medik a celé nám 
to ukázal a vysvětlil.

Co se ti na exkurzi nejvíce líbilo?
Jednoznačně plíce, prý byly pravé.

Co se ti nelíbilo?
Mně osobně nic, ostatním se ale příliš 

nelíbila lidská embrya ve zkumavkách.
Doporučil bys mi výstavu navštívit?

Určitě ano, jestli tě alespoň trochu za-
jímá lidské tělo.

Podle odpovědí mého kamaráda jsem 
usoudil, že by bylo dobré a velice zajíma-
vé zajít se na tuto výstavu podívat.

Žáci 9.B

Oznámení ze Základní školy 
T. G. Masaryka 
– alternativní třída prvňáčků

Nové vedení ZŠ T. G. Masaryka Ná-
chod, které bude školu řídit od 1. 7. 
2017 (zastoupené v tomto oznáme-
ní Mgr. Radkou Lokvencovou, která 
do funkce ředitelky ZŠ T. G. Masary-
ka nastoupí 1. 7. 2017) oznamuje, že 
od nového školního roku 2017/2018 
budou nadále ve škole společně fun-
govat třídy s klasickým i alternativ-
ním vzděláváním. Alternativní třída 
prvňáčků pro tento rok bude otevře-
na jako samostatná třída při 18 za-
psaných žácích a zajištění kvalifiko-
vaného pedagoga. 

Naší vizí je otevřená, přátelská, ko-
munikativní a bezpečná škola, kde se 
všem dětem líbí, pedagogům kvalitně 
vzdělává a vychovává. Škola, ve které 
se rodičům dobře spolupracuje se všemi 
jejími zaměstnanci. 

            Mgr. Radka Lokvencová

Časová osa žáků ZŠ
Zkusili jste si někdy představit, jak 

dlouhá doba je od vzniku Země až do naší 
současnosti? Pro názornost si školáci 
s paní učitelkou vytvořili pomůcku ve for-
mě časové osy. Velkou osu jsme použili 
na úvodní lekci pro historii Země a živo-
ta na ní a pro uvědomění si, že člověk je 
na Zemi z hlediska její dlouhé historie jen 
kratičký okamžik a Země ho k ničemu ne-
potřebuje, naopak my lidé potřebujeme 
Zemi k tomu, abychom mohli přežít.

Velká osa je černá, dlouhá 46 metrů 
a na jejím konci je 3cm červený pruh zna-
čící vývoj lidstva, 10 metrů na ose odpo-
vídá miliardě let naší historie, 1 cm zna-
čí milion let.

Postupně si děti vytvářejí malou osu, 
která je barevná (podle jednotlivých ob-
dobí) a dlouhá 4,6 metrů, takže 10x men-
ší (1m = miliarda let, 1 mm = milion let). 
Pro každou lekci rozbalíme osu a znovu 
přikládáme karty s názvy jednotlivých 
období a odpovídající materiály a opaku-
jeme nejdůležitější data + přidáme dal-
ší období. Momentálně jsme na počátku 
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ZŠ BĚLOVES

ZŠ a MŠ J. ZEMANA

čtvrtohor. Tam, kde je to možné přikládá-
me na osu i artefakty, zkameněliny, ukáz-
ky hornin, modely živočichů, rostlin, ob-
rázky, přibydou i modely člověka, různé 
odívání, stavby, mapky. 

Jarní práce
Letos přišlo jaro brzy. Ideální možnost 

ke zkoumání jarního pučení. Jenže, než se 
člověk stane průzkumníkem, musí si při-
pravit půdu pro své bádání. A to doslova. 
Během dubna v areálu budovy naší školy 
a školky vznikly vyvýšené květináče, kte-
ré slouží k zakládání zahrádek s různým 
zaměřením. Zahrádky budou sloužit jako 
výukový materiál, kde se děti budou se-
znamovat s rostlinami okolo nás. První 
vznikl záhon s jarními květy. Při jeho za-
kládání jsme se seznámili nejen s novými 
pojmy jako je cibule a hlíza, ale také s ře-
meslnou prací se dřevem při výrobě kvě-
tináčů. Díky šikovným ručičkám se dnes 
už kocháme pohledem na různobarevné 
květy jara.

Noc s Andersenem ve školce a škole
Jako již tradičně jsme se i letos připoji-

li k oslavě narozenin slavného pohádkáře
 Hanse Christiana Andersena. Letos ješ-

tě raději, protože hrdinové večera byli Bo-
bík, Myšpulín, Pinďa a Fifinka z kvarte-
tu Čtyřlístek. Společně s rodiči jsme se 
vydali na naučnou cestu lesem Montace, 
kde jsme se dozvěděli mnoho informací 
o nejznámějším českém komiksu Jarosla-
va Němečka. Často ani chytrost dospělá-
ků nestačila a musela nastoupit chytrost 
mobilních telefonů. Na konci cesty nám 
bylo odměnou společné posezení kolem 
ohně. Kdo neběhal po lese nebo nesta-
věl hráz, divil se nad chemickými pokusy 
z pravé kapsy, které si pro nás připravil je-
den z tatínků. Se západem slunce jsme se 
vydali zpět do budovy, kde přišlo loučení 
s rodiči a mladšími kamarády. Když pad-
la tma, byl čas na kino. Co se promítalo? 
Samozřejmě film o Čtyřlísku: „Čtyřlístek 
ve službách krále“. A pak už rychle spát. 

Moc děkujeme dětem, které noc mimo 
vlastní postýlku zvládly hravě i přesto, že 
pro některé to bylo poprvé.

Také moc děkujeme Alče, Ivě, Kátě 
a Pétě, že probděly noc, aby děti ochrá-
nily před nočními můrami. Tomu se říká 
odvaha! 

Tvůj spolužák má povědomý hlas!
 Na naši škole určitě preferujeme kva-

litní výuku, ale umíme si hodiny i zpest-
řit a udělat skvělou zábavu. Jako přínos-
né se jeví mezipředmětové vztahy . Páťáci 
si tak například podnebnými pásy prošli 
v Přírodovědě, Informatice a Výtvarné vý-
chově. Třetí a čtvrtá třída při skupinové 

práci využila zážitky a získané informace 
z exkurze v Praze a vznikly opravdu obdi-
vuhodné výtvory. Ale to, co jsme zažili při 
“hudebce”, to bychom Vám přáli vidět….

 Ovlivněni známou televizní soutěží si 
čtvrťáci téměř sami, bez pomoci zorga-
nizovali soutěž „Tvůj spolužák má pově-
domý hlas!”. Ve třídě se tak objevil upo-
vídaný a charismatický „Ondřej Sokol“, 
vzorná žákyně se proměnila v rokerku, 
úspěšný matematik se nestyděl změnit 
v ženu, stydlivý žáček repoval jako o ži-
vot... Děti se naučily texty svých písniček 
a některé dokonce v angličtině. To jim vel-
mi prospělo na procvičení anglického ja-
zyka a pochopily, jak dobré je jazyk ovlá-
dat. Mnohé z nich se ukázaly v tak trochu 
jiném světle a předvedly, že umí zpívat 
i písničky různých žánrů. Nechyběla ani 
zajímavá choreografie. Rodiče pomohli 
dětem s kostýmy a někteří spolužáci se 
stali maskéry. Velkou úlohu sehrála i po-
rota, která byla spravedlivá, ale přísná 
a pohovořit o předvedeném výkonu bylo 
pro mnohé velkým tréninkem jazykového 
projevu. Hlavní byla ale zábava, kterou si 
čtvrťáci užili a skončili s přáním brzy si 
zopakovat další kolo, tentokrát jako veřej-
né vystoupení pro spolužáky z ostatních 
tříd . A na to se tedy vážně těšíme! 

 Mgr. Denisa Vančáková , 
Mgr.Šárka Brátová 

připadá moc zábavné. Radujeme se spo-
lečně z našich malých zahradnických 
úspěchů a těšíme se na první ochutnáv-
ku...                                   Mgr. Šárka Brátová 

Šli druháčci do zahrady s motykou, 
s motykou…

Chodili jsme od jara kolem školního zá-
honku jako mlsné kočičky, loňští páťáci 
tam totiž vyseli mrkvičku a my ji na jaře 
objevili…. a také bylinky …uvařili jsme 
si výborný čaj, mňam to byla dobrota! 
Pak přišel konečně den, kdy jsme si moh-
li slavnostně převzít zahrádku do opa-
trování MY, žáci 2. třídy…pustili jsme 
se do práce- lopatky, rýč, hrábě, a jde se 
na věc… vyplevat, pohrabat a teď trocha 
matematiky- rozdělit pozemek spravedli-
vě na stejné díly. Ve dvojicích jsme se do-
mluvili, co si na své “políčko” zasadíme. 
Na řadu přišel i výměnný obchod se ží-
žalami. Taková žížala za Vás udělá na za-
hrádce spoustu práce, to ví přece každý! 
Teď už jen chodíme zalévat a pozoruje-
me, jak z hlíny vykukují první rostlin-
ky, učíme se poznávat zeleninu, kytičky 
a bylinky. Někteří z nás sázeli a starají se 
o zahrádku úplně poprvé a všem nám to 

Zemanova škola v čase Prima sezóny
Zúčastnili jsme se opět mnoha akcí, 

připravili si dárečky pro maminky ke Dni 
matek, proběhlo okresní i krajské kolo 
soutěže Mladý zdravotník, ale největ-
ší událostí minulého měsíce byl pátek  
12. květen 2017, kdy se konal již VIII. 
ročník hudebně divadelního festivalu 
(dále jen HDF), který naše škola pořáda-
la ve spolupráci s Náchodskou PRIMA se-
zónou. 

Žáci speciálních škol z celého králové-
hradeckého regionu se sjeli do prostor ná-
chodského divadla Dr. J. Čížka. Letos byla 
hlavním tématem tanečních a divadel-
ních vystoupení ASIE.

HDF zahájil prezident festivalu Ing. Ivo 
Feistauer společně s paní poslankyní 
Mgr. Soňou Markovou, s paní místosta-
rostkou Náchoda Ing. Pavlou Maršíkovou 
a panem místostarostou Náchoda Miro-
slavem Brátem.

Průběh HDF zpestřovaly orientální tan-
ce taneční skupiny Sahar z Nového Měs-
ta nad Metují.

Diváci pak mohli z hlédnout „Dobro-
družství malé pandy“, tanec „Kazačok“, 
„Samuraje“, „Japonečku“, „Šavlový tanec“, 
„Karate“, dokonce i „Tanec gejši“ a další 
vystoupení soutěžících škol.

 Všichni včetně poroty ocenili různé 
stylové kulisy i kostýmy, živou, strhující 
hudbu i choreografii, díky kterým se pře-
nesli na několik hodin do „jiného světa“. 
A to je něco, co se dá slovy jen těžko po-
psat, to musíte zažít!!! Hostem programu 
byl také populární český zpěvák Sámer 
Issa, se kterým si děti nadšeně zazpívaly 
i zatančily. Zaujaly i speciální efekty a ba-
lonková výzdoba pana Jiřího Grosse.

Hudebně divadelní festival byl i letos 
hlavně o přátelství, vzájemném poznání, 
společném prožívání radosti z hudby, po-
hybu a tance. Díky „propojenosti“ účin-
kujících i diváků vznikla v divadle úžas-
ná atmosféra. Výkony všech účinkujících 
hodnotila početná porota, ve které mimo 
jiné zasedli paní poslankyně Mgr. Soňa 
Marková, paní ředitelka inspektorátu ČŠI 
Královéhradeckého kraje Mgr. Bc., Milu-
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še Urbanová, Ph.D., Bc. Pavel Schuma, ve-
doucí odboru sociálních věcí a školství 
v Náchodě, pan Roman Toušek, vedoucí 
odboru kultury, sportu a cestovního ru-
chu v Náchodě, Mgr. Daniel Horáček, re-
ferent středního a speciálního vzdělává-
ní KÚ Královéhradeckého kraje, Mgr. Jana 
Pecoldová, vrchní inspektorka oddělení 
obecné kriminality PČR v Náchodě.

Každá soutěžící škola převzala od po-
roty diplom a věcné ceny. Porota ocenila 
nejvyšším počtem bodů vystoupení DD, 
ZŠS a PrŠ z Jaroměře, která získala cenu 
prezidenta festivalu VIII. ročníku HDF.

Velké poděkování patří všem, kteří se 
podíleli na přípravě celé akce a sponzo-
rům. Především dlouholetému spolupra-
covníkovi a organizátorovi charitativních 
akcí panu Davidu Novotnému, který nám 
každoročně pomáhá s kulturním progra-
mem HDF, Královéhradeckému kraji, Měs-
tu Náchod, řediteli Střední odborné školy 
sociální – Evangelické akademie v Nácho-
dě Mgr. Davidu Hanušovi a jeho studen-
tům. Děkujeme ředitelce SŠ a ZŠ z Nového 
Města nad Metují paní PaedDr. Olze Taláš-
kové a jejím studentům za vynikající ca-
tering. A co nás čeká za rok? Někteří už 
možná tuší...světadíl Skippyho...AUSTRÁ-
LIE!        Za kolektiv ZŠ a MŠ Josefa Zemana

Mgr. Marie Čejchanová

ERASMUS+ – projektové setkání 
na ACADEMIA MERCURII 

V posledním dubnovém týdnu přivítala 
náchodská střední škola ACADEMIA MER-
CURII své partnery ze španělských a litev-
ských středních škol v rámci spolupráce 
na projektu Erasmus+. Tématem projek-
tu, který je určen především učitelům  
10 středních škol a jejich žákům z 3 zemí, 
je výuka k podpoře podnikatelského du-
cha žáků pro jejich úspěšné budoucí 
uplatnění ve společnosti. Projekt se zabý-
vá vzájemnou výměnnou zkušeností uči-
telů i žáků s formami a metodami výu-
ky, které v žácích budují potřebné postoje 
k podnikání a které jim pomáhají získat 
cenné znalosti a zkušenosti v oblasti pod-
nikání pro jejich budoucí profesní život. 
ACADEMIA MERCURII přispěla projektu 

souborem svých aktivit vedoucích k pod-
poře podnikavosti, a to například ukázka-
mi odborné praxe svých studentů – prů-
vodců z oboru Cestovní ruch v turisticky 
zajímavých lokalitách Adršpach, Dobro-
šov a Státní zámek Náchod, prezentacemi 
svých studentů o činnosti jejich fiktivních 
firem (Ekonomické lyceum) či student-
ských společností zakládaných žáky obo-
ru Cestovního ruchu v rámci mezinárod-
ního programu Junior Achievement.

Po tomto úspěšném setkání v Nácho-
dě (které je již druhým setkáním v rám-
ci projektu), bude program Erasmus+, 
týkající se podpory podnikání mladých 
lidí, pokračovat další školní rok setkání-
mi v Litvě a španělské Lleidě. Projekt bude 
završen v roce 2018 zde v Náchodě.

