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

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

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

Neděle 
3. června 2018 

v 17.00 hodin

Úterý - ZELENÉ  
5. června 2018 

v 19.00 hodin 

Středa- MODRÉ 
6. června 2018 

v 19.00 hodin 

Čtvrtek 
7. června 2018 

v 19.00 hodin 

Středa 
13. června 2018 

v 17.00 hodin

Čtvrtek 
21. června 2018 

v 17.00 hodin

Středa 
27. června 2018 

v 17.00 hodin

Čtvrtek 
28. června 2018 

v 17.00 hodin

Pondělí 
24. září 2018 

ve 20.00 hodin

Úterý 
23. října 2018 

v 19.00 hodin

VELKOLEPÁ TANEČNÍ SHOW 
SVC DÉČKA NÁCHOD
Taneční přehlídka všech tanečních souborů Déčka. Diváci budou mít možnost vidět více než 20 různorodých tanečních 
vystoupení od nejmenších až po nejstarší tanečníky.  K vidění budou taneční vystoupení ve stylu Street Dance, Break Dance, Orientální tance a Step. 
Předprodej na recepci SVC Déčko Náchod                        Vstupné: 70 Kč

Náchodská divadelní scéna Vás zve na premiéru

Dany Laurentová:  BOUŘKA NA OBZORU
Překlad: Alexander Jerie                               Režie: Ludmila Šmídová
Pierre je významným manažerem - jako ředitel významné televizní stanice vydělává značné množství peněz, nemluvě o jeho postavení na společenském žebříčku. Není 
proto divu, že žije v přesvědčení, že svět se točí výhradně kolem jeho osoby. To se ale změní ve chvíli, kdy o své místo přijde, a naopak, jeho žena Marion začne slavit 
úspěchy na konkurenčním kanále. A najednou se hlavou rodiny stává ona - až dosud více či méně přehlížená manželka. Do už tak vypjaté situace náhle přichází Marionin 
první manžel Francois, otec její dcery Julie. Korunu všemu nasadí Julie, která přijde představit svého snoubence Alexandra, který zničí, na co sáhne…
Předprodej již probíhá                                                                                                           Vstupné: 120 Kč, 100 Kč, 80 Kč

v Kostele svatého Vavřince - na Masarykově náměstí v Náchodě

VARHANNÍ KONCERT
Pavel SVOBODA - varhaník
Program: Johann Sebastian Bach, Johann Pachelbel, Robert Schumann, Charles-Marie Wido
Varhaník Pavel Svoboda je laureátem soutěží Pražské jaro a Bach-Wettbewerb Leipzig.
Předprodej již probíhá                                                                                                    Vstupné: 100 Kč

ZUŠ Náchod Vás srdečně zve na svůj letní koncert s názvem

CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 MINUT
Jak už název napovídá, tento koncert bude výletem ve stylu odvážného gentlemana Willyho Foga, během kterého navštívíme rozličné země z celého světa. 
Příběhem vás tradičně provedou žáci literárně dramatického oboru, hudebníci a tanečnice, to vše podpořené dekoracemi výtvarného oboru. Užijte si cestu kolem 
světa v podání ZUŠ Náchod.
Předprodej pouze v ZUŠ Náchod                                                                                                      Vstupné: 80 Kč  
 

ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE ZŠ KOMENSKÉHO Náchod
Závěrečné vystoupení I. stupně ZŠ Komenského Náchod
Předprodej od 2. června 2018 pouze v MIC Náchod                                                                                                   Vstupné: 100 Kč

ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE ZŠ Plhov Náchod
Závěrečné vystoupení žáků ZŠ Plhov
Předprodej od 4. června 2018 pouze v MIC Náchod                                                                                                     Vstupné: 50 Kč

.ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE ZŠ KOMENSKÉHO Náchod
Závěrečné vystoupení II. stupně ZŠ Komenského Náchod
Předprodej od 2. června 2018 pouze v MIC Náchod                                                                                                     Vstupné: 50 Kč

PARTIČKA NA VZDUCHU
Michal Suchánek, Richard Genzer, Igor Chmela, Michal Novotný, Marián Čurko a známý host
Předprodej již probíhá                                                                                                                                Vstupné: 480 Kč

David Koller Acoustic Tour 2018
David Koller vyjíždí s kapelou na další část úspěšného akustického turné. Loni na podzim vyprodal patnáct sálů v českých a moravských divadlech a kulturních domech. 
Nyní ho čeká další porce koncertů, kam zavítá s repertoárem svých největších hitů v akustickém aranžmá. Nenechte si ujít skladby Chci zas v tobě spát, Amerika, 
Gypsy love, Recidiva a další v intimní atmosféře menších sálů a poznejte Davida Kollera s jeho skvělou kapelou v netradiční poloze. Koncerty jsou výhradně k sezení.
Předprodej již probíhá                                                                                                                Vstupné: 550 Kč, 520 Kč, 490 Kč

Vážení divadelní přátelé,
program divadelního předplatného pro rok 2018 / 2019 s názvem „MODRÉ“ a „ZELENÉ“ je na světě! Podrobnosti naleznete na www.beraneknachod.cz.
Prodej pro stávající předplatitele bude zahájen 18. 6. 2018 a potrvá pouze do 12. 7. 2018 v Městském informačním centru v Náchodě. V tuto dobu budete mít možnost zakoupení svého místa 
v hledišti a v abonmá, které jste navštěvovali i v tomto roce.
Noví zájemci o divadelní abonentní cyklus budou mít možnost od 16. 7. do 18. 8. 2018 si zakoupit neobsazená místa dle svého výběru. 
Poté už se permanentky prodávat nebudou!!!  Proto, prosím, dodržte termíny.

10. představení v rámci „ZELENÉHO a MODRÉHO“ abonmá

PREMIÉRA

11. koncert ab. cyklu - skupina „K“

červen 2018

Připravujeme 
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1. červen je mezinárodním dnem dětí. 
Je to sice první den v měsíci, ale i tak by 
to mohl být námět pro zamyšlení, kte-
rý nás může provázet celý měsíc, a nejen 
ten. V tomto měsíci budou naše děti oče-
kávat zhodnocení svých znalostí. Ty men-
ší v podobě vysvědčení, ty větší se budou 
radovat z úspěšného vysvědčení maturit-
ního. Není to jen výsledek jejich snažení, 
ale také toho, jaké podmínky a podporu 
mají v rodině, kde vyrůstají. 

 
A podle toho si také vybírají své povo-

lání, své vzdělání. Šestnáctileté nebo jen 
dvanáctileté dítě často nemá vyhraněné 
představy o své budoucnosti. Věří svým 
rodičům, kteří často směřují své dítě tak, 
aby se mělo „lépe než oni“ ne vždy s re-
álnými znalostmi, na co jejich dítě stačí. 
Teprve až dospěje, zhodnotí, zda mu dob-
ře poradili, zda je v životě opravdu šťast-
né a uplatňuje své schopnosti a svůj ta-
lent. Jestli nemá šikovnější ruce než hlavu 
a zda firma jeho rodičů nepotřebuje po-
kračování v dlouholeté úspěšné tradici. 

 
Kdybychom se ptali rodičů, zda mají 

dostatek času pro své děti, mnozí by při-
znali, že by přivítali více volna, které by 
svým dětem věnovali. Zejména od mami-
nek často slyšíme, že nestíhají. Je tu často 
náročné zaměstnání, potom domácnost 
a v ní děti, které žádají a vyžadují pozor-
nost. Zejména ty malé. A ty jsou opravdu 
vděčné za každý projev lásky svých rodi-
čů. A je pro ně přirozené tuto lásku dá-
vat nadšeně najevo. Takové dítě rádo ne-
chá mobil odpočinout, když ho čeká před 
usnutím pohádka, kterou mu přečte třeba 
i tatínek. Už prvňáčci při pasování na čte-
náře mají možnost získat čtenářskou legi-
timaci, pokud mají souhlas rodičů, a vy-
brat si poprvé knížku, která se jim líbí. 

V očích těchto dětí je nadšení, ale jsou 
i děti se slzičkami v očích, kterým rodiče 
souhlas nedali. 

Často vidíme děti u tabletů, mobilů a to 
i tehdy, když čekají u stolu na společné jíd-
lo, když jsou na návštěvě, o přestávkách 
ve škole. I když mají možnost si s někým 
popovídat, jít ven, zabývat se jakoukoliv 
jinou činností. Místo rozhovoru se posílají 
textové zprávy, selfie z každé i nezajíma-
vé akce. Aby to všichni viděli. Protože ji-
nak na sebe nelze upozornit, být zajíma-
vý. I to je důsledek toho, že rodiče mají 
na své děti málo času. Nejsou zvyklé si 
s rodiči povídat, rozdělit se o své problé-
my. Protože o to se už přece podělily se 
svými kamarády přes mobil. 

 
A přitom je tolik možností, jak rozví-

jet fyzické, ale i duševní schopnosti. Že to 
leží všem zastupitelům na srdci, je zřejmé 
už při schvalování rozpočtu města. Jen 
na sportovní aktivity je vyčleněno cca  
20 mil., na rozvoj znalostí další 2 mil. Kč. 

Je na rodičích, jak vysvětlí svým dětem, 
co má opravdovou hodnotu, co se jim v je-
jich životě několikrát vrátí.

Jsou před námi přípravy dovolených. 
Právě to je čas, který můžeme cíleně vě-
novat svým dětem a nejen jim. Své rodině. 
V čase, kdy si můžeme být zase blíže, po-
znávat jeden druhého, dělat si radost na-
vzájem. Být opravdovou rodinou se vším. 
S radostmi a starostmi, které se v prostře-
dí, kde se lidé mají rádi, dají zvládnout 
bez velkých problémů. Važme si času, kte-
rý můžeme strávit mezi těmi, na které se 
můžeme spolehnout a kteří nás neopus-
tí, když je budeme opravdu potřebovat.

Ing. Pavla Maršíková, místostarostka

Rodina a láska především...
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2 NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy 
z radnice
Rada města 
Náchoda 2. 5. 2018
Jednání rady města se zúčast-
nilo  osm  radních,  jeden  byl 
omluven. Číselný popis u zprá-
vy představuje poměr hlasů při hlasování 
PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.

Výroční zpráva
– Správa budov Náchod s. r. o. 8-0-0

 RM města v působnosti valné hroma-
dy schválila Zprávu o činnosti společ-
nosti za rok 2017, Roční účetní závěrku 
za rok 2017 bez výhrad, Návrh společnos-
ti na převedení disponibilního zisku, Zprá-
vu o vztazích mezi ovládající a ovládanou 
osobou a o vztazích mezi ovládanou oso-
bou a ostatními osobami ovládanými stej-
nou osobou (propojené osoby) dle § 66a 
odst. 9) podle zákona č. 513/1991 Sb., Ob-
chodní zákoník v roce 2017, Zprávu dozor-
čí rady za rok 2017 a Plán činnosti společ-
nosti na rok 2018.

 RM uložila dozorčí radě Správy budov 
s.r.o. a vedení města zajistit plánovaný 
převod 2,5 mil. Kč převisu zdrojů nad vý-
daji u městského majetku do rozpočtu 
města v roce 2018 a k tomu přizpůsobit 
výdaje do městského bytového fondu spra-
vovaného Správou budov s.r.o.
Výroční zpráva příspěvkové organizace 
Správa přírodních zdrojů 
a lázní Běloves 8-0-0

 RM vzala na vědomí výroční zprávu 
za rok 2017 příspěvkové organizace města 
Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves.
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila záměr přestavby domu 
čp. 97 v ulici Kladská v Náchodě na dům 
s bezbariérovými a malometrážními byty 
a zadání vypracování projektu v roce 2018 
na tuto přestavbu Správou budov Náchod 
s.r.o. 8-0-0

 RM schválila smlouvu o zřízení věcného 
břemene se společností ČEZ Distribuce, a. 
s. Kabelové vedení nízkého napětí je umís-
těno pod povrchem pozemkové parcely  
č. 73/23 v ul. Jugoslávská o celkové délce 
9 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurči-
tou.  8-0-0

 RM schválila smlouvu o zřízení věcné-
ho břemene se společností ČEZ Distribu-
ce, a. s. Kabelové vedení nízkého napětí 
je umístěno pod povrchem pozemkové 
parcely č. 632 na Pavlišově o celkové dél-
ce 53 m. Smlouva se uzavírá na dobu neu-
rčitou.  8-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o právu 
rozšířit stavbu na sousední pozemek při 
zateplení budovy pro JAMIMI ASSETS a.s., 
Praha 9 za finanční náhradu 1.904 Kč + 
DPH. 8-0-0

 RM souhlasila se zřízením sídla spolku 
FC Fialky Branka z.s., v budově klubovny 
na adrese Na Výsluní ev. č. 1031, Náchod, 

která se nachází na pozemkové parce-
le č. 1897/2 a je součástí stavební parcely  
č. 4282. 8-0-0
Návrh na opravy městských 
komunikací zástřiky – rok 2018 8-0-0

 RM pověřila odbor správy majetku a fi-
nancování vystavením objednávky Tech-
nickým službám Náchod s.r.o. na opra-
vy městských komunikací zástřiky v roce 
2018 za 1.522.035 vč. DPH v souladu se se-
znamem vytypovaných komunikací pro 
tento typ opravy.
Smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Náchoda 8-0-0

 RM schválila Smlouvy o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchoda – podpo-
ra de minimis pro Pionýr, z. s. – Pionýr-
ská skupina Náchod (10.000 Kč), Laxus z.ú. 
(20.000 Kč), Náchodské komunitní cent-
rum – z.s. (48.000 Kč), ZŠ T. G. Masaryka 
Náchod (30.000 Kč) a ZŠ Náchod, Komen-
ského 425 (40.000 Kč). 

 RM schválila Smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchoda – podpora 
de minimis pro Spolek rodičů a přátel ško-
ly ZUŠ Náchod (15.000 Kč).