Mgr. Ivana Šimková

Obchodní akademie Náchod 
bodovala na mezinárodní úrovni

Ve dnech 22.–24. března 2017 se na vý-
stavišti v Praze-Holešovicích uskutečnil 
již 23. ročník Mezinárodního veletrhu 
fiktivních firem. Letos se tohoto veletrhu 
zúčastnila hned trojice firem z náchod-
ské obchodní akademie – CaspoCloud, 
s. r. o., GravityBoards, s. r. o., a Letters 
Force, s. r. o. Firmy byly vybrány na zá-
kladě výsledků z Regionálního veletrhu 
ve Vysokém Mýtě a ze Dne otevřených 
dveří na OA Náchod.

Po slavnostním zahájení se do uza-
vírání větších i menších obchodů vrhlo  
115 firem z jedenácti evropských států 
a neúnavně se pokračovalo i druhý den. 
Obchody uzavírali jak návštěvníci veletr-
hu a zaměstnanci firem mezi sebou, tak 
především hodnotitelé. 

Výsledky v soutěžních kategoriích 
o nejlepší stánek, katalog a nejlepší firmu 
veletrhu byly vyhlášeny v pátek. Nás če-
kalo radostné překvapení – firma Letters 
Force se stala nejen nejlepší českou fir-
mou veletrhu, ale navíc vybojovala druhé 
místo mezi všemi 115 českými a zahra-
ničními firmami. Třetím jejím úspěchem 
bylo získání druhého místa za katalog. 
Ani další dvě náchodské firmy se neztra-
tily – CaspoCloud v mezinárodní konku-
renci obsadila 8. místo a společně s Gravi-
tyBoards, se umístily v soutěži o nejlepší 
stánek na 6. místě. 

Blahopřejeme!

OA Náchod

Sbíráme a třídíme
V letošním školním roce jsme se znovu 

věnovali třídění odpadů, shromažďování 
elektroodpadu, sbírání kaštanů a žaludů. 

V rámci projektu Recyklohraní sbírá-
me elektrosotřebiče a baterie. Baterií jsme 
v letošním roce odevzdali 505 kilogramů 
a také 125 kilogramů elektrospotřebičů. 
Přidali jsme se i ke sběru mobilů, nasbí-
rali jsme jich 76 kusů. 

Také sbíráme plastová víčka. Výtěžek 
z nic je pro Tomáška Kolínského, žáka 
naší 2. třídy. Jeho tatínek si odváží kaž-
dý měsíc v průměru 2 plastové pytle, cel-
kem se blížíme k devíti metrákům nasbí-
raných víček.

Zejména menší děti na podzim nosi-
ly kaštany a žaludy. Sešlo se více než ti-
síc kilogramů těchto plodů, posloužily 
jako zimní strava jelenům, daňkům, srn-
čí zvěři. 

ZŠ PLHOV

Chtěli bychom poděkovat zejména žá-
kům prvního stupně, kteří se většinově 
podílí na sběru, ti nejpilnější budou od-
měněni na školní akademii. Poděkování 
patří i rodičům, kteří své děti podporu-
jí, sbírají s nimi, těžké krabice dopravu-
jí do školy. V místnosti, kde vše shroma-
žďujeme, nejvíce práce odvedly Anežka 
Hloušková a Anička Jirmanová , i jim pat-
ří poděkování za celoroční práci.

Monika Hovádková

Třídíme odpad
Letos jsme se pořádně obuli do třídění 

odpadů. Doposud byly na každém patře 
nádoby na plast a někde i na papír, ale 
často se někomu nechtělo jít až na konec 
chodby, a tak plastová lahev nebo kelímek 
od jogurtu skončily v obyčejném koši. 

Letos si Rada žáků dala za úkol toto 
změnit. Hned v září vyrobili členové rady 
krabice na papírový odpad, ty byly umís-
těny v každé třídě. Během roku jsme vše 
ještě zdokonalili. Škola zakoupila nádoby 
na plast a na papír, v každé třídě školy 
jsou dnes speciální nádoby, do kterých pa-
pírový a plastový odpad dáváme. Na jaře 
2017 jsme si zažádali o peníze z prostřed-
ků MU v Náchodě, které chceme využít 
na další zdokonalení hospodaření s od-
pady. 

Do tohoto výčtu patří i informace o sbě-
ru papíru. Dvakrát ročně stojí před školou 
velké kontejnery, do kterých děti (a jejich 
rodiče) přivážejí starý papír. Vždy napl-
níme několik kontejnerů. Peníze za sta-
rý papír jdou na účet SRPDŠ a jsou vyu-
žity ve prospěch všech dětí školy. Za sběr 
z počátku května přišlo na účet SRPDŠ 
více než dvacet dva tisíc korun. Děkuje-
me všem, kteří se na sbírání podílejí. 

Vladimír Honzů
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SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY 
PŘI ZŠ T.G.M.

Vás srdečně zve na sportovně kulturní odpoledne 

Po celoroční píli – pobavme se 
chvíli č. 3

Den konání:9.6.2017 
Místo: areál hřiště nad školou T.G.M.
Hlavní program:

15.00–15.15 Přivítání rodičů, dětí, učitelů a hostů
15.15-15.30 Vystoupení dětí z MŠ Vítkova
15.30-15.50 Houslové vystoupení ,, Houslistka Nika“ č. 1
15.50-16.05 Vystoupení dětí ze ZŠ Staré Město
16.05-16.20 Vystoupení pěveckého sboru ,,Hlásek“ ze ZŠ T.G.M.
16.20-16.40 Houslové vystoupení ,,Houslistka Nika“ č. 2
16.40-17.00 Vystoupení ZUŠ Náchod
17.05-17.40 Vystoupení mažoretek ,,Mona Náchod“
17.40-18.10 Ukázky výcviku pejsků
18.10-20.30 ROHOŘEZ – vystoupení hudebního seskupení

Doprovodný program:

kouzelnické triky – p. Miloš Malý 
vodní záchranka – ukázka techniky
ukázka chvatů Městské policie
prezentace kroužků Déčko Náchod
skákací hrad pro děti

Souběžně s programem budou probíhat drobné sportovní disciplíny pro děti a rodiče. 
Po celý program je zajištěno bohaté občerstvení. 
V případě nepříznivého počasí se vše koná v prostorách školy.

Těšíme se na Vás

Partneři: Primátor Náchod, uzeniny Vacek, uzeniny Vítek, uzeniny Mareš, Pekařství U Zvonu

Tělovýchovná jednota Sokol STARKOČ – oddíl turistiky 
Vás srdečně zve na  42. ročník dálkového pochodu 

 

Po stopách bojů z roku 1866 
 
Po trasách  : Pěší   – 10, 15, 25 a 50 km 
     Cyklo – Silniční kola 33 a 66 km a Horská kola 33 a 66 km 
 

Datum konání : sobota 24. června 2017 
 
Prezentace  : Železniční stanice ve Starkoči (okr. Náchod)  od 6 – 10.45 hodin 
Cíl   : Na koupališti ve Starkoči do 19 hodin   
Jak k nám  : Vlakem – tratě 032, 033 (výhodné skupinové či rodinné slevy) 
Startovné  : 20,-Kč, (děti do 14 let – 10,-Kč, org. turisté na trase 50km – 15,-Kč) 
Ubytování  : 20,-Kč/noc - V místní sokolovně ve spacím pytli – objednat do 20.6.2017 
Informace  : Jaroslav Rufer, Starkoč 6, 547 01 Náchod, TB-775945866, 
      mail:  rufer.starkoc@seznam.cz  ,  internet: http://tjsokol.starkoc.net    
Občerstvení  : V cíli obdrží všichni účastníci pochodu opečený párek hrazený z vkladu 
Různé   : Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí !! 
     Všichni účastníci obdrží pěkný  diplom. Batohy uschováme v cíli pochodu.  
     Pochod se jde za každého počasí !  
     Odměněni budou : nejstarší, nejmladší a nejvzdálenější účastníci 
      a nejpočetnější rodinný či oddílový kolektiv 
     V cíli a na kontrolách budou krásná originální razítka pochodu . 
     Na startu a v cíli možnost zakoupit  turistické vizitky tohoto pochodu za 12,-Kč! 
     
 

Popis tras pro pěší turisty: 
Trasa 10km :  Starkoč,  pomník Myslivce , Vysokov, pomník Branka,Václavice, Starkoč koupaliště 
Trasa 15km:  Starkoč, Dubno, Zlič,Ratibořice ,Rýzmburk, Rozhledna Žernov,Studnice, Starkoč koupaliště 
Trasa 25km:  Starkoč , pomník Myslivce,Lhotky, Ř.Lhota, Studnice, Žernov, Ryzmburk, Ratibořice,   

           Č.Skalice, Přehrada Rozkoš, Dubno, Starkoč koupaliště  
Trasa 50km:  Starkoč, pomník Myslivce, Vysokov, pomník Branka,Václavice, Přibyslav, Peklo, Dobrošov,  
                      Náchod, Kramolna, rybník Špinka, Ř.Lhota, Studnice, Žernov, Rýzmburk,  Ratibořice, 
                     Č.Skalice, Přehrada Rozkoš, Dubno, Starkoč koupaliště 

 

Popis tras pro cykloturisty: 
Horská kola: 
Trasa 33 km:  Starkoč nádraží ČD,Pomník Myslivce,Vysokov, Náchod,Bražec,Lipí,Dobrošov,Č.Čermná, 
  Peklo,Přibyslav, Václavice,Vysokov ,koupaliště Starkoč 

Trasa 66km: Starkoč, Pomník Myslivce,Vysokov,Šonov,Nahořany,pod Černčicemi,Krčín, N.Město, Peklo, 
Č.Čermná,Dobrošov,Běloves,V.Poříčí, Hronov,  H.Radechová ,rybník Špinka, Řešetova Lhota, 
Studnice, Starkoč koupaliště 

 

Silniční kola: 
Trasa 33 km: Starkoč, Vysokov, Šonov,Nahořany,Slavětín,Šestajovice,V.Jesenice,Říkov,Č.Skalice,Zlič, 
  Studnice, Starkoč koupaliště   
                       
Trasa 66km: Starkoč,Vysokov,Šonov, Nahořany,Slavětín,Jaroměř,Kuks,Ch.Hradiště,u Hajnic,Proruby, 
         Hořičky, Ratibořice,Zlič, Studnice, Starkoč koupaliště, 

 

Na shledanou ve Starkoči v sobotu 24. června 2017 !!! 
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Červen je tady a to je každoročně vr-
chol koncertní sezóny i pro vokálně-in-
strumentální soubor MUSICA VIVA Jirás-
kova gymnázia Náchod. Spolu s Vámi ji 
rádi završíme tradičním (pozdně) Jarním 
koncertem, který se uskuteční 21. červ-
na 2017 v 19.00 hodin, v útulném kostele 
sv. Michaela archanděla v Náchodě, vedle 
gymnázia. Za což jsme vděční, a opět dě-
kujeme panu děkanovi Zdeňku Kubešovi 
za ochotu a vstřícnost. To stvrzuje i naše 
letošní, už druhá účast na Noci kostelů, 
kde zahrajeme část z našeho letošního re-
pertoáru už 9. června v kostele Vavřin-
ce. Také nás ještě čeká červnové zastave-
ní za náchodskými seniory i na to se moc 
těšíme.

V polovině května jsme se vypravili 
na Čakovický sborový festival, kde jsme 
vystoupili spolu s dalšími třemi sbory 
z Prahy a okolí. Představili jsme část naše-
ho aktuálního repertoáru a dlužno dodat, 
že jsme byli velmi vřele přijati. Mezi do-
spělými sbory jsme zapůsobili jako malé 
překvapení, takže jsme si z Prahy přivezli 
příslib na spolupráci s pořadatelským sbo-
rem Camerata Praha. Takže už teď víme, 
že u nás na Vánoce přivítáme milé hosty. 

Ale to je ještě daleko a s Vámi rádi set- 
káme v náchodském kostele sv. Michaela 

CRO_17047_CRo HK_JarniKampan_A5_horiz.indd   1 02.05.17   16:00

MUSICA VIVA uvítá léto koncertem
archanděla. Náš letošní repertoár nabíd-
ne hudbu duchovní, ale i lidovou, ryze vo-
kální, nebo jen orchestrální, v pro nás tak 
typickém spojení sboru se smyčcovo-flét-
novým orchestrem. 

O úpravy skladeb se opět postaral Mi-
lan Poutník a o nastudování Věra Vlčková. 

Rádi bychom ještě na tomto místě tra-
dičně poděkovali za přízeň všem návštěv-
níkům našich koncertů, samozřejmě rodi-
čům a za finanční podporu moc děkujeme 
Nadaci Jiráskova gymnázia, která nám le-
tos přispěla na naši cestu do Prahy.

Na vás se tedy moc těšíme ve středu 
21. června 2017 od 19.00. Vstupné je dob-
rovolné.                         

Soubor MUSICA VIVA

Vokálně instrumentální soubor 

MUSICA VIVA Jiráskova gymnázia Náchod
Vás srdečně zve na tradiční

 JARNÍ KONCERT (nejen)

 DUCHOVNÍ HUDBY
Kostel sv. Michaela archanděla v Náchodě

21. 6. 2017 od 19.00 hodin

Dirigent, aranžmá: Mgr. Milan Poutník, Sbormistra: Mgr. Věra Vlčková

Více na www.musicaviva.estranky.cz  
Děkujeme: Nadaci Jiráskova gymnázia

Římskokatolická farnost – Děkanství Náchod
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Od začátku března 
jsme v Arše zavedli 
novinku, které říká-
me Skupiny. Probíha-
jí tak, že se společně 
sejdeme a vybereme jedno téma, které si 
klienti sami odhlasují. Na výběr máme se-
znam návrhů, který jsme s dětmi vytvo-
řili. Jsou to témata jako například vzta-
hy, šikana, závislosti, předčasný sexuální 
život, jak to udělat, aby mě škola bavila, 
podvody a podobně.

Skupiny mají svá jasná pravidla, na kte-
rých jsme se všichni společně domluvili. 
Každý má například právo říci svůj vlast-
ní názor a nikdo se mu za to nesmí vy-
smívat. Odpovědi na otázky hledáme spo-
lečně a nikdo není vedoucí, který by měl 
patent na pravdu. Pracovníci mají roli 
moderátorů. Využívají konstruktivní vy-
učovací přístup a moderní pedagogické 
metody a formy. Některé skupiny jsou or-
ganizovány jako dramatické lekce, kdy 
jsou všichni účastníci v rolích. Děti se tak 
dobrovolně učí ve svém volném čase. Od-
měnou za jejich snahu je zábava, kterou 
při Skupinách společně prožívají a radost 
z objevování.