 RM schválila Smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchoda na 24hodi-
nový závod horských kol pro TRI SKI Klub 
KOHA Náchod z.s. ve výši 10.000 Kč.
Cenová nabídka 
– zpevněné plochy Na Mokřinách 8-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou a vy-
stavením objednávky na zpevnění plochy 
Na Mokřinách, firmě SOVIS CZ, a.s., Hra-
dec Králové.
Žádost o čerpání fondu investic 
a zaslání investiční dotace 
pro ZŠ Náchod-Plhov 8-0-0

 RM souhlasila se zakoupením trakto-
ru Kubota GR a s čerpáním fondu inves-
tic ve výši 216.590 Kč pro ZŠ Náchod-Plhov.
Veřejnoprávní smlouvy s obcí 
Kramolna a obcí Dolní Radechová 8-0-0

 RM schválila Veřejnoprávní smlouvu 
o zabezpečení výdajů souvisejících se za-
jištěním podmínek základního vzdělává-
ní pro žáky z obce Kramolna v ZŠ, Náchod, 
Komenského 425 a Veřejnoprávní smlouvu 
o zabezpečení výdajů souvisejících se za-
jištěním podmínek základního vzdělávání 
pro žáky 2. stupně z obce Dolní Radecho-
vá v ZŠ Náchod-Plhov.
Žádost o dotaci organizace Junák 
– český skaut, středisko Náchod 8-0-0

 RM schválila dotaci pro organizaci Ju-
nák – český skaut, středisko Náchod, z. s., 
ve výši 15.000 Kč na úhradu části nákladů 
spojených s úhradou vstupného a ubyto-
vání při 5. výměnném pobytu anglických 
skautů z Rushdenu v České republice.
ZŠ Komenského – parní kotle 
+ připojení k páře 8-0-0

 RM schválila poptávkové řízení na do-
dávku zakázky pro ZŠ Komenského – Par-
ní kotle + připojení k páře a souhlasila 
s vystavením objednávky pro firmu Ku-
bík Servis, Bezděkov nad Metují na dodáv-
ku kotlů za 266.919 vč. DPH a na vystave-

ní objednávky pro firmu PROTO.CZ s.r.o., 
Hronov, na rozvody páry za 85.415,11 Kč 
vč. DPH. Dále radní souhlasili s proplace-
ním nákladů spojených s projektem na při-
pojení kotlů od Ing. Jiřího Bohadla.
Minerálkovod Běloves v Náchodě 8-0-0

 RM schválila zadávací dokumenta-
ci veřejné zakázky „Minerálkovod Bělo-
ves v Náchodě“ a pověřila odbor investic 
a rozvoje města administrovat veřejnou 
zakázku. 
Zefektivnění činností a služeb ve veřej-
né správě v Náchodě (PASPORT) 8-0-0

 RM schválila zadávací dokumenta-
ci veřejné zakázky „Zefektivnění činnos-
tí a služeb ve veřejné správě v Náchodě“ 
a pověřila odbor investic a rozvoje města 
administrovat veřejnou zakázku.
Výměna malého jídelního výtahu v MŠ 
Havlíčkova 1848, Náchod – Plhov 8-0-0

 RM schválila uzavření objednávky pro 
firmu RP výtahy s. r. o., České Meziříčí.
Rekonstrukce osvětlení ledové plochy 
zimního stadionu v Náchodě 8-0-0

 RM schválila zadávací dokumentaci ve-
řejné zakázky „Rekonstrukce osvětlení le-
dové plochy zimního stadionu v Náchodě“ 
a souhlasila se zapracováním případných 
připomínek právníka města do smlouvy 
o dílo a uložila odboru investic a rozvoje 
města vypsání výběrového řízení. 
Přístavba výtahu a stavební úpravy 
ZŠ Plhov-Náchod 8-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o dílo 
na veřejnou zakázku zadanou mimo re-
žim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání ve-
řejných zakázek v souladu s Metodickým 
pokynem pro oblast zadávání zakázek pro 
programové období 2014–2020 „Přístav-
ba výtahu a stavební úpravy ZŠ Plhov Ná-
chod“ s jediným uchazečem ELLIN, s.r.o., 
Praha za cenu 1.862.428,10 Kč. 
Propojení ulic Raisova – Parkány, nová 
místní komunikace Náchod 8-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o dílo 
na veřejnou zakázku zadanou ve zjedno-
dušeném podlimitním řízení dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných za-
kázek „Propojení ulic Raisova – Parkány 
nová místní komunikace Náchod“ s jedi-
ným uchazečem EUROVIA CS, a.s., Hradec 
Králové, za cenu 10.876.041 Kč včetně DPH.
Veřejný stadion Hamra – víceúčelové 
hřiště – výkon služeb technického 
dozoru 8-0-0

 RM schválila vystavení objednávky 
na výkon služeb technického dozoru in-
vestora na stavbu víceúčelového hřiště – 
Hamra pro firmu Proxion s.r.o., Náchod.
Záměr – výpůjčka vrtů a pozemků 
pro Správu přírodních zdrojů a lázní 
Běloves, p.o. 8-0-0 

 RM schválila záměr předání pozem-
ku p.č. 240/1 v k. ú. Běloves  a vrtů JAN 
(HJ1005) a BĚLA (HJ1006) do výpůjčky pří-
spěvkové organizaci Správa přírodních 
zdrojů a lázní Běloves.
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TELEGRAFICKY:
 RM schválila darovací smlouvy pro SDH 

Běloves (5.000 Kč) a SK Babí (5.000 Kč).  
 8-0-0

 RM schválila poskytnutí šest dotací 
v celkovém objemu 52.884 Kč v rámci Pro-
gramu pro podporu životního prostředí 
města Náchoda (pravidel pro poskytová-
ní finančních prostředků).  8-0-0

 RM uložila odboru správy majetku a fi-
nancování zahrnout do rozpočtu 2018 fi-
nanční příspěvek ve výši 55.000 Kč pro 
hasičské sbory Lipí, Jizbice, Dobrošov, Bě-
loves a Pavlišov na pořádání jubilejních 
oslav. 8-0-0

 RM souhlasila s bezplatnou výpůjčkou 
nebytových prostor v Základní škole TGM 
Náchod, Oblastnímu spolku Český červe-
ný kříž Náchod od 1. 7. 2018. 8-0-0

 RM schválila ceník Zimního stadionu 
Náchod v období květen až červen 2018. 
 8-0-0
Rada města Náchoda dne 14. 5. 
Jednání rady města se zúčastnilo sedm rad-
ních, dva byli omluveni.
Výroční zpráva za rok 2017 
– Kino Vesmír  7-0-0

 RM vzala na vědomí výroční zprávu 
za rok 2017 PO Kino Vesmír.
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila umístění reklamního pou-
tače mezi domy č. p. 695 a č. p. 131 v ulici 
Kamenice v Náchodě firmy Internet2 s.r.o., 
na období 1. 6. – 17. 11. 2018 za celkovou 
cenu 3.250 Kč + DPH. 7-0-0

 RM souhlasila s využíváním pozemko-
vé parcely č. 262/1 v katastrálním území 
Babí u Náchoda společností A-HOTEL TO-
MMY & SPA s.r.o., Náchod za účelem užívá-
ní parkoviště pro návštěvníky hotelu a re-
staurace, a to od 1. 5. 2018. 7-0-0

 RM schválila zveřejnění záměru výpůjč-
ky nebytových prostor v I. nadzemním 
podlaží o výměře cca 193 m2 na staveb-
ní parcele č. 2781/1 v budově poliklini-
ky, Zdravotnické záchranné službě Krá-
lovéhradeckého kraje, za účelem zajištění 
přednemocniční neodkladné péče a pro 
další poskytované činnosti s tím souvise-
jící. 7-0-0

 RM schválila nájemní smlouvu se spo-
lečností MUDr. Vladimír Chvojka s.r.o., 
na pronájem části pozemkové parcely  
č. 1162/1 v ul. Němcové, za účelem parko-
vání jednoho motorového vozidla. Smlou-
va se uzavírá na dobu neurčitou s účinnos-
tí od 1. 6. 2018.  7-0-0

 RM schválila smlouvu o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene – slu-
žebnosti se společností ČEZ Distribuce, 
a.s. Kabelové vedení nízkého napětí bude 
umístěno pod povrchem stavební parcely 
č. 202 a pozemkové parcely č. 1922/2 v ul. 
Hurdálkova v předpokládané délce cca  
8 bm. 7-0-0
Odchyt a likvidace holubů v Náchodě 
pomocí odborné firmy 7-0-0

 RM souhlasila s instalací tří kusů od-
chytových klecí firmou Miloslav Prouza 

– deratizace, dezinsekce, dezinfekce, Vr-
choviny za nabídkovou cenu 50.384,40 Kč 
včetně 21 % DPH na jeden měsíc.
Nákup a instalace 
venkovních popelníků 7-0-0

 RM souhlasila s nákupem a instala-
cí venkovních popelníků za nabídkovou 
cenu 60.500 Kč včetně 21 % DPH. 
Žádost o nákup komunálního vysavače 
Glutton pro TS Náchod  7-0-0

 RM schválila nákup komunálního vysa-
vače Glutton, který bude dán do výpůjčky 
společnosti Technické služby Náchod s.r.o. 
a bere na vědomí způsob financování ná-
kupu nového univerzálního nosiče.
Smlouva o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Náchoda 7-0-0

 RM schválila Smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchoda – podpo-
ra de minimis pro Region Orlicko-Třebov-
sko (5000 Kč).

 RM schválila Smlouvy o poskytnutí dota-
ce z rozpočtu města Náchoda – podpora de 
minimis č. pro ZŠ Komenského (9.884 Kč), 
Rozesmáté děcko, z.s. (4.000 Kč), Rozesmá-
té děcko, z. s. (10.000 Kč), ZŠ Náchod – Pl-
hov (9.000 Kč), MŠ Alšova (10.000 Kč) a Stře-
disko volného času Déčko (10.000 Kč). 

 RM schválila Smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchoda – podpora 
de minimis pro organizaci Junák – český 
skaut, středisko Náchod, z. s. (15.000 Kč).
Žádost MŠ Alšova  6-0-0

 RM souhlasila s přijetím účelově urče-
ného finančního daru MŠ Alšova od firmy 
ATAS elektromotory Náchod a.s. ve výši 
5.000 Kč na nákup interaktivního panelu 
„PEXESO“ na školní zahradu. 
Energetická úsporná opatření 6-0-0

 RM schválila realizaci systému regulace 
vytápění IRC pro ZŠ Komenského, ul. So-
kolská 1809, Náchod, dle předložené ceno-
vé nabídky dodavatelsky firmou Petr Při-
byl – Regom Náchod. 
Výměna osvětlení v ZŠ Komenského 
v ulici Českých bratří 6-0-0

 RM schválila uzavření objednávky pro 
dodání, montáž a demontáž osvětlení pa-
nem Martinem Hánou, Hronov.
Schválení zhotovitele výměna krytiny 
na MŠ Březinova 6-0-0

 RM schválila vystavení objednávky pro 
Jan Soukup – klempířství, Meziměstí Viž-
ňov 250, pro opravu střešní krytiny na MŠ 
Březinova.
Stavební úpravy výměníkové stanice 
v čp. 242 Zámecká ul. v Náchodě 6-0-0

 RM schválila vystavení objednávky spo-
lečnosti ENTAZE s.r.o., Náchod na prove-
dení stavebních úprav v čp. 242 Zámecká 
ul. v Náchodě
Wifi pokrytí v ZŠ Drtinovo náměstí 121, 
Náchod – Staré Město 6-0-0

 RM schválila uzavření objednávky pro 
firmu DLNK s. r. o., Náchod, na dodání, 
montáž a instalaci aktivních síťových prv-
ků, včetně kabeláže. 
Multifunkční hřiště Myslbekova 
ulice v Náchodě 7-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou a vy-
stavením objednávky pro firmu B plus P 
spol. s r. o., Červený Kostelec na akci „Mul-
tifunkční hřiště Myslbekova ulice v Ná-
chodě“. 
Minerálkovod Běloves v Náchodě 7-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou a vy-
stavením objednávky pro koordinaci akce 
„Minerálkovod Běloves v Náchodě“ firmě 
S atelier s.r.o. Náchod.
Chodník a veřejné osvětlení 
na Mánesově nábřeží v Náchodě 7-0-0

 RM schválila pořadí předložených nabí-
dek na veřejnou zakázku zadanou ve zjed-
nodušeném podlimitním řízení dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných za-
kázek „Chodník a veřejné osvětlení na Má-
nesově nábřeží v Náchodě“ a schválila 
uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na  
1. místě – firmou Alprim CZ s.r.o., Velké 
Poříčí za nabídkovou cenu 2.906.998,90 Kč 
bez DPH (3.517.468,70 Kč vč. DPH 21 %).
Nákup vozidla Renault Master 2.3 
pro JSDH  7-0-0

 RM schválila koupi vozidla Renault Mas-
ter 2.3 DCI, 9 míst, rok výroby 2012, stav 
tachometru za kupní cenu 218.000 Kč vč. 
DPH a postup převodu dle předloženého 
návrhu a pověřila Městský úřad Náchod 
rozhodnout o finální podobě kupní smlou-
vy o koupi předmětného vozidla.
Úprava kontejnerových stání 
na rok 2018 7-0-0

 RM schválila realizaci navržených kon-
tejnerových stání a pověřila odbor inves-
tic a rozvoje města přípravou realizace 
těchto kontejnerových stání. 
Nasvícení objektů 7-0-0

 RM pověřila odbor investic a rozvoje 
města přípravou realizace nasvícení čtyř 
podchodů (2x Volovnice – Raisova, k sou-
du, Šafránice) a podjezdu do Kovářova dolu 
do 400 tis. Kč vč. DPH.