Skupiny probíhají obyčejně v pro-
storách Archy. Jednu jsme již ale proži-
li i venku a to konkrétně v Maršovském 
údolí. Byla na téma Podvody a ztráta dů-
věry. Účastníci byli v rolích podvodníků 
a obětí a mohli si na vlastní kůži vyzkou-
šet jaké to je, když někoho podvedou nebo 
když někdo podvede je a jaké to přiná-
ší důsledky do vztahu obou stran. Inspi-
rací pro tuto dramatickou lekci bylo dílo 
spisovatele Charlese Dickense – Oliver 
Twist. Účastníci tedy měli role zločinec-
kých učňů zlého učitele Fagina i obětí jeho 
podvodů. Někteří kradli a podváděli a ně-
kteří byli okradeni a podvedeni, což ale 
zjistili až na konci lekce. Toto překvapení 
bylo klíčovým momentem celého struk-
turovaného dramatu. Prožili si totiž zkla-
mání a zradu od těch, kterým dali svou 
důvěru. Celá lekce byla zakončená závě-
rečnou reflexí, kdy jsme si mohli společně 
sednout na vyhlídku nad Maršovem a po-
vědět si, jaký prožitek a poučení si z toho 
kdo odnáší.

Dokořán z. s. je poskytovatelem Soci-
álně aktivizační služby pro rodiny s dět-
mi Archa, která je financována z rozpočtu 
města Náchoda a z Operačního programu 
Zaměstnanost.

Mgr. Jan Vajsar , Sociální pracovník Archy

Skupiny
Den nezávislosti V.– den, který spojí 
svět zdravých a hendikepovaných

Stacionář CESTA Náchod a Lotři Hro-
nov, vás v sobotu 10. 6. 2017 srdečně zvou 
na odpoledne plné her, soutěží a atrakcí, 
které proběhne na dopravním hřišti v Bě-
lovsi od 13.30 do 17 hodin. Den nezávis-
losti chce ukázat, že na první pohled od-
lišné a oddělené světy se velmi snadno 
spojí v jeden, neboť lidé s hendikepem 
se chtějí a mohou bavit stejně jako zdra-
ví lidé. Přijďte si vyzkoušet jízdu na koni, 
na handbiku, raftování na řece, zhlédnout 
exhibici dobrovolných hasičů, pozvaní 
jsou také motorkáři se svými stroji, ská-
kací hrad… Akcí bude provázet moderá-
tor a živá hudba. Pomozte smazat bariéry 
a předsudky. Vstupné dobrovolné. 

Denisa Voborníková 

Pozvánka

Když se nás někdo zeptá, odkud jsme, 
odpovíme, že z Náchoda. Náchod je pro 
nás vnitřní město, kam chodíme třeba 
pracovat, nakupovat, za zábavou apod. 
Je to také naše město, ale úplnou prav-
dou je, že bydlíme na jednom kopci nad 

Na Babí to žije

městem, na Babí. Už sama poloha před-
určuje, že jsme jakási samostatná jed-
notka, oficiálně příměstská část, podob-
ně jako třeba Pavlišov nebo Lipí. Lidé se 
zde znají a rádi něco společně podnikají. 
V současné době tu nemáme ani obchod, 
ani městský rozhlas. Přesto zde funguje 
neviditelná síť, která nás spojuje. Setká-
váme se nejčastěji na hřišti SK Star Babí. 
Začíná se brigádami v dubnu, pak už se 
těšíme na čarodějnické veselí. Následují 
Babské koule, kdy spolu soutěží už řadu 
let nadšenci hry pétanque. V té době jsou 
v plném proudu přípravy Dětského dne, 
pohádkového lesa na závěr května – při-
pravují se kostýmy, odměny pro děti a vů-
bec celá organizace. Do všeho se zapojují 
desítky občanů, i když je pravdou, že ně-
kdo tomu musí trochu velet, a to dělá dob-
rovolně a většinou s nadšením (vzácný to 
jev v dnešní době) několik vůdčích osob-
ností. Máme tu pěkně opravenou školu, 
osadní výbor, sportovní oddíl, dobrovol-
né hasiče, ale bez spolupráce s dalšími ob-
čany by se akce konat nemohly. Na Babí je 
opravdu hezky a bydlí tu řada šikovných 
lidí, kterým patří dík.     Alena Čtvrtečková

Pěvecký sbor žáků ZŠ Komenského 
v Náchodě, pod vedením paní učitelky 
Ježkové, opět rozdával dobrou náladu se-
niorům v Domově důchodců v Náchodě. 
Tentokrát dvakrát vystoupil s pásmem 
písniček nazvaným „Cesta kolem světa“. 
Senioři si koncert nejen se zájmem vy-
slechli, ale aktivně se do programu také 
zapojili, když plnili v průběhu písniček 
úkoly, které si pro ně děti připravily. Celé 
dopoledne probíhalo ve velice příjemné 
a pohodové atmosféře. Znovu se ukázalo, 
jak velmi přínosná tato setkání „genera-
cí“ jsou pro obě strany. Velké poděková-
ní za pomoc při organizaci koncertu pat-
ří Bc. Ladislavě Bezděkové z Občanského 
poradenského střediska, o.p.s.

Děti ZŠ Komenského
rozdávaly radost seniorům

Zvonička na Babí
Občané Babí již delší čas přemýšle-

jí o rekonstrukci zvoničky a rádi by zís-
kali nový zvon. Proto v květnu předložili 
Městskému zastupitelstvu žádost k po-
souzení.

Na Babí nikdy nebyla kaplička, jen zvo-
nice. V roce 1859 zakoupila obec Babí 
zvon (výška 27 cm, průměr dole 38 cm, 
váha 30 kg), avšak sousedé nebyli za-
jedno, kde bude zvonice, tehdy dřevěná, 
stát. Postupně byla za č. 7, 11, znovu za 7 
a nová zvonice u č. 11 (dosud), tehdy vlast-
ně v původním centru obce. 8. ledna 1918 
byl zvon zrekvírován pro válečné účely. 
Jeho železné srdce bylo uloženo ve škole. 
Po válce v r. 1919 vznikl výbor k poříze-
ní nového zvonu v čele s Antonínem Šim-
kem z č. 33. Bylo vybráno celkem 1 374 Kč. 
Zvon ze slévárny v Olomouci vážil 32,5 kg, 
byl ozdoben vypuklým obrazem Panny 
Marie a sv. Jana Nepomuckého, nesl ná-
pis „Tento zvon věnován byl dobročinnos-
tí zdejších občanů 1919.“ Srdce bylo dáno 
ze starého zvonu. Posvěcen a zavěšen byl 
25. března 1920. Zvoníkem byl Josef Valá-

šek z č. 11 a po něm jeho 
syn Josef. V r. 1927 byla 
dubová konstrukce na-
hrazena železobetono-
vou. Navrhl ji a stavbu 
provedl náchodský ar-
chitekt Bedřich Kuchař. 
Nový zvon byl podruhé 
zrekvírován 28. března 
1942 a odvezen na drá-
hu. 
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Sbor dobrovolných hasičů v Náchodě-Bělovsi je sborem, který 
se angažuje v různých aktivitách, od hašení požárů, po pořádá-
ní různých akcí. V sobotu 8. dubna přišli starostce SDH Běloves 
Šárce Cimbálníkové popřát její kolegové k významnému život-
nímu jubileu. Kromě toho, že ji předali krásné dárky, ocenili její 
píli a práci pro naši jednotku tím, že jejím jménem pojmenova-
li nové zásahové vozidlo. 

Oslava proběhla již v nově opravených interiérech hasičské 
zbrojnice, kde díky fi nanční pomoci ze strany Města Náchoda, 
byly provedeny nové rozvody vody, kanalizace a elektroinsta-
lace. Nechybělo ani vybourání a osazení nových oken. Stěny 
a podlahy sociálního zázemí a klubovny byly obloženy novými 
obklady a dlažbou, vymalovány a vybaveny novými zařizova-
cími předměty. 

O týden později, 15. 4. 2017, se mladí hasiči z SDH Běloves 
zúčastnili soutěže ZPV Nahořanský pohár. Vzhledem k tomu, 
že soutěž letos vyšla na velikonoční prázdniny a nám se bohu-
žel ostřílení mladší hasiči rozjeli na prázdniny jinam, odjelo 
na soutěž družstvo mladších složené převážně z nováčků. V Na-
hořanech pak vybojovalo 19. místo z dvaceti sedmi družstev. 
Družstvo starších skončilo na krásném 8. místě z dvaceti třech 
družstev. Štěpánka Punarová běžela poprvé za dorost a umís-
tila se na 5. místě.

Další soutěž se konala pod taktovkou hasičů v Bělovsi 22. dub-
na. Přestože sobotní ráno nepřekvapilo deštivým počasím, pří-
jemně překvapila účast mladých hasičů na dopravním hřišti 
v Náchodě-Bělovsi. Zde se již po patnácté sešly oddíly z blízké-
ho a dalekého okolí, aby porovnaly své znalosti a výkony v ha-
sičském sportu CTIF. Ofi ciální zahájení proběhlo v 9 hod. nastou-

Okénko do života sboru 
dobrovolných hasičů 
v Náchodě-Bělovsi

 

 

  

  

Klub SUN Náchod z.s.   Bílá 1969, 547 01 Náchod      IČO:26659280     mobil: +420608970406
KB  Náchod - 78-8963820227/0100         www.hopsacek.cz  e - mail: hopsacek@seznam.cz

 
Harmonogram dne: 

 Soutěžní disciplíny, tvoření
 Trampolína, nafukovací klouzačka
 Bubnování,Kubb,Šachy,Ruské kuželky
 Vystoupení kroužků
 Papírový ohňostroj
 Dětské závody na odrážedlech
 18:15 Opékání vuřtů (vzít vlastní)
 Drobné občerstvení (limo, káva, zákusek)

  

pením zúčastněných jednotek. Po úvodním proslovu, přivítání 
a upozornění na novinky v pravidlech se jednotlivé oddíly ode-
braly do různých míst dopravního hřiště, kde již byly připraveny 
dráhy pro hasičské disciplíny. Hasiči bojovali v kategorii mlad-
ších a starších a nás může těšit, že v kategorii mladších se bělo-
veští hasiči umístili na 7. místě a starší obsadili krásné 3. místo. 

Kromě toho se v neděli 23. dubna vydali hasiči sbírat železný 
šrot v rámci „Želené neděle“. Díky běloveským spoluobčanům 
se podařilo opět shromáždit plný kontejner železného odpadu, 
který byl odevzdán do sběrných surovin. Výtěžek bude použit 
pro činnost sboru. 

Ve dnech 7.–8. 5. 2017 se v Jaroměři konal další ročník Hři-
bojedské stovky a šedesátky. Tohoto závodu v požárním sportu 
se za SDH Náchod-Běloves zúčastnili za dorostence David Hoff-
man a za muže Patrik Kligl. V běhu na 100 m měli soutěžící s pře-
kážkami dva pokusy. David Hoffman při prvním pokusu zabě-
hl čas 19,11, ale v tom druhém ještě zrychlil a s časem 19 vteřin 
se umístil na krásném čtvrtém místě z celkového počtu 49 sou-
těžících. 

Patrik Kligl v kategorii mužů je naším velkým favoritem, kte-
rý se Východočeských stovek účastní pravidelně a s nádherný-
mi výsledky. V Jaroměři opět prokázal svou formu, když při 
prvním pokusu zaběhl 100 m v čase 18,90, ale během druhého 
pokusu zkrátil čas na 16,64, což mu vyneslo 5. místo z 87 při-
hlášených běžců. 

Další sportovní podnik se konal v Náchodě v neděli 28. květ-
na na školním hřišti na Plhově v rámci Běloveského kila, který 
byl zahrnut do prestižního seriálu Východočeských stovek a le-
tos proběhl již jubilejní 15. ročník.  Richard Švanda, kronikář SDH
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Prohlédnout si kostel či modlitebnu a seznámit se s historií bývá 
někdy pro občany značný problém. Většina těchto sakrálních sta-
veb bývá otevřena jen v době, kdy se konají bohoslužby.
Proto vznikla před několika lety mezinárodní akce, do které se 
zapojila i naše republika „Noc kostelů“, kdy jsou kostely a mod-
litebny otevřeny pro veřejnost s možností prohlédnout si interi-
éry a seznámit se blíže s historií.
Při této příležitosti se nabízí možnost seznámit se i s činnos-
tí a životem jednotlivých církví. „Noc kostelů“ bude v Náchodě 
v pátek 9. 6. 2017 a to s následujícím programem:

Program jednotlivých náchodských církví
Římskokatolická církev
Kostel svatého Vavřince, Náchod Masarykovo náměstí
17.50–17.55 Vyzvánění zvonů
18.00–18.45 Mše svatá
19.00–19.30 Hudební vystoupení „Musica Viva“ z Jiráskova gym-
názia
19.30 –20.00 Promítání historických soch, křížů a kapliček z Ná-
choda a okolích obcí
20.00–21.00 Život v Indii – povídání doprovázené fotografi emi 
z cest po Indii, kde Farní charita Náchod aktivně pomáhá
19.30–21.00 Koutek pro děti
18.45–20.00 Prohlídka věže a zvonice
21.00 Uzavření kostela
Kostel svatého Jana Křtitele na hřbitově v Náchodě
18.00–18.20 Komentovaná prohlídka kostela
18.30–18.50 Informace o hrobech významných náchodských ob-
čanů
19.00–19.20 Komentovaná prohlídka kostela
20.00 Uzavření kostela

Církev bratrská 
Sborový dům Purkyňova ulice 584, Náchod
18.00–19.00 Vyprávění, jak Češi postavili školu v Indii a pomá-
hají v nejchudší části země dětem

Českobratrská církev evangelická
Sborový dům Českobratrské církve evangelické 
Purkyňova 535, Náchod
Otevřeno od 18.00 do 21.00
18.30 – promítání fi lmu o reformátorovi Martinu Lutherovi

Evangelický kostel a evangelická fara 
Šonov u Nového Města nad Metují – Václavice
Otevřeno od 18.00 do 20.00 
18.00 – varhanní koncert pana Jaroslava Nepilého

Noc kostelů v Náchodě dne 9. 6.

Nechce se Vám žehlit? 
Nebaví Vás žehlit? 
Neumíte žehlit?

Máme pro Vás řešení!
Přivezte si svoje prádlo do Kavárny Láry Fáry v Rychnově nad Kněžnou 

nebo do Kavárny Láry Fáry v Náchodě a my Vám ho vyžehlíme! 