 RM uložila odboru investic a rozvoje 
města realizovat nasvícení kašny na Ma-
sarykově náměstí za cenu 177.796,96 Kč 
vč. DPH a památníku obětem války r. 1866 
v ul. Českoskalické za cenu 136.477,33 Kč 
vč. DPH.
TELEGRAFICKY:

 RM souhlasila s dočasnou instalací ka-
mery se záznamem na Židovský hřbitov 
v Náchodě za nabídkovou cenu 18.150 Kč 
včetně 21% DPH na tři měsíce. 6-0-0

 RM zamítla žádost Linky bezpečí z.s., 
o dotaci ve výši 35.000 Kč. 6-0-0

 RM schválila vystavení objednávky pro 
výkon koordinátora BOZP na stavbu Více-
účelového hřiště – Hamra, pro Karla Fej-
ka, Dvůr Králové nad Labem.  6-0-0

 RM schválila uzavření objednávky 
na provedení studie Park Běloves pro spo-
lečnost TSUNAMI s.r.o. 6-0-0

 RM pověřila odbor správy majetku a fi-
nancování vystavením objednávky pro 
Technické služby Náchod s.r.o. na opravu 
parkoviště Hamra zástřikem dle nabídko-
vé ceny 83 526,30 Kč vč. DPH. 7-0-0
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Byla jsem v kině a byla to síla!!!
Žádné války, ani ty hvězdné, žádní ná-

vštěvníci z vesmíru ani žádné výlety opač-
ným směrem. Neteče krev, lidské hlasy ne-
svádějí boje se zvukovými efekty. Dalo by 
se říct, že „Kluci z hor“ jsou docela klidný 
film. Nikoliv však málo akční. A bát se bu-
dete! To si pište! Budete se bát o jednoho 
člověka. To ale není vůbec málo, když po-
myslíte, že na straně protivníka stojí mi-
liony. Peněz, jak jinak. Žijeme přece v mí-
rové době!

Ten člověk, o kterého se budete bát, 
je Emil Mácha. Důchodce, co se nejspíš 
po celý svůj život nedostal dál, než do kon-
zumu na rynku jedné malé horské obce. 
Není to jen tak ledajaký člověk. O to více 
se o něho budete bát. Moc toho nenamlu-
ví, spává s plyšovým medvídkem, ze všeho 
nejraději jí, skoro stejně rád, s nepředstí-
ranou klukovskou radostí kope do miču-
dy. Právě ono nepředstírání mu jde velmi 
dobře. Je totiž mentálně retardovaný. Ta-
kový roztomilý čtyřletý, pětiletý klučina 
v zestárlém těle. 

Budete ho obdivovat, budete mu fandit. 
Protože mu budete věřit. A vsadím se, že 
kdokoliv se na něj přijde do kina podívat, 
bude stát na jeho straně. Protože ta druhá 
je oproti jeho dětsky čisté duši sakra nečis-
tá. Sociální orgány, jež mají za povinnosti 
chránit a pomáhat, podléhají mamonu na-
bízených obálek zrovna tak, jako poněkud 
naivní starosta obce a zanedlouho i doce-
la obyčejní starousedlíci, kteří za nejasně 
konturovanou vidinou zisku pro sebe nebo 
své blízké zradí člověka. Není tak těžké 
zvednout ruku a odhlasovat tak pro strý-
ce Máchu doživotí v ústavu pro mentálně 
postižené. Navíc, neměli by mu tam lépe 
pomáhat než jeho synovec Vláďa, který na-
konec ani jeho synovcem není? 

Stane se. Divák by vzal nejraději prak 
a pomohl zoufalému Emilovi bránit se těm, 
co mu přicházejí pomoci, aby jej odvedli 
z místa, se kterým on je srostlý. Ve hře je 
hromada peněz. Pracovní příležitosti. Vý-
hody pro obec, jejíž starosta umí tak dob-
ře počítat. Až se Emil rozpláče, budete po-
třebovat kapesník. A vezměte si raději dva. 
Možná uroníte nějakou tu slzu i nad rádo-
by svůdnou Hornovou. I když té nějaký ten 
černý puntík v závěru přece jen umažete. 
Jako jedné z mála ji svědomí před vaší po-
pravou zachrání. Neprozradím víc. Moc si 
totiž přeji, abyste šli do kina. Tomáš Mag-
nusek ve svých filmech nelže. Uvidíte svět, 
jaký je. Nebude se vám líbit. Tedy ten prav-
divě vyprávěný svět. 

Je málo tak výmluvných filmů. Možná 
právě proto chodí lidé tak málo do kina. 
„Kluky z hor“ si ale nenechte ujít. A vydrž-
te sedět, až do posledních řádků titulků. 
Jediné minus celého díla však je, že zprá-
vičky na závěr běží příliš rychle. Důleži-
tý vzkaz pod posledními jmény tvůrců tak 
bohužel trochu zaniká.    Mgr. J. Maternová

Kluci z hor

Politické a společenské změny v druhé 
polovině 19. století se nevyhýbaly ani Ná-
chodu. Nejvíce zasáhly město a jeho okolí 
válečné události roku 1866, kdy zde pro-
bíhaly přímé prusko-rakouské boje, měs-
to utrpělo hospodářské ztráty, muselo se 
postarat i o válečné oběti.

Citlivě bylo vnímáno i pro Čechy ne-
spravedlivé rozdělení monarchie, novou 
nadějí pak bylo určité uvolnění politic-
kých poměrů, které umožnily rozvoj spo-
lečenského života. Náchodská veřejnost 
dovedla ocenit osobní zásluhy Františka 
Palackého při slavnosti k jeho životnímu 
jubileu v červnu 1868.

Velkou podporu si v Náchodě získala 
myšlenka zřízení národního divadla. Ur-
čitě i proto, že ochotnické divadlo mělo 
zde dlouholetou tradici. Už od roku 1865, 
kdy bylo rozhodnuto vybudovat národ-
ní divadlo, uskutečňovaly se na jeho vý-
stavbu sbírky, kterých se účastnily širo-
ké vrstvy náchodské společnosti. Přispělo 
obecní zastupitelstvo i vlastenecky uvě-
domělí občané. Akce pro vybudování Ná-
rodního divadla byly organizovány pod 
heslem „Národ sobě“, které bylo později 
i vytesáno na divadelní portál. Velkolepá 
slavnost položení základního kamene Ná-
rodního divadla, jež se uskutečnila v Pra-
ze 16. května 1868, patří k největším slav-
nostem v dějinách českého národa. Celá 
slavnost kladení základů dostala symbo-
lický význam: jako by duch národa se měl 
vtělit do kamenů stavby, aby se  tak mohl 
příštím generacím provždy připomínat.

Ještě významnější součástí slavnosti, 
probíhající po celé zemi, bylo svážení zá-
kladních kamenů z památných míst čes-
kého království; byly to kameny z Řípu, 
Blaníku, Radhoště, Tábora a dalších míst, 
které byly zabudovány do základů diva-
delní stavby. Na trasách, kterými prů-
vody s kameny projížděly, měly statisíce 
obyvatel možnost účastnit se slavnostní-
ho aktu. 

Veliká a spontánní byla také účast 
obyvatel Náchoda na slavnosti odveze-
ní základního kamene, která se kona-
la 15. května 1868. O významu slavnosti 
svědčí mnohé kronikářské zápisy. Struč-
ný zápis je i v Pamětní knize náchodské 
hlavní a podreálné školy:

„Dne 15. května o páté hodině odvezen od-
tud za velikého účastenství měšťanstva ká-
men do základů národního divadla v Praze.“

Zápis zmiňuje i místo, odkud byl vy-
brán kámen do základů Národního diva-
dla „z místa památného“. Náchodští sice 
s kamenem dorazili do Prahy až po slav-
nosti, ale kámen z Náchoda byl uložen 
do základů budovy divadla a byl to na-
konec jediný kámen ze severovýchodních 
Čech. 

Náchod v roce 1868 
Kámen pro Národní divadlo

Výboru na vybudování Národního diva-
dla byl zaslán tento list:

„Slovutný slavnostní výbor!
V úctě podepsaná obec města Náchoda 

uzavřela, by v  památný den položení  zá-
kladního kamene k národnímu divadlu též 
i pomník z historického místa Branky – Do-
benína do základů k této důstojné budově po-
ložen byl a prosí uctivě, by tento kámen k to-
muto účelu přijat byl.

V Náchodě 14. května 1868.“
Bylo poctou pro Náchod a jeho obyva-

tele, že byl kámen vybrán a přijat. Dodnes 
jej můžeme zhlédnout při prohlídce ob-
jektu divadla.

Pozornosti náchodského obyvatelstva 
se těšilo Národní divadlo od svého vzniku 
a zpráva o jeho požáru byla přijata s ne-
líčeným zármutkem. Všeobecné nadšení 
zavládlo nad znovuvybudováním Národ-
ního divadla v roce 1883 a jeho slavnost-
ním otevřením Smetanovou Libuší. Rok 
nato vyjel z Náchoda i zvláštní divadelní 
vlak, aby se Náchodští na vlastní oči moh-
li přesvědčit o nádheře „Zlaté kapličky“, 
na jejíž vybudování také obětavě přispěli.

Mgr. Věra Vlčková
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První český kronikář Kosmas se ve své 
kronice zabývá dosti podrobně událostí, 
která se stala v našem nedalekém okolí 
– na Dobeníně „roku od narození Páně 
1068, když slunce vstupovalo do 25. části 
znamení Blíženců“, tedy někdy v půli červ-
na toho roku. „Kníže (tj. Vratislav) svolal 
na místě znaném Dobenina lid i velmo-
že do shromáždění … u strážné brány, 
kudy se chodí do Polska“. 
Tam zřejmě směřoval při-
pravovaný výpad české-
ho vojska. K němu ale 
nedošlo. Kníže chtěl vy-
užít příležitosti k jmeno-
vání biskupa. Podle slibu 
jím měl být jeho bratr Ja-
romír, ale „kníže zavolal 
Lance … chválil ho a do-
poroučel národu. … Na-
stalo reptání v lidu a ne-
ozval se hlas blahopřání, 
jak vždy bývá za biskup-
ské volby. Tu Kojata, syn 
Všeborův, dvorský kmet“ 
ostře vystoupil proti kní-
žecí vůli: „Víme, že váš otec Břetislav … 
zavázal nás i naše otce pod přísahou víry 
k tomu, aby po smrti biskupa Šebíře byl 
váš bratr Jaromír biskupem.“ A Lanc je po-
dle něj „příchozí cizozemec, jenž do naší 
země přišel bez kalhot,“ a ten má být po-
výšen na biskupský stolec. „To chceme ra-
ději, aby psí ocas neb oslí hovno bylo po-
sazeno na svatý stolec než Lanc.“ 

Kníže poznal, že nemá valnou podpo-
ru, „cítě se jaksi opuštěn a ne dosti bez-
pečen před útokem bratří, dal se na útěk 
co nejrychleji“ na Vyšehrad, zatímco bra-
tři se svými odtáhli a „položili se táborem 
u hradu Opočna“. 

Jedno dávné „osmičkové“ výročí
Bratři se nakonec smířili, Vratislav zů-

stal knížetem, Jaromír se stal biskupem, 
bratrům Konrádovi a Ottovi zůstala jejich 
léna na Moravě, „Avšak ti, co se Jaromíra 
zastali, Smil a Kojata, museli uprchnout 
ze země, jinak by je byl kníže beze vše-
ho slyšení potrestal jako nepřátele země“.

Stalo se vskutku všechno přesně tak, 
jak to Kosmas velmi živě, barvitě popi-

suje? Kosmas „na Dobeni-
ně“ asi nebyl, ačkoliv byl 
v té době dospělý; naro-
dil se někdy kolem roku 
1045. Ale jako kněz byl jis-
tě dobře informován o si-
tuaci kolem volby praž-
ského biskupa. Emotivní 
projev Kojatův zajisté ne-
byl „reprodukován z mag-
netofonového záznamu“, 
je dokladem stylistické 
virtuozity Kosmovy (a ov-
šem i překladatelovy). 

Někdy bývá zpochyb-
ňováno místo oné událos-
ti. Někteří se domnívají, 

že by mohlo jít i o Dubno u České Ska-
lice nebo místa jiná. Ale dobenínská – 
václavická pláň nad Provodovem, který 
už patrně existoval jako místo, odkud se 
„provádělo“ hvozdem směrem do Polska, 
situaci odpovídá. I to, že část bojovníků 
odtáhla k Opočnu, svědčí pro tuto loka-
lizaci. Ale jedno zásadní poučení zůstá-
vá v platnosti už oněch tisíc let. Kdo kri-
tizuje mocné, musí počítat s potížemi. Oni 
nebývají velkorysí, bývají i mstiví. Politič-
tí emigranti byli od počátku našich dějin. 
Pozn.: Citace z Kosmovy kroniky české je pře-
klad Karla Hrdiny (Melantrich, Praha 1950).

Aleš Fetters

Město Náchod, Regionální Muzeum 
v Náchodě a Státní okresní archiv Náchod 
zvou širokou veřejnost na výstavu věno-
vanou místnímu rodákovi a patriotovi na-
zvanou „Hrdý Náchoďák Josef Škvorecký“. 
Vystaveny budou fotografie, texty, knihy 
i jiné dokumenty související s životem 
a dílem Josefa Škvoreckého včetně oceně-
ní, která obdržel za své dílo a za přínos 
české literatuře. 

Vernisáž výstavy proběhne v pondě-
lí 25. června 2018 v 16 hodin ve výstav-
ní síni Regionálního muzea v Náchodě 
v Tyršově ulici. Výstavu můžete zhléd-
nout denně mimo pondělí v 9–12 a 13–17 
hodin až do 7. září 2018. 