Kavárna Láry Fáry Rychnov n/Kn, Panská 79 / +420 733 659 097

Kavárna Láry Fáry Náchod, Hurdálkova 371 / +420 734 505 394 

CENÍK

Náš typizovaný prádelní koš 230,– Kč

Košile – krátký rukáv 25,– Kč

Košile – dlouhý rukáv 30,– Kč
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Ceny včetně 15 % DPH.
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Police nad Metují, náměstí – (modrá t. zn.): park Strážnice, chato-
vá osada Zděřina, Velké Petrovice – (zelené t. z.): Maršovské údo-
lí, Maršov nad Metují – (žlutá t. z.): Žďár nad Metují, odbočna před 
obecním úřadem vlevo po neznačené cestě proti proudu potoka, Bu-
kovice – (zelené t. z.): Nebíčko, Police nad Metují, náměstí (10 km)

Vydejte se s námi na pohodový pěší výlet malebným údo-
lím řeky Metuje. Trasa začíná na polickém náměstí a pokračuje 
po modré turistické značce přes park Strážnice do chatové osa-
dy Zděřina. Modrou trasu budeme dále následovat až do Velkých 
Petrovic. Zde se napojíme na zelenou trasu a hlubokým údolím 
podél řeky Metuje pokračujeme směrem na Maršov. Nad údo-
lím se na zalesněném ostrohu kdysi tyčil hrad Vlčinec, po kte-
rém tam dnes naleznete pouze jeho zbytky valů. V Maršově si 
můžeme prohlédnout zdejší lidové stavby. Odsud po žluté znač-
ce vystoupáme k místu Nad Horou, kde se můžete na chvíli za-
stavit a pokochat se krásnými výhledy na stolovou horu Ostaš, 
Broumovské stěny nebo Bor. Dojdeme až do Žďáru nad Metují, 
před Obecním úřadem odbočíme vlevo a půjdeme proti proudu 
potoka kolem koupaliště až na začátek obce Bukovice. Zde se na-
pojíme na zelenou trasu a přes Nebíčko a kolem hřiště dojdeme 
zpět na náměstí. 

Tento výlet doporučujeme zakončit na Masarykově náměstí, 
kde se 10. června bude konat 2. ročník Polické zelňačky. Zdejší 
náměstí opět ožije a soutěžní týmy se budou snažit přesvědčit 
porotu, že právě jejich polévka je nejlepší. Kromě soutěže ve va-
ření polévky se můžete těšit také na trhy a bohatý doprovod-
ný program.

Procházka 
Maršovským údolím 
s ochutnávkou zelňačky

Tradiční pivní slavnosti v centru Náchoda se blíží. Oblíbené 
Pivobraní vypukne na Masarykově náměstí v sobotu 15. červen-
ce v pravé poledne. Na největší události náchodských letních 
prázdnin se bude v dosavadní historii akce prezentovat rekord-
ní počet pivovarů. Návštěvníci budou moci degustovat tekutý 
chléb celkem osmnácti značek! Naraženy budou sudy pivovarů 
Hendrych, Trautenberk, Raven, Svijany, Rychtář, Létají chroust, 
Sedlčanský Krčín nebo Tambor, pít se bude samozřejmě domá-
cí Primátor, ale také Liberbeer, Radegast, Velkopopovický Kozel, 
Lobkowicz, Klášter, Novopacké pivo, Krakonoš, Lounský Žejdlík 
a Krkonošský Medvěd.

K pestrému výběru tekutin je připraven i bohatý hudební pro-
gram. Ten ve 13 hodin odstartuje Bohadlo Band. Následovat bu-
dou skupiny Sunday Jam a Vaťák (Kabát revival). V půl šesté vy-
stoupí herečka a zpěvačka Barbora Poláková, po ní kapela UDG 
a Michal Hrůza. V deset večer zahraje Komunál a před půlnocí 
završí hudební nadílku Pink Floyd revival.

O zábavu bude postaráno i jinak. Po loňském úspěchu bude 
na náměstí opět nainstalován stolní fotbálek v životní velikos-
ti, pro děti bude nachystán rodinný koutek s dílničkami a za-
jímavými aktivitami a chybět nebude ani oblíbené omyvatel-
né tetování.

Vstupenky je možné zakoupit v regionálních informačních cent-
rech a on-line na www.kupvstupenku.cz.

Jezdecká stáj Slavíkov si vás dovoluje pozvat na dva termí-
ny letních příměstských jezdeckých táborů pořádaných v ter-
mínech: 10.–14. července a 4.–18. srpna 2017 (od 8.00 do 17.00 
hod), věk dítěte 6–16 let, cena 3.100 Kč (pro děti, které u nás na-
vštěvují jezdecký kroužek nebo soukromé hodiny cena 2.800 Kč), 
cena včetně stravy (2x svačina, oběd a pitný režim) Děti budou 
moci lépe poznat život okolo koní a poníků, dostanou možnost 
se naučit, jak se o koně starat (krmení, čištění, ošetřování). Do-
poledne probíhá výuka jízdy na koni na jízdárně na lonži, či sa-
mostatně, odpoledne vyrážíme na vyjížďky s vodičem po okolí 
Slavíkova. Jezdecký program je prokládán teoretickou výukou 
základních znalostí o koních a jezdectví, dále máme připravený 
doprovodný program plný her a soutěží. Poslední táborový den 
si děti změří své získané dovednosti v soutěži v jízdě zručnos-
ti. K dispozici máme pro děti sedm poníků a čtyři velké koně. 
Vše pod dozorem certifikovaného instruktora jezdectví a dalších 
sedmi členů naší jezdecké stáje. V případě vašeho zájmu zašle-
te žádost na email: koryna2@seznam.cz, obratem vám zašleme 
přihlášku, pro případné dotazy volejte na tel. číslo 777 116 654 
– Lucie Hlavatá.

Tábory u koní

Pivobraní se blíží
Láká na 18 pivních značek, 
Báru Polákovou, 
Michala Hrůzu, UDG i Komunál

  Občanské sdružení Jizbice 2012,  SK Jizbice a Hasiči Jizbice 

Vás srdečně zvou 

na 

 

 

 „Cestou necestou z pohádky do pohádky“ 

v sobotu 17. června 2017 od 14 do 16 hodin 
na místním hřišti a v jeho okolí 

Co Vás čeká :  krátká procházka pohádkou s úkoly, hry na hřišti o ceny, projížďka pro děti na koních, 
sladkosti, buřty i limonáda (to vše pro děti zdarma) a určitě i nějaké překvapení….                                   

Program  :    

                          od 14,00  - Dětský den „Z pohádky do pohádky“ – hřiště SK Jizbice 

  od 16,00 - Sousedské posezení na hřišti -  

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO (maso na rožni, pivo, nealko) 

Na setkání se těší pořadatelé 
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V měsíci květnu byly ukončeny práce na stavbě „Park u měs-
ta Prahy v Náchodě“ – PARK OSOBNOSTÍ 

Park je tematicky rozdělen do dvou částí. Jedná se o část poby-
tovou a část herní. V pobytové části jsou prezentovány význam-
né osobnosti města Náchoda. Informace o dvanácti vybraných 
osobnostech jsou návštěvníkům představeny na zděných lavič-
kách s možností využití informací mobilní aplikace QR kódu. Do-
minantou je plastika meče rytíře Hrona. Druhá část parku je osa-
zena lanovými a pružinovými herními prvky.

V trase původních hradeb je provedena symbolická hradba 
z gabionů. Gabiony jsou částečně vyplněny kamenivem a čás-
tečně zelení. V komunikaci v místě brány je provedena mozaika 
města ze žulových kostek. 

Úprava parku je součástí projektu „Naučná stezka Evropským 
městem Náchod – Kudowa-Zdroj“ s registračním číslem CZ.11.
2.45/0.0/0.0/15_003/0000271 spolufinancovaného z prostředků 
Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) 
a státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu INTERREG 
V-A Česká republika – Polsko 2014–2020.

Zhotovitelem parku je společnost Alprim CZ z Velkého Poříčí, 
zeleň byla provedena společností green4plan z Vysokova. Plas-
tiku meče vyrobil Ing. Petr Ševčík z Jedovnice. Realizace probí-
hala od června roku 2016 do května 2017 a celkové stavební ná-
klady činí 4.458.234 Kč včetně DPH.

Park byl slavnostně otevřen pro veřejnost 18. května 2017.

Po Prima sezóně 
je tu nový Prima Park

 Ministerstvo vnitra ČR, odbor strategického rozvoje a koor-
dinace veřejné správy, vyhlásilo v letošním roce již druhý roč-
ník soutěže mezi obcemi III. typu s názvem „Přívětivý úřad“.

Cílem tohoto průzkumu mezi obcemi s rozšířenou působnos-
tí, resp. dotazníkového řešení, do kterého se přihlásilo letos  
165 obcí (a městských částí Prahy), bylo opět zmapovat přívěti-
vost, transparentnost a komunikativnost jednotlivých úřadů. 

Náchod opět uspěl 
v průzkumu přívětivosti úřadů a je 2. nejpřívětivějším 
úřadem v Královéhradeckém kraji

Jedná se o další krok při navazování partnerských vztahů 
mezi městy Náchod a Partizánske, které by mělo být oficiálně 
stvrzeno počátkem září ve městě Partizánske podpisem dohody 
o spolupráci. Text partnerské smlouvy již schválilo Městské za-
stupitelstvo v Náchodě a souhlas se zněním smlouvy vyslovily 
i samosprávné orgány ve městě Partizánske. Primátor Josef Bo-
žik byl v Náchodě přivítán v obřadní síni radnice kompletním 
vedením města v čele se starostou Janem Birke. Do programu 
jeho krátkého pobytu v Náchodě se podařilo zařadit i prohlídku 
nově otevřeného parku U Města Prahy, prostor městského diva-
dla i návštěvu náchodského zámku. 

Mezi hlavní kritéria letošního ročníku patřili: dostupnost úřadu 
pro občany, transparentnost, komunikace, řízení kvality ve ve-
řejné správě a další aktivity úřadu.

Slavnostního předávání ocenění Přívětivý úřad 2017, které se 
konalo ve Vzdělávacím středisku Institutu pro veřejnou správu 
v Benešově ve středu 17. května 2017, se za město Náchod zú-
častnil starosta Náchoda Jan Birke a tajemnice Městského úřadu 
v Náchodě Hana Mílová, kteří společně převzali 2. nejvyšší oce-
nění v rámci Královéhradeckého kraje.

„Je dobré čas od času tzv. změřit síly a vědět, že patříme mezi ty 
nejlepší úřady v kraji. Myslím, že toto ocenění je dobrou motivací 
i pro všechny zaměstnance. Jsou to právě oni, kdo jsou zárukou kva-
lity poskytovaných služeb v rámci Městského úřadu v Náchodě,“ ko-
mentoval slavnostní předání cen starosta Jan Birke. 

„Kritérií pro získání tohoto ocenění je celá řada. Oproti loňsku 
jsme v letošním ročníku zapracovali například na zlepšení informo-
vanosti občanů prostřednictvím sociálních sítí,“ uvedla tajemnice 
Hana Mílová. 

„Mé poděkování patří paní tajemnici a všem zaměstnancům úřa-
du, kteří jsou denně v kontaktu s občany a dělají maximum pro je-
jich spokojenost. Toto ocenění je hlavně jejich zásluhou,“ dodal sta-
rosta Jan Birke.

Náchod navštívil primátor 
slovenského města Partizánske 
doc. PhDr. Josef Božik, PhD. 
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SVĚTOVÉ KONCERTY, BALET A VÝSTAVA

 Čtvrtek 1. června v 19.30 hodin
Strhující dokument o geniálním tanečníkovi
DANCER – DANCER
Sergej Polunin, ukrajinský tanečník a hvězda světového baletu, 
vystoupil 1. 5. 2017 v beznadějně vyprodaném ND v Praze. Příběh 
geniálního tanečníka, rebela a zranitelného člověka, který se vy-
pracoval díky obrovskému talentu a vlastní vytrvalosti, zachy-
cuje tento dokument. Jeho život změnilo setkání s americkým 
fotografem a režisérem Davidem LaChapellem, se kterým nato-
čili taneční klip ke skladbě Take Me To Church. Video zhlédlo  
17 milionů lidí a přes noc vrátilo Polunina do povědomí jako 
hvězdu globálního formátu. České titulky. Vstupné 150 Kč.
 Středa 7. června ve 20.15 hodin

Satelitní přímý přenos baletního představení z Královského ba-
letu z Londýna
BALETNÍ TRIPTYCH: 
SEN / SYMFONICKÉ VARIACE / MARGUERITE A ARMAND
– THE DREAM/SYMPHONIC VARIATIONS/MARGUERITE 
AND ARMAND
Zářivé trio mistrovských děl Fredericka Ashtona, kterým Králov-
ský balet ukončí oslavy svých 70 let v Královské opeře v Londý-
ně. Tento nádherný smíšený program demonstruje velkou tvůrčí 
vizi Fredericka Ashtona, choreografa a zakladatele londýnského 
Královského baletu. Sen je Ashtonova adaptace Shakespearovy 
neukázněné komedie, ve které lesní skřítek, vyzbrojen nápojem 
lásky, rozpoutá pohromu. Vstupné 250 Kč, studenti a senioři 230 Kč.
 Pátek 9. června v 19.30 hodin

Satelitní přímý přenos koncertu z Berlína
KONCERT BERLÍNSKÝCH FILHARMONIKŮ
Hraje Berlínská filharmonie, dirigent Gustavo Dudamel.
„Nejžhavější a nejžádanější dirigent na planetě“ New York Times 
o Gustavu Dudamelovi...
Program koncertu: John Adams: City Noir (2009). Antonín Dvo-
řák: 9. symfonie e moll „Z Nového světa“, op. 95 (1893)
Závěrečný koncert letošních přenosů berlínských filharmoniků 
do kin. Vstupné v předprodeji 200 Kč, v den konání 220 Kč.
 Pátek 9. června ve 21 hodin

Satelitní přímý přenos koncertu z Londýna
TAKE THAT: WONDERLAND
TAKE THAT: WONDERLAND LIVE FROM LONDON
Nejúspěšnější britská kapela je zpět s neuvěřitelně nabitým kon-
certem z ikonické O2 arény v Londýně. Take That Wonderland 
concert bude velkolepější než jakýkoli předcházející. Tohle je pro-
stě koncert, který si nesmíte nechat ujít... Kapela vyráží na turné 
ke svému osmému studiovému albu. V plánu je velkolepá show 
zahrnující vodní stěny, obrovské hologramy, akrobatické výko-
ny a hořící létající koule. Už věříte, že to bude velkolepé? A vy to 
můžete zažít v našem kině! Vstupné 140 Kč.
 Středa 14. června v 19.30 hodin

Výstava z Národní galerie v Londýně
SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ NA PLÁTNECH KIN
– MICHELANGELO: LÁSKA A SMRT
MICHELANGELO LOVE AND DEATH
Michelangelo je spolu s Leonardem, považován za jednoho z nej-
větších umělců renesance – a možná všech dob. Ale kdo opravdu 
byl tento bouřlivý a vášnivý velikán dějin umění? U příležitosti 
věhlasné výstavy v Národní galerii v Londýně, líčí nový film re-
žiséra Phila Grabského podrobně a barvitě Michelangelův život 
a jeho nesmírnou uměleckou praxi, která zahrnovala malířství, 
sochařství i architekturu... České titulky.
Vstupné v předprodeji do 6. června 2017 – 180 Kč, dále za 200 Kč.