Výstava Hrdý Náchoďák
Josef Škvorecký

Neděle 10. června v 16.45 hodin
 Satelitní přímý přenos baletního představení z Velkého diva-

dla v Moskvě
COPPÉLIA / COPPELIA
Hudba: Clément Philibert Léo Delibes, choreografie: Sergej Vik-
arev. Komický balet o krásné oživlé mechanické panence, kte-
rá ohrožuje štěstí dvou milenců, na motivy literární předlohy E. 
T. A. Hoffmanna. Jeden z nejoblíbenějších titulů klasického re-
pertoáru. 
Vstupné 280 Kč, zlevněné 250 Kč (studenti, důchodci, ZTP), baletní 
abonentní 230 Kč.
 Středa 20. června v 19.30 hodin

Satelitní přímý přenos koncertu z Berlína
ROZLOUČENÍ SE SIREM SIMONEM RATTLEM
V BERLÍNSKÉ FILHARMONII
Hraje Berlínská filharmonie, dirigent Sir Simon Rattle.
Třetí, závěrečný koncert letošní sezóny Berlínských filharmoni-
ků. Po sedmnácti letech, kdy Sir Simon Rattle působil jako šéfdi-

rigent Berlínských filharmoniků, končí na tomto postu a nadá-
le bude působit v rodné Anglii. Na tomto rozlučkovém koncertu 
zazní monumentální symfonie Gustava Mahlera, kterou sklada-
tel napsal v letech 1903–1904. 
Program koncertu: Gustav Mahler Symfonie č. 6 a moll – „Tra-
gická“. 
Vstupné v předprodeji 200 Kč, v den konání 220 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
 Pátek 3. srpna v 19,30 hodin

Záznam koncertu z holandského Maastrichtu
ANDRÉ RIEU – MAASTRICHTSKÝ KONCERT 2018
AMORE – HOLD LÁSCE 
Tradiční koncert pro diváky po celém světě! Kulisou koncertu 
je opět překrásné středověké náměstí v Andrého rodném městě 
Maastrichtu. Právě tam i letos vystoupil šedesátičlenný Johann 
Strauss Orchestra, sbor těch nejlepších hudebníků světa, který 
dnes plní stadiony a svou hudbou šíří radost po celém světě, spo-
lu s jeho věhlasnými tenory, sopranistkami i speciálními hos-
ty. Tématem letošního koncertu je oslava lásky! Koncert je plný 
humoru, zábavy a emocí pro všechny věkové kategorie. Uvádě-
no s českými titulky. Předprodej vstupenek od 1. 6. 2018 v po-
kladně kina Vesmír!
Vstupné v předprodeji do 10. 7. 2018 180 Kč, poté za 200 Kč.

to vše v kině Vesmír v Náchodě v ČERVNU 2018
BALET A KONCERTY
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Červnová výročí
2. června 1898 se narodil v Brzicích 
u Náchoda Jan Hostáň, učitel, au-
tor desítek knížek pro děti a četných 
článků v regionálním tisku.
4. června 1923 zemřela spisovatelka 
a překladatelka Gizela Náchodská.
6. června 1918 demonstrovalo ná-
chodské dělnictvo za ukončení vál-
ky, požadovalo uzavření míru. Válka 
se vlekla, v zemi byl pro nás dnes už 
nepředstavitelný nedostatek potravin 
a ovšem i dalšího zboží.
19. června 1938 (v neděli) byla zahájena 
výstava Náchod 3́8. Trvala do 15. srp-
na, hlavním prostorem bylo tehdy vy-
budované výstaviště na Hamrech, ex-
pozice byly i ve všech náchodských 
školách. Její součástí byly desítky sjez-
dů, zasedání, soutěží, koncertů, spor-
tovních utkání. Rozsah výstavy do-
kumentuje obsáhlý katalog, dnes 
historicky významný dokument doby.
20. června 1928 navštívil Náchod pě-
vecký  sbor  Lyra  z  Chicaga, založený 
a řízený náchodským rodákem Fran-
tiškem Kubinou.
22. června 1868 se narodil archi-
tekt Alois Jan Čenský, autor projektu 
dnešního Beránku, s jehož stavbou se 
začalo v roce 1912 a dokončena byla 
na jaře 1914.
22. června 1933 se narodil dirigent Li-
bor Pešek, kterého jsme viděli několi-
krát dirigovat i u nás.
V sobotu 22. a v neděli 23. června 
1918 pořádal Klub českých turistů 
v Náchodě Jiráskovu slavnost. Jirásek, 
který byl spoluorganizátorem mani-
festu českých spisovatelů v květnu 
1917 a 13. dubna 1918 přednesl pa-
mátnou „národní přísahu“, byl v té 
době nejen uznávaným spisovatelem, 
ale i symbolem boje za národní své-
bytnost. Ochotníci hráli v sobotu jeho 
Pana Johanese, hru se zřetelně aktu-
ální tendencí, v neděli byla lidová 
slavnost na Dobrošově. Byla tam také 
manifestována snaha přestavět dosa-
vadní chatu podle návrhu Dušana Jur-
koviče a nazvat ji Jiráskovou chatou.
27. června 1968 bylo zveřejněno 2000 
slov, text, kterým vyvrcholil nadějný 
obrodný proces, ale pak se stal i zá-
minkou pro represe.                        (AF)

V našem seriálu věnovaném osmič-
kovým výročím v historii našeho města 
jsme se minule dostali k období třicetile-
té války. Vzhledem k tomu, že se Náchod 
vždy nacházel na strategickém místě, kte-
ré chtěly zúčastněné bojující strany obsa-
dit, budeme se v tomto příspěvku věnovat 
ještě jedné válce, a to té tzv. bramboro-
vé. Nejednalo se o válku o kulturní plodi-
ny, jak by se z názvu mohlo zdát. Někdy 
se jí totiž také říká švestkový povyk nebo 
válka švestková. Oficiálně se však nazý-
vá válkou o bavorské dědictví. A o co v ní 
vlastně šlo?

Nástupem Marie Terezie na český trůn 
vyvstaly problémy spojené s pragmatic-
kou sankcí a udržením rozsáhlé říše. Prus-
ký král Fridrich II. si činil nárok na Slez-
ské knížectví, do kterého roku 1740 vtrhl 
a rakouské vojsko tu porazil. Následova-
la série bitev označovaných jako válka 
o rakouské dědictví, již ukončila až mí-
rová smlouva roku 1748, jejímž podpisem 
Rakousko ztratilo Slezsko. Marie Terezie 
se se ztrátou Slezska nehodlala smířit 
a s podporu Francie roku 1756 do tohoto 
knížectví vyslala armádu. Na následnou 
tzv. sedmiletou válku upomíná dodnes 
u vojenského hřbitova v Zámecké aleji tzv. 
bílý kříž, z jehož pravé strany lze bystrým 
okem spatřit tento nápis: Za tímto křížem 

Válka zvaná bramborová (1778–1779)
ležejí pochovaní zemřelí  (rakouští) vojáci. 
Bůh ať jim dá věčné odpočinutí. Amen. 

Roku 1778 vznesla Marie Terezie ná-
rok na Bavorsko, které mělo na základě 
platných dohod připadnout po vymře-
ní tamního rodu Rakousku. Tuto dohodu 
ale ihned napadl „starý známý“ pruský 
král Fridrich II. Rakousku okamžitě vy-
hlásil válku a vpochodoval se dvěma ar-
mádními voji do Čech. Jeden voj překročil 
hranice v severních Čechách a postupo-
val k Mnichovu Hradišti, zatímco druhý, 
vedený osobně králem, se vydal ze Slez-
ska na Náchod. U Náchoda se jeho voj-
sko objevilo počátkem července, a proto-
že nebylo nikým ohrožováno, vstoupilo 
směle do města. Král Fridrich nepřespal 
na zámku, nýbrž si za svůj dočasný hlav-
ní stan a přístřeší vybral chalupu na Kra-
molně. Na zámku byl zřízen polní laza-
ret a na Plhově vojenská pekárna. Pruská 
správa s sebou obyvatelstvu Náchoda ne-
přinesla žádnou úlevu, ba právě naopak. 
Král Fridrich uložil na panství výpalné 
ve výši 24 tisíc tolarů. 

Zdejší pruské ležení bylo několikrát 
marně napadeno císařskými vojsky. Nej-
větší souboj se odehrál 16. července, kdy 
císařští vojáci přepadli ve směru od Bohu-
slavic pruský tábor na Dobeníně. Obě stra-
ny nasadily děla; výsledkem jejich použití 
bylo mnoho padlých na obou znepřátele-
ných stranách a ústup císařských vojsk 
od Náchoda. Prusové opustili Náchod 
v polovině srpna, kdy jejich přítomnost 
nahradilo přitáhnuvší vojsko císařské, 
jež se ihned ubytovalo po jednotlivých 
domech ve městě. Z Náchoda pak děla-
lo výpady do Kladska, kde se opakovaně 
postavilo proti Prusům, byť s nevalnými 
úspěchy. Definitivní konec měření sil na-
stal až podepsáním oboustranné dohody 
v březnu následujícího roku. Po odchodu 
Prusů navštívil náš kraj 8. září 1778 císař 
Josef II., aby „tu jako jinde bídu z vojny vze-
šlou na oči své spatřil. I těšil, pomáhal, po-
máhati velel mocnář dobrotivý: jenže nešlo 
a jíti nemohlo vše, dle dobré vůle jeho“, jak 
uvádí ve svých v Památkách hradu, města 
a panství Náchoda, i vlastníkův jeho Josef 
Myslimír Ludvík. 

Richard Švanda

Práce na přeshraničním česko-polském 
projektu zaměřeném na zvýšení turistic-
kého ruchu probíhají zvýšeným tempem. 
Obnova starých lázní za Kauflandem, kte-
rá je jednou z priorit vedení města, vstou-
pila do fáze betonáže nové kolonády, pod 
kterou budou umístěna pítka s minerál-
ní vodou a zároveň se dokončuje příze-
mí "vily Komenský". Na postup a kvalitu 
prací průběžně dohlížíme. Pokud vše pů-
jde podle plánu, tak se na jaře 2019, při 
zahájení lázeňské sezóny, zařadíme zpět 

Obnova starých lázní úspěšně pokračuje

do rodiny aktivních lázeňských míst v na-
šem příhraničním regionu. Jan Čtvrtečka, 
místostarosta města
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Historické církevní stavby
6. Kostel sv. Michaela

1910

1890

Třetím náchodským kostelem v pořadí je kostel zasvěcený 
sv. Archandělu Michaelovi, který byl postaven poměrně dale-
ko od městských hradeb na býv. Krajském předměstí nedaleko 
od přízemní stavby městského špitálu. 

V roce 1708 koupil náchodský purkmistr František Jedlička 
s manželkou Annou špitálskou louku na Krajském předměstí se 
záměrem zřídit z ní druhý náchodský hřbitov, umístěný výrazně 
blíže k městu než staroměstský. První mrtví zde byli pohřbeni 
v roce 1709 a ve stejném roce byla uprostřed obdélné plochy, při-
ložené dlouhou stranou k silnici, zahájena stavba kostela. Jeho 
výstavba, hrazená z veřejných sbírek, tr-
vala až do roku 1716 a 11. 10. 1716 byl 
kostel náchodským děkanem Jiřím Erb-
mannem slavnostně vysvěcen. Purkmistr 
Jedlička pak ještě uhradil pořízení zvon-
ku do vížky, druhý zvonek zaplatila obec. 
Oba zvonky ulil pražský zvonař Franti-
šek Schönfeldt, a protože v roce 1715 ze-
mřel, jednalo se pravděpodobně o jednu 
z jeho posledních prací. Pak byl kostel po-
stupně vybavován zařízením, dokumen-
ty o přesném postupu však dosud neby-
ly nalezeny. V roce 1736 byla postavena 
vížka (sanktusník) s bání a truhlář Wey-
mann zhotovil lavice a patronátní stoli-
ce (židle) na kruchtu. Podle všeho se jed-
nalo o poslední části vybavení. 

V roce 1791 byl kostel na základě na-
řízení Josefa II. jako nepotřebný zrušen, 
menší část zařízení pak byla přemístě-
na jinam. Například zvonek pořízený 
obcí a jeden boční oltář byly přeneseny 
do hřbitovního kostela sv. Jana Křtitele. 
V roce 1792 koupil kostel v dražbě měš-
ťan Vavřinec Bíl za 600 zlatých a daro-
val jej obci za podmínky, že bude použí-
ván k církevním obřadům. Obec v kostele 
skutečně po r. 1798 na čas obnovila bo-
hoslužby, ale již v roce 1815 sloužil jako 
sklad střelného prachu tehdy ve měs-
tě a v jeho okolí ubytovaného 6. prapo-
ru polních myslivců. V roce 1846 došlo 
zásluhou děkana Josefa Regnera k čás-
tečné opravě kostela, přičemž byla pod-
laha zvýšena o 60 cm, a svatyně byla zno-
vu vysvěcena. O deset let později byl zrušen hřbitov, na kterém 
byli do té doby pohřbíváni převážně chudí lidé. V roce 1872 se 
stal kostel školním. Jeho velká oprava pak proběhla v roce 1875, 
kdy vznikla nová štíhlá vížka, přibyl zvonek přenesený z radni-
ce a zjednodušen štít. Následně byl kostel nově vybavován – r. 
1878 byl na hlavním oltáři osazen nový obraz od náchodského 
malíře Jakoba Bonata a na kůru byly postaveny nové jednoma-
nuálové mechanické zásuvkové varhany, rané dílo místního var-
hanáře Josefa Andrýse.

Kostel byl do poloviny 19. století poslední zděnou stavbou Kraj-
ského předměstí, na severní straně silnice stálo jen několik dřevě-
ných stodol. Ve 2. polovině 19. století se v několika etapách okolí 
kostela zásadně proměnilo. Silnice byla zvýšena, takže kostel i se 
hřbitovem se náhle ocitly hluboko pod její úrovní. V roce 1874 vý-
chodně od kostela vznikl násep a viadukt choceňsko-meziměst-
ské dráhy a v letech 1895–1896 a 1900–1901 byly za okrajem hřbi-
tova, proměněného v park, vystavěny budovy školy a gymnázia. 
Také kostela sv. Michaela se dotkly rekvizice obou světových vá-
lek, při nichž byly odňaty oba zvony, aby se už nikdy nevrátily.

Jak bylo již zmíněno, kostel stojí v příčné ose bývalého hřbito-
va a je svou podélnou osou orientován kolmo na silnici. Jeho au-
tor zde tedy v barokním duchu reagoval na urbanistickou situ-
aci okolí a nemusel již striktně dodržet požadavek na umístění 
oltáře na východ, ke svaté zemi a Jeruzalému. Půdorys kostela 
vycházející z raného toskánského baroka je jednoduchý, k ob-
délné lodi se připojuje protáhlý pravoúhlý presbytář. Na hlav-
ním průčelí je nastavěn jednoduchý trojúhelný štít, zakrývající 
sedlové střechy lodi i kněžiště a osmibokou vížku nad vítěz-
ným obloukem. Plochu štítu nad hlavní římsou rozdělují pilastry 

a římska. Jednoduchý tvar štítu vznikl až  
v r. 1875, původně byl dle fotografie  
z r. 1866 opatřen dvěma volutovými kří-
dly s vysokými pískovcovými pyramida-
mi po stranách. Hlavní průčelí kostela 
je trojosé s hlavním vstupem uprostřed, 
který má dodnes původní zdobená dvou-
křídlá dveře a je opatřen bohatě profi-
lovaným pískovcovým portálem s vy-
plněnými kouty, na jehož klenáku je 
hierogram IHS a letopočet 1714, nad ním 
pak volutová vzedmutá římsa a půlkru-
hem zakončené okno. Vysoko po jeho 
stranách jsou půlkruhové výklenky 
(niky) pro barokní sochy zemských pat-
ronů sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého 
od neznámého umělce, které byly podle 
tradice až do doby kolem r. 1742 umístě-
ny na hraničním Slánském mostě v Bě-
lovsi. Pod sochou sv. Václava je umístěna 
pískovcová deska se začátečními písme-
ny a datem 1707. Kostelní loď osvětlují 
v bočních stěnách tři dvojice obdélných 
oken s půlkruhovými záklenky, umístě-
né uvnitř pilastrových rámů.

Kostelní loď i kněžiště jsou zaklenuty 
valenými klenbami se vstřícnými troj-
úhelnými výsečemi nad okny. Při hra-
nách kleneb probíhá štuková výzdoba, 
v lodi rozdělují vrcholovou část tři zrca-
dla. Nad vstupní částí kostelní lodi stojí 
kruchta se vzdutou přední částí a s ba-
lustrovým zábradlím, dva dřevěné slou-
py byly r. 1886 nahrazeny železnými.

Na původním hlavním oltáři z počát-
ku 18. století byl v roce 1878 osazen nový obraz od náchodské-
ho malíře Jakoba Bonata. Před vítězným obloukem byly umís-
těny boční oltáře, na pravé (evangelní straně) oltář Zasnoubení 
Panny Marie z 1. třetiny 18. století. Protějškový oltář sv. Jana 
Křtitele z epištolní strany byl přenesen do kostela sv. Jana Křti-
tele a v roce 1875 jeho místo zaujal nový. Barokní oltář s kvalit-
ním obrazem Zasnoubení Panny Marie, umístěným do bohatě 
vyřezávaného rámu, byl v poslední třetině 20. století přemístěn 
na místo hlavního oltáře, ostatní oltáře byly odstraněny. Ve vý-
klencích v kněžišti jsou osazeny sochy sv. Anny s Pannou Marií 
a sv. Josefa s Ježíšem od lidového řezbáře z poloviny 18. století, 
symbolizující péči rodičů o své děti. V lodi se nachází vrcholně 
barokní oltářík s krucifixem, Bolestnou Pannou Marií a spícím 
Davidem, ikonograficky zajímavé dílo z 1. poloviny 18. století. 
Střízlivou výzdobu interiéru doplňují moderní maloformátová 
křížová cesta z r. 1978 a reliéf sv. Michaela.

Kostel sv. Michaela prošel v letech 1999 – 2000 celkovou ob-
novou a v současnosti slouží především bohoslužbám pro rodiny 
s dětmi.                                          Ing. Jiří Slavík – Mgr. Jan Čížek
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Dne 10. 5. 2018 přivítal na náchodské radnici starosta města 
Jan Birke spolu s místostarostou Miroslavem Brátem návštěvu 
z partnerského města Partizánske. Přijelo celkem 40 žáků s pe-
dagogickým doprovodem a zástupci partnerského města.

Jednalo se o výměnný pobyt žáků 6. ročníků základních škol 
z města Partizánske a dvou náchodských základních škol. Žáci 
i jejich učitelé měli příležitost nahlédnout do vzdělávacího pro-
cesu na základních školách u nás, poznat metody i pomůcky, 
které využívají naši učitelé při výuce a především měly děti pří-
ležitost budovat vzájemné kontakty, které vznikly při návště-
vě na Slovensku.

V ZŠ Náchod – Plhov si žáci a vyučující prohlédli školu. Po-
tom děti strávily hodinu v tělocvičně, zahrály si hru kimball – 
soutěžení ve skupinách se speciálním velkým balónem. V další 
části dopoledne společně zdobili bílá trička, zadání znělo „čes-
ko-slovenské přátelství“. Tričko si děti z Partizánského odvezli 
jako památku na Náchod domů. Do programu patřila i svačina 
a oběd ve školní jídelně. 

V ZŠ Komenského měli žáci základnu na školním pozemku, 
který slovenské kamarády doslova nadchl. Zde byl pro ně připra-
ven program ve třech skupinách. V té první na ně čekala společ-
ná mluvní cvičení a rozdíly mezi češtinou a slovenštinou ve for-
mě různých her a soutěží. Druhá skupina vyráběla trička, která 
si slovenští kamarádi odvezli domů jako památku na tato se-
tkání. A třetí skupina měla za úkol nalézt všechna určená zví-
řata a rostliny a pojmenovat je jak česky, tak také slovensky. 

Vzácná návštěva od blízkých sousedů
Značné rozdíly v názvech pak způsobovaly salvy smíchu na obou 
stranách. Vedení škol z Partyzánského využilo nabídku ředitele 
Mgr. Majera a přijalo pozvání k prohlídce všech budov a vyba-
vení ZŠ Komenského v Náchodě.

Během výměnných pobytů se české děti přesvědčily o tom, 
že i když žijí ve dvou různých státech, mají Češi a Slováci stále 
mnoho společného, a i když se se slovenštinou běžně nesetká-
vají, dokážou jí porozumět. Příslibem další spolupráce je i vzá-
jemné porozumění nalezené mezi učiteli a představiteli měst-
ských samospráv.

Vážení občané,
v současné době zpracovává město Ná-
chod Plán rozvoje sportu, který se týká 
rozvoje jak organizovaného sportu, tak 
podmínek pro neorganizované pohybo-
vé aktivity obyvatel. Chtěli bychom vás 
v této souvislosti požádat o vyplnění krát-
kého dotazníku. Dotazník je určen oso-
bám starším osmnácti let, žáci a studen-
ti budou vyplňovat jiný dotazník v rámci 
výuky ve školách. Součástí dotazníku je 
zjišťování míry sportovní participace, ob-
líbenosti jednotlivých sportů či spokoje-
nosti s podmínkami pro sportovní a vol-
nočasové aktivity v Náchodě. Výsledky 
šetření budou mít vliv na budoucí smě-
řování veřejné podpory sportu, rozvoj 
sportovní infrastruktury či realizaci spor-
tovních programů a akcí pro veřejnost. 
Dotazník, prosím, vyplňte i v případě, že 
se o sport nezajímáte, nebo se sportu již 

Plán rozvoje sportu

Místní poplatek ze psů na rok 2018 je splatný dne 30. června 2018.
Roční sazba poplatku ze psa (pokud není držitel osvobozen) činí:
– rodinný dům 400 Kč
– jiný než rodinný dům 1200 Kč
– lokalita Dobrošov, Jizbice, Lipí, Pavlišov 200 Kč
– poživatelé důchodu (důchodů), které jsou jediným zdrojem příjmů 200 Kč
(u druhého a dalšího psa je poplatek navýšen 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

Nezapomeňte uhradit poplatek ze psů!!!

aktivně nevěnujete. Dotazník můžete vy-
plňovat od 1. 6. do 20. 6. a naleznete jej 
na následující adrese: lokalsport.cz/nachod

Ve spolupráci s řediteli základních škol 
jsou při přípravě rozpočtu plánovány také 
investice do oprav a údržby jejich zaříze-
ní, prostě to, co která škola aktuálně po-
třebuje. A často nejde jen o stavební zále-
žitosti, ale také o zlepšení vybavení, které 
usnadní samotnou výuku. Příkladem je le-
tos základní škola ve Starém Městě, kte-
rá se aktuálně dočká pokrytí WiFi. Za cel-
kem 140 tis. korun sem firma DLNK,  
s. r. o., dodá a nainstaluje síťové prvky pro 
pokrytí celé budovy školy WiFi sítí i s po-
třebnou kabeláží. Další z náchodských 
škol se tak zase o krůček posune k mo-
dernějšímu a snadnějšímu způsobu fun-
gování.

Investujeme do škol 
ve všech oblastech
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V letošním roce si v celé republice při-
pomínáme 100. výročí vzniku ČSR. Rov-
něž v Městském informačním centru jsme 
se do těchto oslav zapojili. 

Milovníci knih a také historie si u nás 
mohou zakoupit novou retrozáložku s his-
torickými fotografiemi budov, které byly 
v Náchodě vystavěny v období první re-
publiky. Záložka je stylově zakončena 
stužkou v barvě trikolory. Cena činí 25 Kč. 

Motivy náchodských domů jsou také 
ke zhlédnutí na výstavě, která upozorňuje 
na stavby, které byly ve městě postaveny 
v letech 1918–1938, a jež jsou zajímavé ať 
už svým vzhledem či je vystavěli význam-
ní architekti té doby. Jedná se například 
o budovu městské knihovny, pošty nebo 
sokolovny. Výstava je pro vás přístupná 
do konce října na Masarykově náměstí. 
Zároveň byla vydána brožura, která shr-
nuje informace i fotografie z výstavy a jež 
je k dispozici v informačním centru nebo 
na podatelně Městského úřadu Náchod 
na Masarykově náměstí.

Pro sběratele turistických známek jsme 
nechali vytvořit pro naše město výroční 
známku ze speciální edice věnovanou 
právě výročí vzniku ČSR, kde na jedné 
straně je vyobrazena budova nové radni-
ce a na druhé straně T. G. Masaryk. V pro-
deji je za cenu 35 Kč.

Jako vzpomínka na významnou osob-
nost Náchoda bylo vyrobeno razítko s po-
dobiznou Dr. Josefa Čížka, který byl ne-
jenom starostou města, ale zasloužil se 
také o rozvoj kulturního života ve měs-
tě. Razítko si můžete dát do svého deníč-
ku v informačním centru na Masarykově 
náměstí.

ZPRÁVY 
z Městského 
informačního 
centra 

V termínu od 25. května do konce čer-
vence 2018 bude provedena oprava po-
vrchu místních komunikací a více než 
dvacet ulic bude vyspraveno pomocí 
emulzního zástřiku. 

Pracovníci Technických služeb Náchod 
tak provedou za celkem 1,5 mil. korun 
opravy v ulicích Za Přádelnou, U Stříbr-
ného potoka, U Zastávky, Nemocniční,  
U Vodojemu, Dobrošovská, Purkyňova, Na 

Opravy povrchů místních komunikací
Strži, Mánesovo nábřeží, Družstevní, Na 
Václaváku, Ryšavého, Pod Homolkou, Pod 
Smrkem, Hrašeho, U Sodovkárny, Smolo-
va, Riegrova, Parkány a dalších. Opraven 
povrch bude i na parkovišti před plavec-
kým bazénem.

Všechny práce budou prováděny za 
provozu jen s minimálním dopravním 
omezením. 

Město Náchod díky svému členství 
ve Sdružení lázeňských měst disponu-
je od května novou mobilní aplikací. Je-
jím smyslem je poskytnout jednoduchou 
formou přehled důležitých informací 
o lázeňských městech pro návštěvníky. 
Lidé se tak dozvědí všeobecné informa-
ce o místě a jeho historii, mohou se in-
spirovat tipy na výlety nebo kam vyrazit 
ve volném čase včetně nejrůznějších akcí. 

Tato aplikace je zdarma ke stažení 
v GooglePlay a AppStore. Věříme, že tu-
risté a návštěvníci našeho města tento 
nový moderní prvek zcela jistě ocení při 
plánování svých výletů a zastavení v Ná-
chodě i okolí.

Místostarosta ing. Jan Čtvrtečka 
k tomu uvádí: „Aplikaci používám již více 
než týden a jsem velmi potěšen její přehled-
ností, jednoduchostí a funkčností. Informa-
ce o dění nejen v našem městě jsou rychle do-
stupné a aplikace bude do budoucna zcela 
jistě zdokonalována a pravidelně aktualizo-
vána. O nové informace se starají pracovníci 
našeho infocentra, což přispívá k jejímu vel-
mi dobrému fungování. Není přínosem jen 
pro turisty, ale i samotné Náchoďáky.“

Náchod má novou mobilní aplikaci
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Druhý rok projektu „T Generace“ ověřil, že podpora tech-
nicky orientovaných zájmových kroužků, poskytovaná spo-
lečností Saar Gummi Czech školám od Broumova až po Čer-
vený Kostelec, je potřebná a efektivní. V letošním školním 
roce projekt podpořil 18 kroužků s celkem 145 dětmi. 
Mezi podporovanými aktivitami je kroužek Vývojář 
na Střední průmyslové škole Hronov. Studenti v něm na-
vrhují a programují elektronické obvody a čtyři z nich zís-
kali za druhé místo v soutěži „roboti@FSI“ možnost na-
stoupit na Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně bez 
přijímacích zkoušek. V robotických soutěžích jsou úspěšní 
i studenti z podporovaných kroužků na Jiráskově gymná-
ziu Náchod, na letošní brněnské Robotiádě byli třetí. Dal-
ší kroužky jsou například na gymnáziu v Úpici, kde se žáci 
ve fyzikálním kroužku seznamují s využitím diferenciál-
ního počtu, který pak používají k elegantnímu řešení úloh 
a odvozování vztahů v kinematice, dynamice, kmitání či 
molekulové fyzice.
Cíl projektu, jehož úplný název je „T Generace – techni-
ci pro budoucnost“, je motivovat žáky a studenty k volbě 
technicky zaměřeného studia nebo povolání. Jde o původ-
ní projekt společnosti Saar Gummi Czech, která za jeho 
realizaci získala ocenění Firma škole, udělované Králové-
hradeckým krajem a krajskou Hospodářskou komorou. -pl-

Saar Gummi 
Projekt T Generace 

má za sebou druhý rok

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapra-
cování, pracoviště Červený Kostelec.