 Neděle 25. června v 17.30 hodin
Záznam koncertu z Teatro Carignano v Turýně
JONAS KAUFMANN: MOJE ITÁLIE
JONAS KAUFMANN: MY ITALY
Hraje Orchestra Sinfonica Nazionalle della RAI, dirigent Jochen 
Rieder, nezapomenutelné a slavné písně a árie zpívá současný 
nejlepší tenor na světě Jonas Kaufmann. Jonas Kaufmann se roz-
hodl vzdát hold své milované Itálii a kultuře, která ho ovlivnila 
a přivedla k opeře. Puccini a Verdi nejsou hlavními jmény kon-
certu, ale hity legendárních tenorů jakými byli Enrico Caruso 
& Lucia Dalla ano. Z Kaufmannových úst zazní písně jako “Tor-
na a Surriento”, “Cor’ngrato”, “ Mattinata”, “Parla pie piano”, 
“Caruso” a “Il canto” a mnohé další. Záznam koncertu z června 
2016. Vstupné 160 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
Předprodej vstupenek zahájen 15. května 2017 v pokladně kina 
Vesmír!
Sobota 22. července ve 20.00 hodin
Satelitní přenos koncertu z holandského Maastrichtu
ANDRÉ RIEU – MAASTRICHTSKÝ KONCERT 2017 
Vstupné 230 Kč, studenti a senioři 200 Kč.

 Tělocvičná jednota Sokol Náchod byla v sobotu 22. dubna 
2017 pořadatelkou župních přeborů ve sportovní gymnastice. 
Náchodská jednota je jednou z 31 jednot, které zastřešuje Župa 
Podkrkonošská- Jiráskova. Těchto přeborů ve sportovní gymnas-
tice se zúčastnilo 91 dětí a mládeže ze šesti tělocvičných jed-
not této župy. 

 Náchodskou jednotu reprezentovalo 19 dívek v příslušných 
kategoriích. Všechny gymnastky náchodského sokola se umísti-
ly ve svých kategoriích mezi prvními deseti. Sportovkyně oddílu 
gymnastiky a sportovní všestrannosti byly velice úspěšné. V ka-
tegorii nejmladších žákyň se umístila Nikola Cinková na druhém 
místě. Mladší žákyně Barbora Ficencová získala ve své katego-
rii první místo, Nikola Matějů byla druhá. V kategorii doroste-
nek zvítězila Pavlína Vejrková, druhé místo získala Anna Hur-
dálková a Jana Hurdálková se umístila na místě třetím. Členky 
náchodského sokola, členky oddílu všestrannosti se zaměřením 
na gymnastiku, pod vedením zkušené trenérky Míly Vejrkové, 
jsou úspěšné i na dalších závodech všestrannosti (plavání, atle-
tika, šplh). Jejich úspěchy na našich župních přeborech jsou za-
vršeny na celorepublikových soutěžích pořádaných ČOS. Na re-
publikové přebory ČOS v Prostějově získaly náchodské sokolky 
tři postupová místa a do Prahy postupuje pět sportovkyň. Pře-
jeme dívkám mnoho dalších sportovních úspěchů.

Výbor T. J. SOKOL Náchod

Úspěchy 
náchodských gymnastek
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PROGRAM:
 NEDĚLE 4. 6. 2017 V 19.30 – AULA JG NÁCHOD

P.-H.CAMI: O SI(NE)BYLE[OJ] (DREJG/FEJG NÁCHOD)
„Bylo – nebylo… Narodilo se dítě, které nevědělo, 
ale přesto (ne)bylo.“
REŽIE: FILIP STUCHLÍK
HRAJÍ: FRANTIŠEK HAVEL, ALICE TUČKOVÁ, GABRIELA BALSKÁ, 
BARBORA BRZOBOHATÁ, TEREZA DONAJOVÁ, TADEÁŠ SPRÁVKA, 
JÁCHYM ŠMÍDA, BARBORA JEŽKOVÁ A MILOŠ HATLÁK
VSTUPNÉ minimální garantované: 30 Kč (přijímáme i vyšší částky)
 ÚTERÝ 6. 6. 2017 V 19.30 – AULA JG NÁCHOD

MARLOWE – GOETHE – LOUTKÁŘI – PUŠKIN – CHELČICKÝ  
– KONIÁŠ – FLKLOR A SOUBOR: F.A.U.S.T.U.D.Y. (DREJG NÁCHOD)
DREJGova variace – hra – kontemplace na/ s/ nad faustovské/ým 
téma/tem. Setkání tři faustovských podob (Marlowe – Goethe – 
Loutkáři) s jedním Bohem a jedním Ďáblem a také s člověkem/ 
člověky. Snad i setkání s Faustem dnes, tady a teď.
REŽIE: ŠTĚPÁN MACURA A SOUBOR
HRAJÍ (v různých kombinacích): IVA TUROVSKÁ, MAGDALENA 
JURANOVÁ, DEBORA RITSCHELOVÁ, ALICE TUČKOVÁ, GABRIE-
LA BALSKÁ, LUCIE ŠACHERLOVÁ, NATALIA KALIVODOVÁ, KAMI-
LA DĚDKOVÁ, FILIP STUCHLÍK, FRANTA HAVEL, VOJTĚCH HORA, 
VOJTĚCH VESELÝ, VOJTĚCH BALCAR, VLÁĎA MÁSLO, MAREK 
BALCAR, HONZA BOHADLO, JULIE REMEŠOVÁ, MARKÉTA BO-
HADLOVÁ, ALICE BROŽOVÁ, ANEŽKA TUČKOVÁ
VSTUPNÉ minimální garantované: 40 Kč (přijímáme i vyšší částky)
 PÁTEK 16. 6. 2017 V 17.00 – AULA JG NÁCHOD

IMPRO – WORKSHOP – IMPROVIZACE (DREJG/ FEJG/ PALEŤÁCI 
– NÁCHOD/ PARDUBICE)
LEKTOR: FILIP STUCHLÍK
Improvizační workshop otevřený nejen divadelní veřejnosti. Zá-
kladní improvizační techniky, postupy, disciplíny za pár hodin.
VSTUPNÉ minimální garantované: 30 Kč (přijímáme i vyšší částky)
 PONDĚLÍ 19. 6. 2017 V 19.30

SOUBOR A BRATŘI MRŠTÍKOVÉ: MUSÍ TO BÉT? (JAKKDO, ZUŠ F. 
A. ŠPORKA JAROMĚŘ)
„Mám přece děti; co z nich bude, dyž budó vidět, jaké vedeme ži-
vot?“ Manipulace jako východisko. Maryša bratří Mrštíků jako 
látka. Soudit? Trestat? Koho? REŽIE: JARKA HOLASOVÁ A SOU-
BOR HRAJÍ: BARBORA MAKSYMOVOVÁ, PETRA BŘEZINOVÁ, DE-
BORA KRATOCHVÍLOVÁ, TEREZA MICHELOVÁ, ANNA VITVARO-
VÁ. VSTUPNÉ minimální garantované: 30 Kč (přijímáme i vyšší 
částky)
 PÁTEK 23. 6. 2017 V 19.30 – AULA JG NÁCHOD

D.R.E.D.: PSI VYLÍHLI SE ZE ZRNEK RÝŽE, PSI SE VYLÍHLI ZE ZR-
NEK RÝŽE (D.R.E.D. NÁCHODSKO/ KLADSKO/ PRAŽSKO)
Zdnešněný gozziovský náhled na čínskou mytologii s kaligrafií 
pohybu.  Prý že rýže, že prý rýže.
REŽIE: ONDŘEJ PUMR
PERFORMUJÍ: JOCH, PACOVSKÁ, ROUSEK, LOKVENCOVÁ, KUDR-
NÁČ, BENEŠ, PROUZOVÁ, KOVALCZYK J., KOVALCZYK M., LIN-
HART, KESTLOVÁ, PLACHÁ, MACEK DRAŠNAR, ČERMÁK
VSTUPNÉ minimální garantované: 50 Kč (přijímáme i vyšší částky)
 PONDĚLÍ 26. 6. 2017 V 19.30

AULA JG NÁCHOD
WILLIAM SHAKESPEARE, MARTIN HILSKÝ: 
SONET S. (DREJG NÁCHOD)
Čím dál marnější pokus o to udělat ze scénického čtení divadlo, 
nebo alespoň scénické pásmo. Potýkání/ potykání se/ si se sonety 
W. Shakespeara převážně v překladech Martina Hilského. Mož-
ná spíš (p)okus, (p)orvání téhle klasiky na jevišti. Martin Hilský 
říkal, že: „Shakespeara dramatika bezpečně poznáte v jeho so-
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netech. (...) Každý sonet je představení svého druhu. Shakespea-
rovy sonety nejen něco říkají, ale také něco dělají.“
„Umřel bych tak rád, jen nemuset tu tebe zanechat.“
REŽIE: ŠTĚPÁN MACURA, HRAJÍ: VOJTOVÉ BALCAR, HORA A VE-
SELÝ, ALICE TUČKOVÁ A BROŽOVÁ, KAMILA DĚDKOVÁ, EMMA 
NIKLOVÁ, NATY KALIVODOVÁ, JULIE REMEŠOVÁ, MARKÉTA BO-
HADLOVÁ, GABRIELA BALSKÁ, ANEŽKA TUČKOVÁ, DEBIE RIT-
SCHELOVÁ, IVA TUROVSKÁ, BÁRA JEŽKOVÁ, MARTIN PŘIBYL, 
VLÁĎA MÁSLO, EZDRÁŠ RITSCHEL, FRANTIŠEK HAVEL
VSTUPNÉ minimální garantované: 40 Kč (přijímáme i vyšší částky)
 ÚTERÝ 27. 6. 2017 V 17.00

DIVADÉLKO POD ZÁMKEM – ZUŠ NÁCHOD
MIMONI DLE G ORWELLA: FARMA ZVÍŘAT
(MIMONI – ZUŠ NÁCHOD)
Co se stane, když se parta spolužáků začne bavit o pravdě a svo-
bodě? Poměrně rychle se ukáže, kdo je poslušná ovečka, kdo je 
tvrdohlavý jako osel, kdo všechno prozradí a kdo dře jako kůň. 
A když se to všechno semele, je zaděláno …
REŽIE: PETRA KRAUSOVÁ, HRAJÍ: VOJTA BALCAR, EMMA NIKLO-
VÁ, EZDRÁŠ RITSCHEL, VIKTOR TOMEK, KAMILA DĚDKOVÁ, 
BÁRA OSOBOVÁ, J. BARTOŇOVÁ, M. KUBEČKOVÁ, NATALIA KA-
LIVODOVÁ, MICHAL MATOULEK
VSTUPNÉ minimální garantované: 30 Kč (přijímáme i vyšší částky)
 STŘEDA 28. 6. 2017 V 19.30 – AULA JG NÁCHOD

GEISSLERS DLE B. LAUFROVÉ: MALÉ PŘÍBĚHY VELKÉHO HRA-
BĚTE (GEISSLERS HOFCOMOEDIANTEN NÁCHOD/KUKS/PRAHA)
Šporkovská trilogie – Divadlo pod sukní a na vysoké noze.
Plenérová trilogie z fiktivních deníků sekretáře hraběte Šporka 
podle knihy Berty Laufrové Život na Kuksu očima hofmistra Se-
emana. Podívaná pro celou rodinu!
REŽIE: PETR HAŠEK, HRAJÍ: MARTIN BOHADLO, CLAUDIA EFTI-
MIADISOVÁ, PETR ŠMÍD, BARTOLOMĚJ VESELÝ
VSTUPNÉ minimální garantované: 80 Kč (přijímáme i vyšší částky)

Kavárna Láry Fáry v Náchodě v ulici Hurdálkova je ambulant-
ní sociální službou sociální rehabilitace, kde nacházejí uplatně-
ní dospělé osoby s lehkým a středním mentálním postižením. 
Kavárna také funguje jako příjemné místo pro setkávání lidí. 
Její věrní zákazníci jsou také rodiny s dětmi, a proto je součástí 
kavárny dětský koutek a příjemné posezení venku na zahrádce, 
kde mají především děti své vyžití. Nechybí zde ani dětský do-
meček, tabule a křídy.

Asistentky, které pracují s klienty ambulantní sociální služby 
sociální rehabilitace, se rády věnují i dalším aktivitám, a to ze-
jména pořádání akcí pro tyto klienty a pro zákazníky. V součas-
né době probíhá akce pro mateřské školy s názvem „Jaro očima 
dětí“. Do této akce se zapojilo dvanáct tříd mateřských škol nejen 
z Náchoda, ale také třeba z Velkého Poříčí a ze Žďárek. Úkolem 
dětí bylo vymyslet a namalovat jeden velký obrázek reprezentu-
jící jejich třídu na téma „Jaro“. V kavárně se sešlo mnoho krás-
ných obrázků jak namalovaných nebo vyrobených, tak i sestave-
ných třeba jako koláž. Je vidět, že děti se do práce pouštěly vždy 
s velkým nadšením a obrázky se jim moc povedly. Aby mohla být 
soutěž vyhodnocena, byli osloveni návštěvníci kavárny a zapo-
jeni do hlasování o ten nejkrásnější obrázek. Hlasování probíha-
lo do 20. 5. 2017 v kavárně Láry Fáry. Obrázek, který získal nej-
větší počet hlasů, vyhrál první cenu, která spočívá ve sladkém 
pohoštění v kavárně Láry Fáry pro všechny děti, které se podí-
lely na tvorbě obrázku a dále tito mladí autoři zhlédnou lout-
kové představení, které přijde zahrát paní Jaroslava Holasová. 

Touto cestou děkujeme všem zúčastněným dětem a jejich uči-
telkám, paní Holasové, ale i všem zaměstnancům kavárny Láry 
Fáry za podporu a účast.                              Bc. Marcela Komárová

Jaro očima dětí 
v Tréninkové kavárně Láry Fáry
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Fotbal 
Program FK Náchod na červen 2017 

 So 3. 6. v 17 hodin 
FK Náchod – Pardubice „B“ divize mužů

 Ne 4. 6. v 10 hodin 
FK Náchod – Slávie Praha II. dorost liga 

 Ne 11. 6. v 17 hodin 
FK Náchod „B“ – Roudnice I. třída mužů

 St 14. 6. v 17.30 
FK Náchod 0 Živanice divize mužů 

Tým starších žáků, ve složení Mikuláš 
Martinec, Richard Míl, Ondřej Netolický, 
Jiří Moc, Klára Nováková, Lucie Šrůtová, 
Tereza Mikešová, Lída Paďourová a Mi-
chaela Nováková získal 3. místo v ligové 
soutěži českého korfbalového svazu. Kor-
fbalový oddíl slaví v tomto roce 20 let čin-
nosti v Náchodě. Moc gratulujeme.

Korfbalové úspěchy

Dorostenecký tým extraligové soutě-
že vybojoval 4. místo ve finálovém duelu.

Zasloužili se o to tito hráči: Lucie Šrůto-
vá, Lída Paďourová, Klára Nováková, Anna 
Kuncová, Jiří Moc, Mikuláš Martinec, Ro-
sťa Plíva, Václav Štěpař a Filip Šmíd. Filip 
Šmíd, Klára Nováková a Lucie Šrůtová ob-
lékají reprezentační dres hráčů do 17 let 
a do 19 let. Gratulujeme. 

Jaroslava Pavlovičová

Korfbal – dorost

Náchodští benchpresisté zahájili novou 
sezónu dvěma kvalifikačními závody. Jed-
ním mezinárodním, kterým bylo mistrov-
ství Slovenska 29. 4. 2017 v Trnavě, kde 
se Vladimír Pinkava kvalifikoval na MS 
v kategorii juniorů, Tomáš Jirka s výko-
nem 215 kg v kategorii Open, Michal Un-
grád obsadil 1. místo a získal národní re-
kord ve své kategorii Masters s výkonem 
200 kg a Patrik Vojtěch obsadil 3. mís-
to v kategorii Dorost s výkonem 135 kg. 
Všichni jmenovaní se nominovali na Mis-
trovství světa v Trutnově.

Náchodští benchpresisté 
sklízejí jeden úspěch za druhým

Další závod se konal 12. 5. 2017 v Pra-
ze – Mezinárodní mistrovství České re-
publiky, kde opět závodníci zabodovali. 
Vladimír Pinkava obsadil 1. místo v kate-
gorii juniorů a získal národní rekord s vý-
konem 190 kg, Tomáš Jirka obsadil 2. mís-
to a získal také národní rekord v kategorii 
Open s výkonem 220 kg, Michal Ungrád 
získal 1. místo a národní rekord v kate-
gorii Masters s výkonem 202,5 kg a Patrik 
Vojtěch obsadil 1. místo a vytvořil národ-
ní rekord s výkonem 145 kg. Všichni jme-
novaní se opět nominovali na MS.

Závodníci by tímto chtěli poděko-
vat všem, kdo jim fandí a všem, kdo je 
finančně podporují. Jmenovitě panu 
MUDr. Aloisi Vejmolovi, firmě Hronovský 
s.r.o., panu JUDr. Josefu Svobodovi, firmě 
Drana, trávníky Philipp, Městu Náchod 
a starostovi Janu Birke, který je jejich vel-
ký fanda a oni jeho.

A na závěr společně vzkazují: „Srdečně 
zveme všechny naše fanoušky a přízniv-
ce na mistrovství světa, které se bude ko-
nat koncem září v nedalekém Trutnově. 
Přijeďte nás podpořit!“

Plavci Delfínu Náchod, ml. dorostenci 
a ml. žactvo, se zúčastnili 11. 3. semifinále 
družstev ČR v plavání, kde děvčata skon-
čila na pěkném 15. místě v ČR a chlapci 
bez P. Janečka na 14. místě. Plavkyně Del-
fínu postoupily do semifinále po velmi 
dlouhé době. 

Pak se plavci Delfínu Náchod zúčastni-
li 1. kola ČP v Hradci Králové a Jarní ceny 
Bižuterie Jablonec. 

V Hradci Králové si děvčata zaplavala 
nové osobní rekordy na 50m bazénu a nej-
hodnotnější byl 

od Petry Lemfeldové na 800 VZ v čase 
10,01,01.

Na VC Bižuterie Jablonec si dobře vedl 
Michal Jerman 2004, který obsadil 3x 
3. místo a Jana Moravíková 2007 obsadila 
4x 1. místo a 2x 2. místo.

Ve dnech 21.–23. dubna byli plavci 
na 4. ročníku VC Ústí nad Labem. Plava-

li jsme zde již v loňském roce a byli to 
úspěšné závody. V letošním ročníku VC 
ULB získali plavci celkem 7 medailí:

1x zlatou, 4x stříbrnou a 2x bronzovou 
medaili. Opět nejhodnotnější výkon před-
vedla Petra Lemfeldová na trati 1 500 Vz, 
kterou plavala poprvé. Na přihlášený čas 
od trenéra zaplavala ještě o 0,9s méně 
a má tak nový potvrzený výkon na této 
trati. Na trati 800 VZ si velmi úspěšně 
vedl Michal Jerman s novým osobním 
rekordem 10:03,21 (přihlášeno 10:23,23) 
a Vojta Pavelka s výsledek 10:51,15 (při-
hlášeno 12:40,50). Na tyto závody se při-
hlašovalo s časy z 25m bazénu, ale i tak se 
přivezlo hodně nových osobních rekordů.

Poděkování za výsledky patří: K. Jer-
manové, M. Jermanovi. T. Hofmanové, 
P. Lemfeldové,

 P. Linhartové, A. Rožnovské, Š. Rožnov-
ské. T. Rožnovské, V Pavelkovi aj. Tetaue-
rové.

Současně v sobotu 22. dubna se konaly 
závody mládeže v Jihlavě, kterých se zú-
častnila Jana Moravíková 2007 a získala 
3x 1. místo a jedno 3. místo.

Nyní čekají dorostence a st. žactvo další 
závody v Hradci Králové a v Pardubicích, 
poté Krajský přebor v Trutnově a pak již 
MČR žactva a dorostu a dospělých.

Luděk a David Vrzalovi, trenéři Kelišova

PS: Poděkování patří i všem dalším plavcům 
Delfínu Náchod a také rodičům za pomoc při 
zajišťování závodů.

Tady je „Kelišovo“
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GALERIE výtvarného umění v Náchodě

Státní zámek Náchod

pořádá v červnu ve svých prostorách v zámecké jízdárně 
 Ruské malířství 19. a počátku 20. století 

Dlouhodobá instalace děl reprezentativních zástupců rus-
ké malby včetně tvorby vzniklé v emigraci. (1. 4. – 12. 11.) 

 Julius Mařák a jeho žáci jako grafici
Výstava představí méně známou grafickou tvorbu slavných 
a v současnosti veřejností velmi oblíbených žáků Julia E. Ma-
řáka. (1. 4. – 18. 6.)

 Darja Čančíková – Pokaždé jinak
Výstava z cyklu Umělci do 40 let. 
Moskevská rodačka, absolventka Vysoké školy uměleckoprů-
myslové v Praze se věnuje volné grafice, knižní ilustraci, 
malbě a autorské knize. Výstava představí zajímavou práci 
této ilustrátorky, jejíž osobitý rukopis a pohled na svět zau-
jme nejenom děti. (6. 4. – 18. 6.)

 Vášeň pro barvu – Filipp Andrejevič Maljavin (1869–1940)
Výstava představí obrazy, kresby a grafiky slavného ruské-
ho malíře – emigranta, který akceptoval moderní malířské 
myšlení (expresionismus a fauvismus) a originálně je využil 
především v pro něj typických národopisných motivech rus-
kého realismu poslední čtvrtiny 19. století.  (24. 6. – 10. 9.)
Vernisáž v pátek 23. června v 17 hodin.

 Michal Čepelka – Recyklus
Výstava z cyklu Umělci do 40 let.
Broumovský rodák má zkušenost s propagační i volnou gra-
fickou tvorbou, s instalacemi, happeningem. Pro výstavu  
v náchodské galerii se rozhodl vytvořit cyklus grafik a rozví-
jet v nich starší motivy z plakátů, které již realizoval. 
(29. 6. – 10. 9.) Vernisáž ve středu 28. června v 17 hodin.
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. 
K výstavě Darji Čančíkové jsou připraveny edukační progra-
my pro mateřské, základní a střední školy. Přihlášení je mož-
né e-mailem (info@gvun.cz) nebo telefonicky (491 427 321 
a 606 647 216). Nahlaste nám předpokládaný počet žáků, je-
jich věk a kontakt na doprovázejícího pedagoga. Cena pro-
gramu 10 Kč, pedagogický doprovod zdarma.
Na návštěvu se těší Mgr. Petra Killarová a MgA. Tereza Bur-
dová.

v červnu 2017 v Regionálním muzeu Náchod

Přehled kulturních akcí

V posledním měsíci před letními prázdninami nabízí náchod-
ský zámek návštěvníkům od úterý do neděle (9-16 hodin) pro-
hlídky Reprezentačních pokojů Piccolominiů, Salonů II. zámec-
kého patra a vyhlídkové věže, terasy a středověkého sklepení. 
O víkendech v 10 a 14 hodin bude pro zájemce o faleristiku 
a numismatiku otevřena i Expozice řádů, mincí, medailí, šper-
ků a vyznamenání, která je spojena s prohlídkou Reprezentač-
ních pokojů Piccolominů (v ostatních dnech je samostatná pro-
hlídka tohoto speciálního okruhu možná pro objednané skupiny 
deseti a více osob). 
KULTURNÍ A DALŠÍ AKCE: 

 Prohlídky pro dětské návštěvníky 
– Vyprávění ze zámku a podzámčí
Speciální prohlídky pro I. stupeň základních škol.
Děti se během prohlídky zábavnou formou seznámí se živo-
tem aristokratické rodiny, zámeckých úředníků a služebnictva  
v 19. století. Prohlídky se konají každou středu od 9 do 15 hodin.
Délka prohlídky 30–40 minut. Vstupné 50 Kč.
Nutná rezervace prohlídky alespoň 3 dny předem na tel. 
491 426 201, 608 181 921 nebo 773 771 818.

 3. 6. Mše svatá v zámecké kapli Nanebevzetí Panny Marie 
v 16 hodin.

 4. 6. Prohlídka zámecké kaple – prohlídka raně barokní zá-
mecké kaple Nanebevzetí Panny Marie včetně sakristie a kruch-
ty, ve 13 hodin.
Vstupné jednotné 40 Kč. 

 6.–8. 6. Pohádka O čarodějnici Xsíxsáře
V dračí sluji bydlí drak Filemón s hodnou čarodějnicí Xsíxsárou 
a čertíkem Damiánem. Svými kouzly pomohou Aničce a princi 
Janovi k jejich štěstí. Ale ani ta největší kouzla by nic nezmohla 
bez dobrého srdce a síly pravé lidské lásky. 
Délka představení cca 50 min. 
Začátky představení v každou celou hodinu od 9 do 13 hodin a dále 
podle rezervací. Vstupné 80 Kč/osobu/dítě. Pedagogický doprovod  
 – zdarma!!! Rezervace na tel. 604 381 520 nebo e-mailu agentura.
veronika@centrum.cz, www.agenturaveronika.cz, volejte prosím 
v úřední hodiny Po–Pá od 13 do 18 hodin.

 24. 6. Výstava historických vozidel v areálu zámku od  
13 do 16 hodin.
Zveme všechny návštěvníky na výstavu historických vozidel 
a motocyklů KHV Metuje Velké Petrovice, která se uskuteční 
na III. nádvoří.
Vstupné jednotné 30 Kč + zdarma prohlídka věže (bez průvodce)

 24. 6. Ze života na zámku – Prohlídky expozice Na dvoře vé-
vodském s průvodci v kostýmech a vyprávěním o životě na zám-
ku a v podzámčí. Prohlídky v 12.30, 13.30, 14.30 a 15.30 hodin.
Vstupné se nemění.
Těšíme se na vaši návštěvu! www.zamek-nachod.cz

Správa státního zámku Náchod

  „Krásné časy“ monarchie
Ve výstavní síni (roh Zámecké a Tyršovy ulice) mohou zájemci 
navštívit výstavu k výročí úmrtí císaře Františka Josefa I. „Krás-
né časy“ monarchie. Mohou si tak např. prohlédnout upomínko-
vé předměty s vyobrazením tohoto panovníka a jeho choti cí-
sařovny Alžběty, „andělsky krásné“ Sisi. Hlavní důraz je kladen 
na každodenní život v monarchii a společenské změny, které 
během bez mála 70 let trvající vlády „stařičkého mocnáře“, jak 
byl posléze Fr. josef I. nazýván, nastaly. Významnou měrou jsou 
rovněž zastoupeny oděvy a předměty ze sbírek textilu, ve sna-
ze představit a charakterizovat vývoj módních trendů za dlou-
hé období panování tohoto předposledního rakouského císaře. 
Výstava potrvá do 30. července 2017. Otevřeno denně mimo pon-
dělí 9–12, 13–17 hod. 

  Dějiny Náchoda a Náchodska – důležité upozornění
Stálá expozice Regionálního muzea v Náchodě na Masaryko-
vě náměstí čp. 18 bude z důvodu probíhajících stavebních prací  
v měsíci květnu zcela uzavřena.
Po tuto dobu můžete navštívit výstavní síň Regionálního muzea 
v Tyršově ulici v Náchodě, kde probíhá výstava „Krásné časy“ 
monarchie.

  Pevnost Dobrošov otevřena!
Pevnost je znovu otevřena. Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce však 
upozorňujeme návštěvníky, že provoz je částečně omezen. Ve 
všední dny (pondělí až pátek) je otevřeno od 10 do 17 hodin, po-
slední prohlídka se uskuteční od 15.30 hodin. O sobotách a ne-
dělích proběhnou prohlídky v 9.30, 11.00, 12.30, 14.00 a poslední 
v 15.30 hodin. ZMĚNA VYHRAZENA! Aktuální informace sleduj-
te prosím na www.pevnost-dobrosov.kvalitne.cz, kde jsou průběž-
ně doplňovány. Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle 724 
120 498, popř. na 491 426 047, 491 423 248 nebo na adrese: Re-
gionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, či elek-
tronicky: pevnost.dobrosov@seznam.cz.
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* * *

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

Stomatologická pohotovost

červen
PROGRAM

www.decko–nachod.cz

v obchodním domě Kaufland 
denně 8–20 hodin.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

 3. a 4. 6. MUDr. Blanka Hulánová Smetanova 144
  Nové Město nad Metují tel.: 491 428 502
 10. a 11. 6. MUDr. Milan Hýbl Hálkova 367
  Náchod  tel.: 491 428 636
 17. a 18. 6.  MUDr. Milan Hýbl Hálkova 367
  Náchod  tel.: 491 428 636
 24. a 25. 6. MUDr. Vlasta Hýblová Hálkova 367
  Náchod  tel.: 491 428 636
 1. a 2. 7.  MUDr. Ludmila Jánská ZŠ TGM, Bartoňova
  Náchod  tel.: 491 421 604

AKCE PRO VEŘEJNOST
 pátek 2. června 

– KERAMIKA NA ZKOUŠKU 
poslední otevřená dílna v tomto škol-
ním roce, práce s hlínou při tématickém 
tvoření NA MOŘSKÉM DNU nebo točení 
na hrnčířském kruhu, pro děti i dospě-
lé, děti do 6 let v doprovodu rodičů, pro-
gram od 16 do 18 hodin, s sebou pracovní 
oděv a přezůvky, vstupné 40 Kč, informa-
ce Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296

 neděle 18. června – DEN HUDBY
oslava mezinárodního evropského Dne 
hudby, od 14 hodin na nádvoří Státního 
zámku Náchod, vystoupení pěveckých 
souborů Hron z Náchoda a Sta Allegro 
z Kudowy Zdrój, vstup zdarma, informa-
ce PhDr. Jaroslava Nývltová, jajka@decko-
-nachod.cz, tel. 775 223 291

 středa 21. června 
– NÁMOŘNICKÉ FIMO PRO HOLKY
odpolední tvorba náušnic a přívěsků ne-
jen na dovolenou k moři, originální do-
plňky pro holky cestovatelky, pro děti 
od 6 do 11 let, s sebou přezůvky a pracov-
ní oděv, cena 60 Kč (pomůcky a materi-
ál v ceně, členská sleva 10 Kč), přihlášky 
nejpozději do 16. 6., informace Bc. Tere-
za Išová, tereza@deckonachod.cz, tel. 
774 223 296
 