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

Koordinátor - seřizovač, nástupní mzda 
35 000 Kč, cílová mzda 45 000 Kč až 50 000 Kč.

Operátorka gumárenské výroby, mzda 
30 000 Kč až 32 000 Kč.

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

Pro šroubky a hřebíky do Hynčic
Firma Hašpl a. s. se řadí mezi největší evropské výrobce 
hřebíků; celých 70 procent produkce exportuje prakticky 
do celé Evropy. Zdaleka už to však nejsou jen hřebíky, ač-
koliv ty se pro Hašpl staly doslova synonymem. V roce 2012 
Hašpl podstatně rozšířil sortiment o další spojovací materi-
ál: vruty, šrouby, matice, tesařské kování, kotevní techniku 
a nářadí a stal se tak jedním z významných evropských spe-
cialistů na spojovací materiál v oblasti stavebnictví.
Před dvěma lety přikoupila firma areál bývalých Broumov-
ských strojíren v Hynčicích. Sklad v Hynčicích slouží jako 
centrální sklad a centrum expedice. V regionu, který je skou-
pý na pracovní příležitosti, zaměstnává sklad v Hynčicích 30 
lidí a celý areál prochází postupnou rekonstrukcí.
„V roce 2018 bychom se rádi pustili do celkové rekonstruk-
ce areálu v Hynčicích“, říká předseda představenstva Karel 
Langr a pokračuje: „Jako první musíme opravit střechy, které 
jsou v kritickém stavu, pak nás čeká výměna oken na hlav-
ní budově, fasáda, nová příjezdová cesta. Je toho hodně  
– o areál se dlouho nikdo nestaral a proto je ve stavu, v ja-
kém je. Rekonstrukce je nezbytná.“ 
Proměnou prošlo nejen portfolio výrobků, ale také servis 
a služby zákazníkům. Na začátku roku 2018 byl spuštěn 
nový e-shop určený obchodním partnerům i koncovým zá-
kazníkům. V době, kdy je kladen důraz na efektivitu, přes-
nost, kvalitu a rychlost dodání, našel uplatnění právě are-
ál v Hynčicích - slouží jako centrum expedice a zároveň 
jako vzorková prodejna s maloobchodním prodejem. Prá-
vě z Hynčic odcházejí také všechny objednávky uskutečně-

né přes www.haspl.cz
Vzorková prodejna s plným sortimentem hřebíků a další-
ho spojovacího materiálu je otevřena od pondělí do pátku 
od 6 do 16 hodin. Velikou výhodou je vystavený komplet-
ní sortiment i zaškolený personál, který je schopen pora-
dit s výběrem. Prodejna sídlí na adrese Hynčice u Broumo-
va 54, Tel. 494 548 000.
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MŠ Myslbekova

MŠ Vítkova

Co se děje v MŠ Myslbekova
Je toho jako každý rok ke konci školního 

roku mnoho. Po čarodějnickém reji začí-
náme s dětmi nacvičovat závěrečné besíd-
ky pro rodiče s pasováním našich před-
školáčků. Předškoláčky také čeká společný 
výlet a malá maturitka. Plánujeme výlety 
do blízkého okolí. Navštívíme Ratibořic-
ké údolí, Dobrošov, Adršpach, rozhlednu 
Signál a další krásná místa. Děti se přene-
sou časem do doby, kdy se indiáni prohá-
něli na koních po prérii a v převlecích si 
užijí Indiánské léto na zahradě naší škol-
ky. Je jaro, a proto jsme vylepšili zahra-
du o tři nové záhony a bylinkovou spirá-
lu. Děti si zde vysázely brambory, jahody 
a dýně. Tímto děkujeme za spolupráci se 
zahradnictvím Kašpar, zejména mamince 
paní Konrádé, která nám pomáhá nejen 
s květinovou výzdobou. Využíváme naše 
mini dopravní hřiště na zahradě k osvo-
jování jízdních dovedností dětí na kolech, 
odrážedlech a koloběžkách. Pokračujeme 
i ve sportovních dovednostech. Na plavec-
ký výcvik navazujeme Hrátky na kolečko-
vých bruslích.

Je to již 20 let, kdy se vedení MŠ Mysl-
bekova ujala paní Šárka Rojšlová. Za její-
ho působení prošla školka velkými změ-
nami, od rekonstrukce budovy, vybavení 
tříd, až po celkovou úpravu školní za-
hrady. Tímto bychom ji chtěli poděkovat 
za veškerou práci, kterou v této funkci 
svědomitě a trpělivě vykonávala. Každý 
konec je začátkem něčeho nového. Pro-
to věříme, že i nadále si bude život užívat 
plnými doušky v pevném zdraví. 

kolektiv zaměstnanců MŠ Myslbekova

SUPER SPOLUPRÁCE
Rády bychom poděkovaly rodičům 

za aktivní účast a pomoc při odpoledním 
čarodějnickém řádění na zahradě MŠ. 
Užili jsme si příjemné, větrné odpoledne 

plné kouzelných úkolů, které bylo spoje-
no se společným opékáním a povídáním 
s rodinnými příslušníky. Velké poděko-
vání patří maminkám za výborné upeče-
né dobroty (občerstvení) a za připravenou 
strašidelnou stezku odvahy. „Věnovat čas 
svým dětem – to naši rodiče umí na jed-
ničku“. MŠ Vítkova (Běloves) 

– učitelky Karča a Romča ze třídy Sluníček

Spolupráce ZŠ Náchod – Plhov a ZŠ 
Komenského ul. s městem Partizánské

První dva květnové týdny byly v ZŠ Ná-
chod – Plhov a v ZŠ Komenského ul. Ná-
chod zasvěceny Česko – Slovensku. Měs-
to Náchod navázalo spolupráci s městem 
Partizánské, konkrétní akcí byla výmě-
na čtyřiceti dětí z 6. tříd základních škol. 
Čtyři desítky náchodských dětí strávily 
den a noc v rodině slovenské, týden nato 
se role obrátily. 

Součástí projektu bylo samozřejmě i se-
tkání pedagogů, ředitelů škol, představi-
telů obou měst. Vstupovali jsme do při-
praveného programu s očekáváním, sám 
jsem byl zvědavý, v čem nás mohou tato 
setkání obohatit. Až jsem byl překvape-
ný, jak bylo vše příjemné. Znovu mi po 
letech došlo, že jsme si byli a stále jsme 
se Slováky blízcí. Oni jsou navíc otevře-
ní, vstřícní, jejich zájem byl opravdový, 
jejich snaha být dobrými hostiteli a po-
sléze příjemnými hosty evidentní. Slyšet 
při diskusích proud slovenštiny z několi-
ka úst najednou bylo příjemné a zároveň 
opět zcela přirozené. 

Zjistili jsme, že máme podobné pro-
blémy a podobné radosti jako slovenští 
kolegové. Bylo zajímavé si prohlédnout 
slovenské školy. Vnímal jsem také , jak 
důležitá je pro ně otázka národní a pře-
mýšlel, jak to s národní hrdostí máme my 
Češi. Ještě jednodušeji než dospělí vplu-
ly do vzájemných vztahů děti. Neřešili 
jsme žádný zásadní problém ani na Slo-
vensku ani v Náchodě. Určitě alespoň ně-
která nyní ještě čerstvá přátelství budou 
pokračovat. 

Partizánské je město specifické, jiné 
než Náchod, určitě ale zajímavé. Když 
jsme pak slovenské přátele provázeli Ná-
chodem, najednou jsem se na některá 
místa, která jindy míjím bez povšimnutí, 
stihl dívat jejich očima. A i když bývám k 
řadě věcí v Náchodě kritický, došlo mi, ko-
lik hezkých míst spjatých s historií, kolik 
krásných pohledů, zákoutí, budov v Ná-
chodě je. I z tohoto pohledu byla návště-
va z partnerského města užitečná.

Při loučení jsme se domluvili, že chce-
me ve spolupráci pokračovat. Jestli to zů-
stane na bázi výměny dětí, nebo přidáme 
nějaký další rozměr, to se teprve uvidí. 
Ale již se docela těším. 

Vladimír Honzů

ZŠ PLHOV

Beseda v knihovně
Knihovna v Náchodě opakovaně nabí-

zí školám nejrůznější tematické progra-
my. I letos jsme pozvání využili. V rámci 
výuky českého jazyka navštívili knihov-
nu mj. i žáci 9. ročníku a spolu s knihov-
nicí p. Dostálovou hovořili o válce očima 
dětí a o tom, jak je tato problematika zob-
razena v literatuře. 

Paní knihovnice vše doplnila nejen 
ukázkou z audioknihy, ale také pozoru-
hodnými úryvky hned z několika knih. 
Druhá část besedy pak byla pracovní 
zase pro žáky – zkoušeli se vžít do poci-
tů dětí, které měly válku jako svoji kaž-
dodenní kulisu. Vznikly skutečně úžasné 
dopisy, obrázky, verše. Zajímavým mo-
mentem byla práce dvou našich žáků, je-
jichž domovskou vlastí je Vietnam. Ti vy-
hledali báseň z období války ve Vietnamu, 
přečetli ji ve svém rodném jazyce a vol-
ně přeložili.

V knihovně vznikla i tato báseň: (úry-
vek)

„ Další den ráno,
Další den bez naděje.
Nevím, co dnes bude,
Nevím, co se vlastně děje.
Mami, nejsi tu, bojím se,
Mami, když tu nejsi, ztrácím se.
Kde jste všichni, 
kde jsou všechny 
rodiny…………………………“

 Mgr. Monika Patzáková

Hrátky na kolečkách
Žáci druhých a třetích tříd využívají 

hřiště nad školou v rámci hodin tělesné 
výchovy nejen k různým atletickým disci-
plínám, ale v posledních letech i k „ Hrát-
kám na kolečkách“ pod vedením lektorky 
Jany Paslerové. Děti se s velkým nadše-
ním učí na kolečkových bruslích správně 
jezdit, brzdit, překonávat různé překážky, 
ale také bezpečně padat. Vše probíhá hra-
vou formou a vždy s úsměvem. Děkujeme 
paní lektorce za super hodiny a už teď se 
těšíme na další společná setkání na hřiš-
ti. Sportu zdar! 

 Je radost pozorovat, jak děti pohyb 
těší. Třeba pro brusle nadchnou i rodi-
če a budeme se s nimi potkávat na cyk-
lostezkách.

 Mgr. Ivana Maršíková

Jarní aktivity žáků 4. A
Jaro zastihlo žáky naší třídy 4.A jako 

vždy aktivní a připravené ledacos zají-
mavého podniknout. Kromě reprezenta-
ce školy ve sportu se opět projevili jako 
šikovní výtvarníci. Pro jarní výstavu na-
zvanou Jaroslav Cita známý i neznámý, 
kterou ve spolupráci s paní Zdenou Ci-
tovou, ZŠ T. G. Masaryka Náchod a Mgr. 
Alenou Křivskou uspořádalo Městské mu-

   Zprávičky 
 z Masaryčky
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zeum a galerie Julie W. Mezerové v Úpi-
ci, společně připravili svůj vlastní model 
vysokovského pohádkového paloučku se 
šnečí chaloupkou. Velmi se líbil zvláště 
dětským návštěvníkům výstavy. 

Napilno měli i v dalších předmětech, 
zejména ve vlastivědě, kde se seznamova-
li s nejvýznamnějšími postavami našich 
národních dějin. S radostí proto navštívi-
li Státní okresní archiv Náchod. Co zde vi-
děli a co se dozvěděli, stálo opravdu za to.

Nejvíce však všichni toužili po získání 
průkazu Malý cyklista. To však předsta-
vovalo velké úsilí úspěšně zvládnout do-
pravní situace a dopravní značky. Do uče-
ní se pustili s opravdovým elánem. Proto 
se průkazem Malý cyklista může pochlu-
bit 20 dětí z celkového počtu 23 zájemců. 

Poslední jarní aktivitu této třídy před-
stavoval třídní výlet, kdy si účastníci opět 
zvolili náročný turistický pochod v CHKO 
Broumovské stěny.        Mgr. Alena Křivská

CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

Vážení čtenáři,
uplynulý měsíc byl ve znamení přijíma-
cích zkoušek, soutěží, výletů a exkurzí. 
Zde je alespoň část z množství aktivit, 
které naši žáci absolvovali.

Ve středu 25. dubna 2018 si žáci naší 
školy vyzkoušeli své znalosti z pozná-
vání rostlin a vědomosti o zahradničení 
ve školním kole soutěže Mladý zahrád-
kář. Mnoho z nich postoupilo do okresní-
ho kola.

Ve školním kole soutěže v poznává-
ní přírodnin změřilo své síly celkem  
13 žáků druhého stupně. Nejúspěšnější 
postoupili do okresního kola, které se ko-
nalo ve středu 16. května 2018 v Déčku. 
Účastníci soutěže měli poznat 40 živoči-
chů a 40 rostlin. Za naši školu soutěžili: 
N. Bořková, V. Macháňová a L. Valášek ze 
VI. D, N. Pražáková ze VII. D, T. Ťokanová 
z VIII. A, B. Reslová z VIII. D a L. Kaplano-
vá z IX. D. Nejúspěšnějšími žákyněmi byly 
Nela Pražáková, která skončila ve své ka-
tegorii na 2. místě a Barbora Reslová, kte-
rá kategorii starších žáků vyhrála! Všem 
soutěžícím děkujeme za reprezentaci ško-
ly a gratulujeme ke skvělým výsledkům 
i ostatním! 

I. Šimurdová
 
U příležitosti Dne Země se vydali žáci 

VIII. D s paní učitelkou Šimurdovou na ex-
kurzi do čistírny odpadních vod v Braž-

ci. S žáky z VI. C připravila paní učitelka 
program pro V. C na školním pozemku, 
kam zavítaly i děti z náchodských mateř-
ských škol. Přišly se zase po roce podívat 
na naše zvířátka. Provázeli je žáci z VI. D.