AKCE MATEŘSKÉHO CENTRA

 pátek 15. června – PODPŮRNÁ 
SKUPINA KOJÍCÍCH MAMINEK
setkání maminek s laktační poradkyní 
na téma „Kojení v létě“ a podpora rodi-
ny a okolí“, od 9.45 hodin, vstupné 30 Kč /
členové MC zdarma/, informace Ing. Ale-
na Prázová, tel. 774 635 232

 pátek 23. června 
– ROZLOUČENÍ S MACÍČKEM
dopolední program pro děti a rodiče, pik-
nik na zahradě Déčka, od 10 hodin, infor-
mace Ing. Alena Prázová, tel. 774635232

Poslední volná místa na letních táborech
PŘÍMĚSTSKÉ:

 Srpen s angličtinou 
31. 7. – 4. 8. , pro děti 9–14 let
tábor s rodilým mluvčím pro všechny, kte-

ří se chtějí zlepšit v angličtině, dozvědět 
se zajímavosti o Evropě, kvalitní výuka 
v malé skupině formou jazykových her, 
důraz na zlepšení konverzačních schop-
ností, cena 1650 Kč, vedoucí: Ing. Kateři-
na Hiebschová
  Divadelní tábor
21. 8. – 25. 8. , pro děti 8 – 10 let
tábor, kde se děti naučí dovednosti z di-
vadelního umění, potkají nové kamarády 
a zažijí spoustu zábavy při hraní tematic-
ké celotáborové hry – Celý svět je jedno je-
viště a my jsme jeho herci, cena 1500 Kč, 
vedoucí: Dominik Macháček 

POBYTOVÉ:
 Instruktorák – pro instruktory a ve-

doucí kroužků a táborů ve věku 14–18 let
15. 7. – 22. 7. 
vzdělávací a zážitkový týden ve stanovém 
tábořišti v údolí Běluňky u Sebuče, získá-
ní znalostí z pedagogiky, psychologie, sty-
ly vedení, práce s věkovými skupinami, 
organizování her, zdravověda, zážitko-
vé hry, lanové techniky, základní školení 
pro certifikát MŠMT pro externí vedoucí 
kroužků, cena 2000 Kč, vedoucí: Ing. Lud-
mila Pohanková  

 Legenda – Hra o Kamelot 
29. 7. – 10. 8., pro děti 8 – 16 let
rytíři kulatého stolu se scházejí, aby se 
postavili zlu, denní a noční bojovky, vý-
tvarné a hudební aktivity, spaní a vaření 
v přírodě, legrace a zábava v Artušovské 
skupině, spaní ve stanech ve Vernéřovické 
studánce, informace www.tabor-legenda.
cz, cena: 3200 Kč, vedoucí: Ing. Aleš Říha

 Expedice do Javořích hor 
12. 8. – 19. 8. – 8 dní, pro děti 8–14 let
vysokohorská expedice – dovednosti od-
vážných horských Šerpů, lanové aktivi-
ty, slackline, geocaching, netradiční hry 
a sporty – kinball, ultimate frisbee, orien-
tační běh, táborák, letní koupání, tvořivé 
aktivity, spousta zábavy a neopakovatel-
ných okamžiků, cena 2500 Kč,
vedoucí: Mgr. Helena Koutská
 
Na akce Déčka je třeba se hlásit přes regist-
rační systém na www.decko-nachod.cz, kde 
také najdete další informace. Členům Déč-
ka bude na jednotlivé akce poskytnuta sleva.

JDE V ŽIVOTĚ
JEŠTĚ O VÍC?                 

KURZ ALFA je cyklus 
neformálních setkání 
o základech křesťanství,
která dávají příležitost klást 
otázky, společně se bavit 
a objevovat nové perspektivy  
v přátelské atmosféře.
Těšíme se 
na setkání s Vámi poprvé:

Ve středu 
13. září 2017 
v 18.30 hod
Čeká Vás občerstvení, 
zajímavé přednášky a diskuze
Pořádá: společenství 
z Římskokatolické 
farnosti v Náchodě
Přihlášky: alfanachod@gmail.com, 
nebo tel. 723 282 805
Přijďte: na faru na náměstí  
v Náchodě (vedle hotelu Beránek)
www.alfa-nachod.webnode.cz
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Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stanislav 
Švarc ThD. Kontakt mobil: 776 736 885, pevná linka (pouze 
v úřední hodiny) 491 426 223, e–mail: stanislav.svarc@volny.cz. 
Úřední hodiny: středa 15–17 hod. Kolumbárium otevřeno denně 
9–17 hodin. Bohoslužby neděle 8.15 hod., v zimním období se bo-
hoslužby konají ve Farského síni, vchod Raisova ul. 

Římskokatolická farnost
Děkanství Náchod, Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod. 
Kontakty: kancelář 491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš 
737 383 752, farní vikář P. Mgr. Jiří Jakoubek 720 206 260, vý-
pomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.
farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pon-
dělí a čtvrtek 9.00–11.00 a 15.00–17.00, úterý, středa a pátek  
9.00–11.00, v jinou dobu po předchozí domluvě. Bohoslužby 
v kostele sv. Vavřince: pondělí 7.00, úterý 18.00, středa 16.00, 
čtvrtek 7.00, pátek 18.00, sobota 7.30 a v 18.00 s nedělní plat-
ností, neděle 7.30, 9.00 a 18.00. Mše svaté pro děti a mládež jsou 
slouženy v kostele sv. Michaela v neděli v 10.15. Společné modlit-
by věřících každý druhý čtvrtek v měsíci v kostele sv. Michaela 
od 19.00. „Andělka“ (setkání pro nejmenší) probíhá každý pátek 
od 17.00 na děkanství. Příležitost ke svátosti smíření se naský-
tá půl hodinu přede mší svatou a v pátek hodinu přede mší sva-
tou. V sobotu 3. 6. v 16.00 mše svatá v zámecké kapli. V pátek  
9. 6. se uskuteční každoroční akce Noc kostelů. Poutní mše svaté 
v kapli na Dobrošově kněží odslouží v neděli 11. 6. v 15.00 hod. 
a v pondělí 12. 6. v 18.00. Děti přistoupí k prvnímu svatému při-
jímání v neděli 11. 6. při mši svaté v 9.00. Slavnost Těla a Krve 
Páně (Boží Tělo) spojená s průvodem kolem kostela sv. Vavřin-
ce letos připadá na neděli 18. 6. Titulární slavnost hřbitovního 
kostela Narození sv. Jana Křtitele oslavíme v neděli 25. června 
v 10.30. Poutní mše svaté ve Vysokově kněží odslouží v neděli 
25. 6. v 15.00 a v pondělí 26. 6. v 19.00.      P. Zdeněk Kubeš, děkan

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,  
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Bohoslužby vždy v neděli 
v 9.00 h. (není-li uvedeno jinak) ve sborovém domě v Náchodě, 
v 10.30 h. v kostele v Šonově a od 16.00 h. ekumenické bohosluž-
by v Evangelickém domově Betanie (Špreňarova 1053). V nedě-
li 11. 6. od 10.00 h. v Šonově společné bohoslužby pro celý sbor 
v rámci Šonovské misijní slavnosti. V neděli 18. 6. od 10.00 h. 
opět společné bohoslužby v kostele v Šonově se slibem staršov-
stva. Bohoslužby v Domově důchodců v Náchodě ve středu 29. 6. 
od 9.30 h. Biblické hodiny se konají každou středu na různých 
místech podle dohody vždy od 16.00 h. Ekumenická biblická ho-
dina v Harmonii ve čtvrtek 15. 6. od 9.30 h. Setkání střední gene-
race na faře v Šonově v pátek 23. 6. od 17 h. Schůzka dětí na faře 
v Šonově v sobotu 1. 7. od 16.00 h. Aktuální informace na www.
nachod-sonov.evangnet.cz.

Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed-
ní podnikatelská škola), kazatel Tomáš Špác, mo bil. 739 481 014,  
Bohoslužby každou so bo tu od 9.30 hodin.

Církev Nový Život 
Náchod, Raisova 253 (za okresním soudem), Tel. 605 450 384 
www.novyzivot.cz. Bohoslužby každou neděli v 9.30 hod.

Církev bratrská
Purkyňova 584, kazatel Ing. Petr Geldner, telefon 777 217 968,  
e–mail: nachod@cb.cz. Kazatel senior Jiří Hofman, telefon 
605 973 056, kazatel senior RNDr. Pavel Javornický, CSc., tele-
fon 722 948 196. Bohoslužby v neděli v 9.30 hodin, Rozhovory 
nad Biblí ve středu od 18.30 hodin. Více na www.cb.cz/nachod.

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp–nachod.cz

Senior klub „Harmonie 2“
 čtvrtek 1. 6. od 14 hod. „Andree RIEU se svým orchestrem 

v New Yorku“ II. část koncertu – přijďte si poslechnout krás-
né melodie;

 čtvrtek 8. 6. od 14 hod. „Geocashing“ – pro velký zájem o tuto 
„hru“ jsme domluvili pokračování besedy s p. Křenkem;

 čtvrtek 15. 6. od 14 hod. „Páté kolo u vozu“ – úsměvný pří-
běh babičky, která se rozhodne být uznávanou členkou rodiny, 
film pro pamětníky; 

 středa 21. 6. v 8 hod. odjezd na TAJNÝ VÝLET z ul. Za Teplár-
nou, návrat asi v 19 hod. Dopoledne za poznáním, odpoledne 
za zábavou a s občerstvením.
Upozornění pro přihlášené účastníky letních sportovních her se-
niorů v Borohrádku! Plánovaný termín 7. června se z finančních 
důvodů odkládá na 14. září 2017.
Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, 
i když nejsou členy Svazu důchodců.

Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD ČR.
Informace k pobytu v hotelu MAS v termínu 25. 2.–4. 3. 2018 – 
uvolnila se 4 místa. V případě zájmu se zastavte v klubovně Har-
monie 2 pro příhlášky /pondělí nebo čtvrtek od 15.30 do 16 hod., 
nebo se ohlaste na tel. 775 242 562 A. Polákovéo

XXXVIII. ročník Ratibořického pojezdu vozíčkářů.
Termín konání: 2.–4. června 2017.
Místo konání: Autokemp Rozkoš u České Skalice.
Start soutěže: sobota 3. června 2017 od 9.00 hod. 
Účastnický poplatek: se stravou a ubytováním 500 Kč, pouze sou-
těž 50 Kč
Přihlásit se je možné u p. Opřátka tel: 491 423 542, e-mail: 
opratko.tomas@seznam.cz nebo přímo v Autokempu Rozkoš.

Za organizátory: M. Čiháček 

Sociální rekondice 26. 6 – 28. 6. 2016 
„Proti samotě“ v Orlických horách na chatě PRIM.
V pondělí 26. 6. 2017 se odjíždí v 9.00 hod z Raisovy ulice, směr 
Rokole, do Deštné, ubytování, sportovní a kulturní program.
V úterý 27. 6. 2017 celodenní tajný výlet Orlickými horami, ve-
čer – přednáška, zdravotní cviky a kulturní program vzpomín-
ka na tradice (rej masek).
Ve středu 28. 6. 2017 zdravotní cviky, návštěva Masarykovy cha-
ty na Šerlichu, posezení v kavárničce, hodnocení a navečer ná-
vrat do Náchoda.
Účastníci si platí celý pobyt a stravu sami. Z ohledu na starší 
věkovou skupinu, která nevlastní auta, přispíváme na autobuso-
vou dopravu. Připomínka účastníkům!!!: průkaz ZP, léky, osob-
ní pojištění, dobrá nálada.                          Těší se: Olga Frühaufová 

s týmem Sdružení zdravotně postižených Náchod, z.s.  
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Městská knihovna Náchod informuje v červnu 2017

Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční v úterý 6. červ-
na v dopoledních hodinách.

Změna otevírací doby o letních prázdninách
Upozorňujeme čtenáře, že se v červenci a v srpnu mění otevíra-
cí doba naší knihovny. Všechna oddělení budou otevřena v pon-
dělí, středu a čtvrtek od 8 do 17 hodin. V úterý, pátek a sobotu 
bude knihovna zavřena.

Výstavy
Hala

  III. ČLENSKÁ VÝSTAVA SPOLKU AMAG 
Do 10. června bude v hale knihovny k vidění III. členská výsta-
va spolku AMAG.

  ROBIN BÖHNISCH: ARMÉNIE – ZEMĚ HOR, KLÁŠTERŮ A VÍNA
Výstava fotografií v hale knihovny potrvá od 27. června 
do 14. července. Vernisáž se uskuteční v pondělí 26. června 
od 16 hodin a bude spojená s hudebním vystoupením Josefa Gu-
šlbauera a číší arménského vína.

Dětské oddělení
  VZPOMÍNKOVÁ VÝSTAVA KNÍŽEK JIŘÍHO KAHOUNA

Vzpomínková výstava knížek Jiřího Kahouna (1942–2017), který 
se nesmazatelně zapsal do paměti mnoha generací dětí jako au-
tor Včelích medvídků, pohádek O mašinkách, autech, létajících 
strojích a spousty dalších oblíbených knížek. Jeho vlídný humor 
na stránkách knížek žije dál.

Člověka hořce mám rád – pocta Josefu Kainarovi
V pondělí 26. června vás zveme na kom-
ponovaný pořad k 100. výročí narození 
básníka a všestranného umělce Josefa 
Kainara Člověka hořce mám rád. Začá-
tek je v 17.30 hod. ve studovně.

Prodej vyřazených knih
Ve dnech 19. – 24. června proběhne prodej vyřazených knih. Jed-
ná se o knihy a časopisy použité, opotřebované nebo multipliká-
ty. Chybí vám doma některá z oblíbených knih? Toužíte po něja-
ké starší knize a nemůžete ji nikde sehnat? Nebo se chcete jen 
tak prohrabat staršími knihami a třeba vás něco zaujme?
Knihy si můžete přijít prohlédnout a zakoupit do haly Měst-
ské knihovny v Náchodě. Cena prodávaných knih je stanovena 
na 5/10/20 Kč/ks, v závislosti na stavu opotřebení .

Pasování prvňáčků na čtenáře
Ve dnech 12. až 15. června proběhne v naší knihovně již po dva-
nácté pasování prvňáčků náchodských škol na čtenáře, kterého 
se mohou jako diváci zúčastnit i rodinní příslušníci. Pasovat je 
bude sám zakladatel města Náchoda Rytíř Hron poté, co mu do-
káží, že číst opravdu umějí.
Pondělí: 8.15 hod.  – ZŠ Plhov 1.A
 9.30 hod.  – ZŠ Bražec 1.A
 10.45 hod.  – ZŠ Plhov 1.B 
Úterý:  8.15 hod. – ZŠ T. G. Masaryka 1.A
 9.30 hod.  – ZŠ T. G. Masaryka 1.B
 10.45 hod.  – ZŠ T. G. Masaryka 1.C
Středa:  8.15 hod.  – ZŠ Komenského 1.C
 9.30 hod.  – ZŠ Komenského 1.A
 10:45 hod.  – ZŠ Komenského 1.B
Čtvrtek: 8.30 hod.  – ZŠ Babí, ZŠ Dolní Radechová
 9.45 hod.  – ZŠ Běloves

Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích a na webových stránkách knihovny – www.mknachod.cz.  (Vo)
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Studovna
  MICHAL BURGET, LENKA PAVELKOVÁ: ZODIAK

Výstava obrazů zhotovených pod vlivem horoskopických zname-
ní potrvá od 5. června do 31. července ve studovně. Vernisáž vý-
stavy se uskuteční v pondělí 5. června v 18 hodin.



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

červen 
PROGRAM ALTERNATIVNÍ TVORBY KINA VESMÍR V ČERVNU 2017 NAJDETE NA STRANĚ 22 NZ

WONDER WOMAN FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Síla. Půvab. Moudrost. Zázrak. Ještě než se stala Wonder Woman, podstoupila princezna Amazonek Diana trénink, který z ní udělal neporazitelnou bojovnici. Vyrůstala v chráněném ostrovním ráji 
až do doby, kdy na jejich pobřeží havaroval americký pilot a vyprávěl jim o masivním konfliktu zuřícím v okolním světě. Diana opouští bezpečí domova s přesvědčením, že dokáže hrozbu zastavit. 
Diana bojuje po boku mužů ve válce, která má ukončit všechny konflikty, a objevuje plný potenciál svých schopností… a svůj skutečný úděl. Akční dobrodružné fantasy, uváděné v českém znění 
i s českými titulky. Vstupné 3D verze 130 Kč, 2D verze 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE
Dobrodružné drama, natočené podle stejnojmenné autobiografické předlohy Josepha Joffa, který vypráví napínavý a dojímavý příběh ze svého života bez veškeré sentimentality… Píše se rok 1943 
a dva malí kluci Maurice a Joseph musejí okamžitě odejít z ohroženého domova. Před sebou mají dlouhou cestu nočním vlakem, bezohledné německé hlídky, nebezpečný přechod přes demarkační 
čáru a cestu přes vysokohorské hřebeny. Jediné, na co se mohou spolehnout, jsou vlastní síly, bystrost, statečnost a instinkt. Netuší, že potrvá ještě tři roky, než válka skončí. Malí hrdinové si na-
štěstí při tom všem dokáží v sobě uchovat dětství i najít čas na malá klukovská dobrodružství. Film, který byl z části natáčen v Česku, je uváděn v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

ŠPUNTI NA VODĚ
Rodinná komedie o tom, co se stane, když tátové chtějí na vodu bez svých drahých poloviček. Hrají Hynek Čermák, Anna Polívková, Táňa Vilhelmová, Jiří Langmajer, Pavel Liška, Jana Kvantinko-
vá, Filip Antonio, Viktor Antonio, Antonín Holoubek, Karolína Morschlová, Karolína Kočí, Nelly Řehořová, Kateřina Coufalová, Dana Syslová, Arnošt Goldflam a další. Režie Jiří Chlumský. Vstupné 
110 Kč. Mládeži přístupný.

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
Příběh lásky, která nesměla být naplněna, o které všichni vědí a všichni musí pomlčet, v příběhu o věrnosti, touze, vině a lásce, o odchodech a návratech, o rodině, rodičích a dětech. Rodinný portrét 
viděný pohledem žen, které osud svedl dohromady… Největší filmový projekt autorského dua Jan Hřebejk a Petr Jarchovský – první z filmů trilogie Zahradnictví, která předchází kultovním Pelíškům.
Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
Nikdy nebyli sami… Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA
Jack Sparrow v podání Johnnyho Deppa se opět vrací! V dalším pokračování svých fantastických dobrodružství se kapitán Jack, ke kterému se štěstěna opět jednou nemilosrdně obrátila zády, ocitá 
tváří v tvář bandě smrtících pirátských duchů, pod vedením strašlivého kapitána Salazara, kterým se podařilo uniknout z Ďáblova trojúhelníku a jejichž jedinou touhou je připravit o život každé-
ho piráta – a zejména Jacka. České znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2
Dobrodružství party superhrdinů, kteří se vydávají až na samé hranice kosmu. Strážci se musí naučit držet pohromadě a odhalit tajemství rodičů Petera Quilla. Staří nepřátelé se stávají spojenci 
a na pomoc našim superhrdinům přicházejí i další oblíbené postavy z rozpínajícího se filmového vesmíru studia Marvel… Akční dobrodružný film, uvádíme v českém znění.
Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MUMIE FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Mumie versus Tom Cruise… Výpravné akční dobrodružství, které má být prvním dílem velkolepé série, která nás zavede do světa bohů a monster. Začněme v Egyptě před dvěma tisíci lety, kde se 
velmi ambiciózní princezna Ahmanet chystala na převzetí vlády v zemi po svém otci a pro naplnění svého cíle se neváhala spojit s temnými sílami a provádět věci, z nichž tuhla krev v žilách. Potres-
tali ji mumifikací zaživa a pohřbili tak, aby ji nikdo nenašel. Jenže archeologové nešťastnou náhodou objevili Ahmanetin sarkofág… Uvádíme v českém znění i s českými titulky.
Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

SMRTIHLAV
Čím větší zlo, tím větší hrdinové… Po filmu Anthropoid další válečné drama s účastí hollywoodských hvězd, které se věnuje velkému českému příběhu druhé světové války – atentátu na Heydricha. 
Výpravný Smrtihlav se však od většiny předešlých zpracování výrazně liší - vedle československých parašutistů totiž sleduje i život a vzestup samotného Heydricha. Film vznikl na základě oceňo-
vané knihy HHhH Francouze Laurenta Bineta, jejíž pojmenování znamená Himmlers Hirn heisst Heydrich, neboli Himmlerův mozek se jmenuje Heydrich. České titulky.
Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MIMI ŠÉF
Rozený vůdce! Seznamte se s hodně zvláštním batoletem. Nosí elegantní oblek s kravatou, mluví hlubokým hlasem a nemístně vtipkuje. A taky se chová jako tajný agent…Rodinná animovaná ko-
medie, uváděná v českém znění. Vstupné 110 Kč (děti 90 Kč). Mládeži přístupný.

ŠPUNTI NA VODĚ
Rodinná komedie o tom, co se stane, když tátové chtějí na vodu bez svých drahých poloviček. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

VETŘELEC: COVENANT
Snímkem Vetřelec: Covenant se režisér Ridley Scott vrací do vesmíru, který sám stvořil ve Vetřelci, prvním filmu věnovaném nejstrašnějšímu mimozemskému monstru filmové historie. V nejnověj-
ší a ještě děsivější kapitole se připravuje posádka vesmírné lodi Covenant kolonizovat vzdálenou planetu na druhé straně galaxie… České titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
Příběh lásky, která nesměla být naplněna, o které všichni vědí a všichni musí pomlčet, v příběhu o věrnosti, touze, vině a lásce, o odchodech a návratech, o rodině, rodičích a dětech. V hlavních ro-
lích Ondřej Sokol, Aňa Geislerová a Martin Finger, v dalších rolích Jiří Macháček, Gabriela Míčová, Klára Melíšková, Karel Dobrý, David Novotný, Lenka Krobotová a Sabina Remundová.
Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

AUTA 3 FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Rodinný animovaný film studia Disney-Pixar. Další osudy legendárního závoďáka Bleska McQueena, který z ničeho nic zjistí, že ho nová generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu, kte-
rou nade vše miluje. České znění. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

EXTRÉMNÍ RYCHLOST
Nemysli a jeď! Příběh dvou bratrů, zlodějů aut, kteří se specializují výhradně na nejdražší luxusní auta. Nyní cestují za novou zakázkou na jih Francie, kde se dostanou do hledáčku místního zloči-
neckého bosse… České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

POBŘEŽNÍ HLÍDKA
Dobrý buchty potřebujou pořádnej pekáč! Řízná akční komedie, které nejsou svatí ani utopenci… Hrají Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Priyanka Chopra, Kelly Rohrbach, David Ha-
sselhof a Pamela Anderson. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

MUMIE
Výpravné akční dobrodružství, které má být prvním dílem velkolepé série, která nás zavede do světa bohů a monster. Uvádíme v českém znění.
Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

SAFARI V ČECHÁCH ČR – 2017 FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Unikátní dokument o slavném řediteli dvorské zoo Josefu Vágnerovi, o člověkovi, který měl velké vize a chtěl dokázat, že se africká zvířata dají v evropských zahradách chovat, rozmnožit i vrátit 
zpět do přírody. Ve filmu uvidíte unikátní záběry z afrických expedic i bohaté archivní materiálů z Nadace Josefa a Zdeny Vágnerových či z televizních archivů, další část materiálu tvoří rozhovory 
s pamětníky a rodinnými příslušníky. Režie Ivo Pavelek. Po promítání bude následovat beseda s tvůrci filmu. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

HOLKY NA TAHU
Nejlepší pařby jsou ty, na které se vám moc nechce…Komedie o pětici nejlepších kamarádek z vysoké školy (v podání Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilany Glazer a Zöe Kravitz) a je-
jich víkendovém setkání po deseti letech v podobě divoké dámské jízdy v Miami. Jejich nespoutané řádění ale nabere překvapivě zlověstný směr poté, co se jim nešťastnou náhodou podaří zabít 
striptéra… České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Aby jeden svět žil, musí jiný zemřít… Vůdce Autobotů Optimus Prime zmizel. Světem zmítá zuřivá válka mezi lidmi a ostatními Transformery. V pořadí pátý film Transformers opět režíruje Michael 
Bay, v hlavních rolích Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Laura Haddock, John Turturro a Stanley Tucci. České znění. Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 130 Kč. Mládeži přístupný.

PŘÍŠERKY POD HLADINOU
Když je všude voda, to největší dobrodružství je mokré! Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění.
Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

EXTRÉMNÍ RYCHLOST
Nemysli a jeď! Příběh dvou bratrů, zlodějů aut, kteří se specializují výhradně na nejdražší luxusní auta. Nyní cestují za novou zakázkou na jih Francie, kde se dostanou do hledáčku místního zloči-
neckého bosse… České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MUMIE
Mumie versus Tom Cruise… ve výpravném akčním dobrodružství, které uvádíme v českém znění.
Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

WONDER WOMAN
Síla. Půvab. Moudrost. Zázrak. Akční dobrodružné fantasy, uváděné v českém znění.
Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA
Jack Sparrow v podání Johnnyho Deppa se opět vrací v dalším pokračování svých fantastických dobrodružstvích… V dalších rolích Geoffrey Rush či Javier Bardem. České znění.
Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

VŠECHNO, ÚPLNĚ VŠECHNO
Madeline je sedmnáct a hodně čte. Nic jiného totiž dělat nemůže. Všechno se ale změní v okamžiku, kdy se do sousedního domu nastěhuje nová rodina a s ní i kluk Olly. Jelikož se nemůže se záhad-
ným sousedem setkat, začnou si psát emaily. Madeline si tak během krátkého času uvědomí, že její život není skutečný, a proto nabere odvahu všechno risknout… České titulky.
Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

JÁ, PADOUCH 3 FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Je dobré být zlý! Bývalý padouch Gru má problém a jeho Mimoni jsou navíc čím dál nespokojenější s tím, že už páníček není zlý. A není se Gru dozví, že má dvojče, které je mu k nerozeznání podob-
né (až na ty vlasy). Hora nepříjemností pro Grua je zároveňe báječnou zprávou pro filmové diváky. Těm totiž dva roky poté, co kina vzali útokem Mimoni, konečně končí čekání. Animovaná rodin-
ná komedie, uváděná v českém znění. 
Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

1. čtvrtek v 17 hodin – 2D +DAB.
2. pátek v 19.30 hodin – 3D +TIT.
3. sobota v 19.30 hodin – 2D +DAB.
4. neděle v 17 hodin – 3D +DAB.
6. úterý v 19.30 hodin – 2D +TIT.
7. středa v 17 hodin – 2D +DAB.
2. pátek pouze v 17 hodin
5. pondělí pouze v 17 hodin

3. sobota pouze v 15 hodin

3. sobota pouze v 17 hodin

4. neděle pouze v 15 hodin

4. neděle pouze v 19.30 hodin
6. úterý pouze v 17 hodin

5. pondělí pouze v 19.30 hodin

8. čtvrtek v 17 hodin – 2D +DAB.
 9. pátek v 17 hodin – 3D +DAB.
10. sobota v 17 hodin – 3D +DAB.
11. neděle v 19.30 hodin – 3D +TIT.
12. pondělí v 19.30 hodin – 2D +TIT.
13. úterý v 17 hodin – 2D +DAB.

8. čtvrtek pouze v 19.30 hodin
10. sobota pouze v 19.30 hodin
12. pondělí pouze v 17 hodin
14. středa pouze v 17 hodin

10. sobota pouze v 15 hodin

11. neděle pouze v 15 hodin

11. neděle pouze v 17 hodin

13. úterý pouze v 19.30 hodin

15. čt, 17. so v 17 hodin – 2D
16. pá, 20. út  v 17 hodin – 3D
18. neděle v 15 hodin – 3D
19. po, 21. st. v 17 hodin – 2D

15. čtvrtek pouze v 19.30 hodin
17. sobota pouze v 17.30 hodin
19. pondělí pouze v 19.30 hodin
21. středa pouze v 19.30 hodin
16. pátek pouze v 19.30 hodin
18. neděle pouze v 19.30 hodin
20. úterý pouze v 19.30 hodin
23. pátek pouze v 19.30 hodin

17. sobota pouze v 19.45 hodin

18. neděle pouze v 17.15 hodin

22. čtvrtek pouze v 19.45 hodin
24. sobota pouze v 19.45 hodin
25. neděle pouze v 19.30 hodi

22. čt, 24. so v 17 hodin – 2D
23. pátek v 17 hodin – 3D
25. neděle v 15 hodin – 3D
26. po, 28. st v 17 hodin – 2D
27. úterý v 17 hodin – 3D

24. sobota pouze v 15.15 hodin

26. pondělí pouze v 19.45 hodin

27. úterý pouze v 19.45 hodin

28. středa pouze v 19.45 hodin

29. čtvrtek pouze v 19.15 hodin

30. pátek pouze v 19.15 hodin
ČERVENEC 2017
1. sobota pouze ve 20 hodin

29. čtvrtek v 17 hodin – 3D
30. pátek v 17 hodin – 2D
ČERVENEC 2017
1. sobota v 15 hodin – 3D
1. sobota v 17 hodin – 2D
2. neděle v 15 hodin – 2D
2. neděle v 17 hodin – 3D
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