 Třídit odpadky je důležité a i prvňáč-
ci už vědí proč. Zúčastnili se totiž zají-
mavého programu s názvem „Tonda Obal 
na cestách“. Pod vedením paní lektorky se 
naučili rozpoznávat druhy odpadků, po-
chopili, proč a jak jsou kontejnery na od-
padky barevně odlišené. Nakonec si také 
zkusili vytřídit velkou hromadu odpad-
ků. A zvládli vše správně. Podstatné ale 
je, zda jim chuť třídit vydrží. 

D. Hemelíková
V pátek 27. dubna 2018 se na našem 

školním pozemku konalo již podruhé 
základní kolo soutěže o ochraně příro-
dy ZLATÝ LIST. Sto dvacet dětí z okresu 
Náchod soutěžilo ve třech kategoriích 
ve svých znalostech o přírodě a ochraně 
životního prostředí. V kategorii nejmlad-
ších žáků 1.–3. tříd jsme získali druhé 
místo, v kategorii 4.–6. tříd třetí, čtvrté 
a páté místo a v kategorii 7.–9. tříd jsme 
byli vůbec nejúspěšnější a získali prv-
ní a druhé místo, čímž se obě naše druž-
stva TARBÍKŮ a KOREJŠŮ kvalifikovala 
do krajského kola, které proběhlo v pá-
tek 11. května v Muzeu přírody Český ráj 
v Prachově u Jičína. Naši Tarbíci a Korejši 
se na něj moc těšili a poctivě i s mladšími 
žáky, kteří se bohužel do krajského kola 
neprobojovali, se celý školní rok na tuto 
soutěž připravovali. Krajské kolo se nám 
letos vyhrát nepodařilo, ale díky plnění 
dobrovolných úkolů (pozorování výtrusů 
hub, průzkum různých stanovišť v příro-
dě před příchodem zimy, testování klíče-
ní a růstu semen v různých druzích vody 
s různou salinitou a pozorování včel 
a čmeláků při opylování rostlin) během 
roku vyhrálo družstvo TARBÍKŮ jako jedi-
né z celé republiky divokou kartu za star-
ší žáky a dostalo pozvánku do národního 
kola soutěže ZLATÝ LIST!

TARBÍCI: Bára Reslová, Kája Lepšová, 
Adam Veselý, Terka Donajová, Nelča Pra-
žáková, Terka Ťokanová

a KOREJŠI: David Labík, Eliška Kratě-
nová, Denča Hlavatá, Amálka Beranová, 
Amálka Paslerová, Markéta Macháňová 

 TARBÍKŮM gratulujeme a věříme, že 
v národním kole, které se koná ve dnech 
18.–23. června 2018 ve Štramberku, bu-
dou bojovat ze všech sil!         I. Šimurdová

 
I letos se naše škola zapojila do lite-

rární a výtvarné soutěže ÚPICE BRATŘÍ 
ČAPKŮ 2018. Na medailových místech se 
umístily dvě žačky naší školy: v katego-
rii Poezie obsadila 1. místo Amálie Bera-
nová z VIII. C a v hlavní kategorii Velká 
policejní pohádka skončila na krásném  
3. místě Klára Ungerová z IX. D. Obě au-
torky vítězných prací se ve čtvrtek 24. 5. 
2018 zúčastní slavnostního vyhlášení vý-

sledků, jehož součástí bude i literární díl-
na. Vítězkám blahopřejeme. 

P. Schwingerová
Již tradičně se žáci 1. stupně naší školy 

zúčastnili fotbalového turnaje McDonal-
d ś Cup. Okrskové kolo se konalo na fot-
balovém hřišti v Červeném Kostelci. Obě 
družstva, tedy žáci 1.–3. ročníku i žáci 
4.–5. ročníku, bojovala jako o život. Je-
jich snaha se vyplatila. Obě družstva po-
stoupila do okresního kola z prvních míst. 
Zásluhy patří nejen hráčům, ale také pá-
nům trenérům Šedivému a Holbíkovi, kte-
ří pomohli radou, podporovali a povzbu-
zovali hráče.s

 Ve čtvrtek 10. května 2018 se konalo 
v Jaroměři okresní kolo. Fotbalisty přijeli 
podpořit a vést páni trenéři Jirouch a Še-
divý. Všichni chlapci hráli s plným nasa-
zením. V mladší kategorii se fotbalistům 
dařilo velmi dobře. O vítězství rozhodly 
střílené penalty. Nakonec naši žáci obsa-
dili krásné 2. místo. Ve starší kategorii 
museli naši hráči čelit velké konkurenci. 
Chlapci bojovali a nevzdávali se a obsadi-
li 6. místo. Děkujeme hráčům i trenérům.

 D. Hemelíková 
 
Zatímco se někteří páťáci potili u při-

jímacích testů na víceletá gymnázia, tři 
naše žákyně se zapotily u čtyř disciplín 
(kliky, trojskok, běh 1 km, hod medicin-
balem) při plnění Odznaku všestrannos-
ti olympijských vítězů (OVOV) v Polici n. 
Metují. Pod vedením paní trenérky Vejr-
kové jim to šlo ale skvěle. K. Davidová,  
T. Doležalová i L. Růčková skončily 
ve svých kategoriích „na bedně“. Gratu-
lujeme a děkujeme závodnicím i paní tre-
nérce.                                        I. Ságnerová 

 Na atletickém stadionu v Novém Měs-
tě n. Metují se 10. 5. konal ,,Štafetový běh 
smíšených družstev žáků I. stupně“, kte-
rého se naši žáci zúčastnili již počtvr-
té. Přestože obsadili ,,jen" pátou příčku 
v okresním kole, bylo to zatím nejlepší 
umístění i výkon. Chlapci i dívky běželi 

4 závody ( 2 závody 8x 100 m a 2 závo-
dy 8 x 200 m), ve kterých skončili dvakrát 
druzí, jednou třetí a jednou čtvrtí. O ko-
nečném pořadí rozhodlo až sčítání časů. 

Účastníci: K. Pražáková, M. Lukáš,  
J. Steiner, B. Mlýnková (IV. B), A. Paulová, 
T. Vostřes, E. Vlach, J. Moravíková (V. C),  
J. Lepšová (V. B), D. Hanzl, P. Hanzl, J. Je-
žek, F. Felkl, L. Zítková,T. Samková, N. Ha-
nušová (III. A).                             Z. Kůrková
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ZŠ BABÍ

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA

Den Země je den věnovaný Zemi a je 
vhodnou příležitostí, abychom se s dět-
mi zamysleli nad tím, co pro naši plane-
tu můžeme udělat především my sami. 
Strávili jsme zábavné odpoledne povídá-
ním o ekologii. Každý si zasadil rostlin-
ku, správně roztřídil odpad a ověřil si své 
znalosti o některých zvířátkách. Důleži-
tou součástí byl slib dětí naší Zemi, stvr-
zený otiskem ruky ´ Důležité bylo uvědo-
mit si, že záleží na každém z nás, jak se 
nám na Zemi bude žít. Poděkování patří 
vychovatelkám ŠD. 

Každý čtvrtek pořádá naše MO SD ČR 
Náchod Harmonie ve své klubovně kul-
turní program. Čtvrtek 3. 5. byl věnován 
oslavě Svátku matek. Již tradičně nás na-
vštěvují se svým pásmem děti ze ZŠ Babí. 
Letos si pro nás připravily básničky, pís-
ničky, hru na flétny a jejich šikovné ruce 
učily babičky vyrábět kytičky ze sáčků 
na čaj. Nakonec každá ze seniorek dosta-
la kytičku. Všem se to moc líbilo. Děkuje-
me dětem ze ZŠ Babí a již se těšíme na je-
jich vánoční vystoupení. 

 čl. výboru MOSDČR Náchod

Výprava čarodějů a čarodějnic
Na dlouhou cestu přes louky a lesy 

na Babí nás pozvaly čarodějnice z tam-
ní školní družiny. Velké i malé čaroděj-
nice a čarodějové se pokoušeli postavit 
hranici, prohodit pavouky, krysy a jinou 
havěť temným kruhem a projít bludiště. 
Krásné počasí nám přálo a po příchodu 
na zahradu školy nás čekali rodiče. Kaž-
dý z účastníků si vyrobil sladkého neto-
pýra a mohl si opéct něco dobrého. Brána 
školy se zavírala až v pozdních odpoled-
ních hodinách.

Jaro v naší škole
Jak poctivě kvete letošní jaro, stejně ak-

tivně jej prožívají žáci a jejich pedagogové.
Měsíc bezpečnosti oslavili žáci z bě-

loveské třídy mašinkovým výjezdem 
do Hronova. Ač se nepustili ve svém pu-
tování příliš daleko, pro mnohé handica-

pované děti šlo o výlet vskutku ojedině-
lý. Někteří měli vůbec poprvé možnost 
poznat, kde se kupují jízdenky, kdo je 
pan průvodčí nebo jak vypadají želez-
niční stanice v blízkém okolí. Seznamo-
vání se s pravidly bezpečnosti v terénu 
pak ve všech třídách doplňovala teoretic-
ká příprava, ať už pro zdárné pěší přesu-
ny nebo pro cyklojízdu na předpisově vy-
baveném kole.

Nejstarší studenti praktické školy za-
mířili také do Hronova. Nikoliv však pro 
cestování samotné, nýbrž aby se smys-
luplně pobavili v interaktivním muzeu 
chybré zábavy „Pod Čepicí“. Na výsta-
vě „Mikro x Makro“, zaměřené na smy-
slové vnímání, zázraky přírodních jevů 
a důvtip různých vynálezů jim vyhraze-
né dopoledne uteklo rychleji, než by jim 
bylo milé. Vrátit se však museli, aby tuto 
velmi pozitivní zkušenost mohli doporu-
čit všem, kdo v ten den zůstali v lavicích.

Také druhý stupeň opouští budovu ško-
ly, aby si ověřoval to, o čem se ve škole 
povídá. Pod vedením nadšené dějepisář-
ky Ivany Kolářové vystoupali naši nácti-
letí na zámecký kopec, a potom ještě výš, 
protože jarně rozkvetlý Náchod z per-
spektivy věžních holubů rozhodně stojí 
za to. Kromě věže se ti odvážnější podívali 
i do sklepení a za náležitého výkladu své 
paní učitelky nebyly ani kroky po terase 
a nádvořích pouhou vycházkou.

Areál náchodského zámku je nám již 
dlouho dobře známý také díky skvěle ve-
deným edukačním programům Galerie 
výtvarného umění. Tentokrát jsme obdi-
vovali výstavu keramických nádob Otty 
Eckerta. Jak již tu bývá zvykem, ostatní 
smysly tu nepřicházejí zkrátka. Tvořilo se 
vlastním tělem za pomoci otáčivých sto-
liček a tak jsme i bez hrnčířského kruhu 
vykroužili nádoby, které nyní s pyšností 
vystavujeme při vstupu do školní budovy.

Krásné a především spolehlivě suché 
počasí nám umožnilo podnikat i delší 
vycházky. Slézali jsme dobrošovské kop-
ce, krmili zvěř v klopotovských oborách 
u Nového Města nad Metují. Nezapomíná-
me však ani na přírodu, kterou máme nej-
blíže. Jarně jsme se postarali o naši školní 
zahradu a připravili ji tak pro tradiční slet 
čarodějnic i s opravdovým táborákem.

První květnové týdny již byly ve zna-
mení příprav nanejvýš zodpovědných, 
abychom si jako pořádající instituce Hu-
debně-divadelního festivalu pro žáky spe-

ciálních škol neudělali před odbornou po-
rotou a diváky náchodské „Prima sezóny“ 
ostudu. O tom, jak se nám naše společné 
dílo v reprezentativních prostorách diva-
dla Beránek vydařilo, vám však prozradí-
me už na jiném místě. Za žáky 

 a zaměstnance školy Mgr. J. Maternová

ERASMUS+ 
projektové setkání 
na ACADEMIA MERCURII

V polovině dubna přivítala náchod-
ská střední škola ACADEMIA MERCURII 
své partnery ze španělských a litevských 
středních škol v rámci závěrečného setká-
ní společného projektu Erasmus+. Téma-
tem projektu, který je určen především 
učitelům 10 středních škol a jejich žákům 
z 3 zemí, je výuka k podpoře podnikatel-
ského ducha žáků pro jejich úspěšné bu-
doucí uplatnění ve společnosti. Projekt se 
zabývá vzájemnou výměnnou zkušeností 
učitelů i žáků s formami a metodami výu-
ky, které v žácích budují potřebné posto-
je k podnikání a které jim pomáhají zís-
kat cenné znalosti a zkušenosti v oblasti 
podnikání pro jejich budoucí profesní ži-
vot. ACADEMIA MERCURII přispěla pro-
jektu souborem svých aktivit vedoucích 
k podpoře podnikavosti, a to například 
ukázkami odborné praxe svých studentů - 
průvodců z oboru Cestovní ruch v turistic-
ky zajímavých lokalitách Adršpach a Stát-
ní zámek Náchod a předvedením činnosti 
studentských fiktivních firem (Ekonomic-
ké lyceum) či studentských společností za-
kládaných žáky oboru Cestovního ruchu 
v rámci mezinárodního programu Junior 
Achievement.

Tímto pátým projektovým setkáním, 
které bylo zároveň i závěrečné (šlo již 
o druhé setkání v Náchodě), byl tento pro-
jekt financovaný programem Erasmus+ 
týkající se podpory podnikání mladých lidí 
úspěšně završen. Spolupráce škol ale ne-
končí, školy plánují další společné aktivity 
a žáci ACADEMIA MERCURII a partnerské 
španělské školy mají již od loňského roku 
možnost trávit své odborné praxe v kata-
lánské metropoli Lleidě nebo zde v Nácho-
dě. Projekt byl pro naši školu velkým příno-
sem a zároveň i branou k další spolupráci 
při výměnných odborných praxích našich 
studentů v zahraničí. Mgr. Ivana Šimková
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V Olomouci se ve dnech 11.–12. května 
2018 konalo „orchestrální mistrovství 
republiky“. 

Je velkou poctou pro každý orchestr 
postoupí-li do celostátního kola, obzvlášť 
v kraji Královéhradeckém, který je již 
po léta vyhlášený svou mimořádnou kva-
litou smyčcových orchestrů ZUŠ. Organi-
zace ústředního kola se již léta ujímá ZUŠ 
Olomouc – Žerotín a Moravská filharmo-
nie Olomouc, v jejímž sídle – divadle Re-
duta soutěž probíhá.

Letos se poprvé v historii do celostát-
ního kola probojovaly dva orchestry ZUŠ 
Náchod! Co je však ještě méně uvěřitelné, 
oba získaly první místa a nejvyšší bodové 
ohodnocení ve svých kategoriích a v ab-
solutním pořadí se umístily mezi první-
mi pěti nejlépe hodnocenými orchestry 
z celé ČR!

Prvním z nich je smyčcový orchestr 
Penquins ZUŠ Náchod, který pracuje pod 
vedením umělecké vedoucí a dirigent-
ky Michaely Michalové. Výkon orchestru 
na soutěži byl fantastický, dle slov poro-
ty a posluchačů neseděly na pódiu děti, 
ale najednou přišlo profesionální těle-
so s úžasným zvukem, dynamikou pro-
jevu a nadšením. V sále se nic nepohnu-
lo a snad ani nikdo nedýchal, a jak pravil 
jeden z přítomných "měl jsem husí kůži". 
Největší aplaus orchestr sklidil na náměs-
tí pod olomouckým orlojem, když si muzi-
círováním krátil čas během slunečné so-
boty. Posluchačstvo bylo nadšeno! 

Druhým naším orchestrem byl Smyč-
cový orchestr ZUŠ Náchod pod vedením 
pana učitele Lukáše Janka, který se pro 
letošní koncertování a soutěžení spo-
jil s orchestrem červenokostelecké ZUŠ-
ky, jenž řídí Mgr. Jiří Kábrt. A spolupráce 
mezi ZUŠkami se opravdu vydařila. Více 
než čtyřicetičlenné těleso, protkané i těmi 
nejmenšími žáčky, předvedlo i v celostát-
ním kole krásný, citlivý muzikantský vý-
kon a zaslouženě zvítězilo.

Blahopřání a poděkování patří oběma 
orchestrům za mimořádné výkony a před 
soutěžní soustředěnou a náročnou přípra-
vu! Samozřejmě všem učitelům, z jejichž 
tříd děti do orchestru přicházejí a zejmé-
na vedoucím těchto těles, tedy Michaele 
Michalové a Lukáši Jankovi (potažmo Jiří-
mu Kábrtovi). Nesmíme též zapomenout 
poděkovat rodičům za potřebný servis 
a Atelieru Tsunami Náchod za nezištnou 
pomoc při financování dopravy.

Skvělé mezinárodní 
úspěchy Viléma Jirsy

 Jedenáctiletý houslista Vilém Jir-
sa ze ZUŠ Náchod se v prvních květno-
vých dnech zúčastnil dvou významných 
a ve světě uznávaných houslových sou-
těží. Nejprve to byl Talents for Europe, 
soutěž pro houslisty, violisty a violonce-
llisty z celého světa (účast 138 muzikantů  
z 16 zemí světa) pořádaná na Slovensku. 
Vilém získal ve druhé kategorii do 13 let 
mezi 27 soutěžícími 2. cenu.

O týden později se uskutečnil již  
60. ročník slavné Kocianovy houslové 

Celostátní soutěž MŠMT ve hře komorních 
orchestrů. Najdete úspěšnější školu? 

soutěže, soutěžící se opět sjeli z celého svě-
ta – USA, Kanady, Číny, Mongolska a samo-
zřejmě celé Evropy, scházejí se tu nejlepší 
profesoři houslí a jejich žáci. Kociánka je 
odrazovým můstkem pro mladé houslis-
ty, a jak se dozvíte ve zpravodajích soutě-
že, všichni již dnes cvičí na svůj nástroj  
3–4 hodiny denně. Minulými laureá-
ty jsou dnešní špičkoví houslisté Pavel 
Šporcl a Josef Špaček, a přesně před desíti 
lety tu svůj laureátský titul z 50. ročníku 
KHS získal Matouš Michal, o rok později 
jeho bratr Šimon. Letošní cenu nejvyšší - 
titul laureáta získal malý teprve devítile-
tý Kanaďan Emrik Revermann.

Vilém se představil nejprve v prvním 
kole s povinnými skladbami Bohuslava 
Martinů Arietta a Arabeska č. 4 a výbor-
ným výkonem si zajistil postup do dru-
hého kola. Druhé kolo patří volitelným 
skladbám, ve kterých mladí houslisté 
předvedou svou virtuozitu. A tak jsme 
v této kategorii do 12 let vyslechli skvě-
le provedená vrcholná díla houslové li-
teratury - koncerty Felixe Mendelsohna-
-Bartholdyho, Eduarda Lalo, Maxe Brucha 
a virtuózní skladby Niccola Paganiniho, 
Camilla Saint-Saënse, Henryka Wienia-
wského, Fritze Kreislera a dalších.

Vilémova Introdukce a Rondo Cap-
riccioso od Camilla Saint-Saënse patřila 
k tomu nejlepšímu, co jsme v této kate-
gorii mohli vidět a slyšet, porota se roz-
hodla pro 3. cenu! Blahopřejeme! Velké 
poděkování patři panu učiteli Ladislavu 
Michalovi, který vede uměleckou cestu 
Viléma k skvělým úspěchům a klavírist-
ce paní Oleně Ivanenko za dokonalý kla-
vírní doprovod.

ZUŠ Náchod Vás srdečně zve na svůj let-
ní koncert s názvem CESTA KOLEM SVĚTA 
ZA 80 MINUT. Představení se koná v Diva-
dle dr. J. Čížka Náchod 13. června v 17.00.

Jak už název napovídá, tento koncert 
bude výletem ve stylu odvážného gentle-
mana Willyho Foga, během kterého na-
vštívíme rozličné země z celého světa. 
Příběhem vás tradičně provedou žáci li-
terárně dramatického oboru, hudebníci 
a tanečnice, to vše podpořené dekorace-
mi výtvarného oboru. Užijte si cestu ko-
lem světa v podání ZUŠ Náchod. Těšíme se 
na Vás v Beránku 13. června v 17 hodin.

Cesta kolem světa 
za 80 minut

6. 6. – 7. 6. 2018 
od 13.00–17.00 hod.

Pro školní rok 2018–2019 přijímáme 
žáky těchto oborů:
– hudební obor
– výtvarný obor (od 6 let)
– taneční obor (od 5 let)
– literárně dramatický obor 
(pouze 6. 6.)

Podrobné informace k přijímacím 
zkouškám jsou na www.zusnachod.cz

Sboreček 
Jiráskova gymnázia 
opět v náchodské galerii

Srdečně Vás zveme  
na tradiční koncert Sborečku 
konaného v galerii  
u náchodského zámku ve 
čtvrtek 28. 6. v 19.30. 
Tešíme se na Vás. 

Vlastimil Čejp

Přijímací zkoušky do ZUŠ
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PROGRAM:

10.00 Spanilá jízda šlapacích autíček
 od bývalého hotelu Itálie po pěší zoně (ul. Kamenice) na náměstí TGM

11.00 Přesun všech zúčastněných na Dětské dopravní hřiště v Bělovsi

12.30 Zahájení hlavního programu 
 Soutěže dětí v níže uvedených disciplínách
 – jízda zručnosti
 – rychlostní závody
 – technická zručnost – výměna „píchlého kolečka“
 – technické znalosti – kde je kolečko, volant, světlo...
 – jízda na dopravním hřišti podle předpisů  
 – „školení“ z předpisů silničního provozu, přecházení apod.
 Vzhledem k předpokládanému velkému počtu účastníků budou
 všechny disciplíny probíhat na různých stanovištích současně. 
14.00 Ukázka výcviku psů

14.30  Výstava a hodnocení šlapacích Moskvičů a dalších šlapacích vozítek 
 – bude hodnoceno v několika kategoriích.

15.15 Vyhodnocení (předání pohárů) za nejhezčí šlapací vozítka
 – předání pamětních listů a drobných pozorností dětem 
 – předání řidičských průkazů na šlapací Moskviče a ostatní
  šlapací vozítka všem zúčastněným dětem

16.00  Předpokládané ukončení akce
 Souběžně s těmito akcemi mohou děti navštívit trampolínu,
 motocyklový trenažér, výstavu velkých Moskvičů a ostatních 
 automobilových veteránů.
 – drobné pozornosti budou zajištěny pro všechny děti (řidiče šla-
  pacích vozítek), které budou přihlášeny do 15. 6. 2012
Změna programu vyhrazena.
Za bezpečnost dětí zodpovídají rodiče.

Šlapací vozítka
7. mezinárodní sraz

Náchod 9. 6. 2018
www.slapacimoskvice.cz

 

Vítány jsou Moskviče i jiná autíčka, traktory, formule a další šlapací vozidla s VOLANTEM. 
S řidičem i bez řidiče.
RÁMCOVÝ PROGRAM:
8.00 – 9.30 Registrace na dětském dopravním hřišti v Náchodě
 – dopředu se můžete přihlásit zde: www.slapacimoskvice.cz

11.00  Start Spanilé jízdy šlapacích autíček u bývalého hotelu Itálie 
 – jízda po pěší zóně od Itálie na náměstí TGM

12.30  Zahájení hlavního programu – dětské dopravní hřiště Běloves

Soutěže pro děti (řidiče vlastních autíček)
▶ Jízda zručnosti, bezpečný provoz, rychlostní závody, technická zručnost,
    technická znalost šlapacího vozítka 
▶ jízda podle předpisů na dopravním hřišti, včetně světelné křižovatky
Soutěž pro dospělé
Hodnocená výstava šlapacích autíček v kategoriích:
■ Šlapací Moskviče originál 
■ Šlapací Moskviče upravené 
■ Ostatní šlapací vozítka
Hodnocená výstava velkých Moskvičů a dalších historických vozidel

Doprovodný program
• Ukázka RC modelů nákladních automobilů a tanků 
• Trampolína pro děti      • Živé obrazy – Sestry Chalupovy

16.00 Předpokládané ukončení akce
Změna programu vyhrazena. Za bezpečnost dětí zodpovídají rodiče.
Další informace budou průběžně doplňovány na webové stránky. 

www.slapacimoskvice.cz 
https://www.facebook.com/sraz.slapacich.auticek.moskvicu

Vítány jsou šlapací Moskviče i další šlapací vozítka s volantem, formule, 
traktory, s řidičem i bez řidiče.

Záštitu převzali:
Poslanec PS PČR, starosta města Náchod Jan Birke
Zastupitelka MZ Mgr. Soňa Marková

Akci pořádá Spolek šlapacích Moskvičů Náchod

Město Náchod

             100 let vzniku 
   Československé republiky

                             v Náchodě
Město Náchod vás srdečně zve na

VÝSTAVU 
Architektura  1. republiky v Náchodě

Masarykovo náměstí 
vernisáž 14. května 2018 ve 14 hodin

Výstava potrvá do října 2018.
Za poskytnutí fotografi í děkujeme: Fotoklubu Náchod, Bc. Richardu Švandovi, Václavu Kaplanovi.



16 NÁCHODSKÝ  ZPRAVODAJPOZVÁNKY

VÝSTAVA

Zámek v NOVÉM MĚSTĚ nad METUJÍ
představí mistrovské repliky 

a život v době Karla IV.
  1. 6. - 29. 7. 2018

ČESKÉ KORUNOVAČNÍ
KLENOTY...NA DOSAH

    Čer ven     út.  -  pá.:  9.30 - 16.30 
                  so. -  ne.:  10.00 - 17.00                    
Čer venec      po. - pá. 9.30 - 16.30 
                  so. -  ne. 10.00 - 17.00 

www.ceskekorunovacniklenoty.cz
www.zameknm.cz

 

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY 
PŘI ZŠ T.G.MASARYKA 
Vás zve srdečně zve na sportovně kulturní odpoledne 
 

Po celoroční píli 
pobavme se chvíli č. 4 

 
8. Červen 2018 

Areál hřiště nad 
školou T.G.M.  
547 01 Náchod, Bartoňova 1005 
 
Doprovodný program 
Skákací hrad pro děti · Kouzelnické triky | p. Miloš Malý 
Ukázka techniky | Vodní záchranka 
ukázka techniky | Městská policie 
Laserová střelnice, Prezentace kroužků | Déčko Náchod 
 
Souběžně s programem budou probíhat drobné sportovní disciplíny pro děti a 
rodiče. Po celý program je zajištěno bohaté občerstvení. 
 
Těšíme se na Vás 
 
Partneři 
Primátor Náchod · uzeniny Vacek · uzeniny Vítek · Pekařství U Zvonu 

HLAVNÍ PROGRAM 
Areál hřiště nad 
školou T.G.MASARYKA 
 
15.00-15.15
Přivítání rodičů, dětí, 
učitelů a hostů 

15.20-15.35 
Vystoupení dětí 
z MŠ Alšova, Náchod 

15.35-15.55 
Vystoupení dětí 
ze ZŠ T.G.M., Náchod 

15.55-16.20 
Vystoupení hudební 
skupiny ROHOŘEZ 

16.20-16.40 
Vystoupení dětí 
ze ZŠ T.G.M., Náchod 

16.40-17.00 
Vystoupení mažoretek 
MONA Náchod 

17.00-17.20 
Vystoupení hudební 
skupiny ROHOŘEZ 

17.20-17.50 
Vystoupení mažoretek 
MONA Náchod 

17.50-18.20 
Ukázka výcviku pejsků 

18.10-20.30 
Zábava se skupinou 
ROHOŘEZ 
 

Státní okresní archiv Náchod 
zve na tradiční Den otevřených dveří, který se uskuteční v pá-
tek 8. června 2018 v rámci Mezinárodního dne archivů. 

Letošní akce je koncipována pod názvem: Rok 1918 a další os-
mičková výročí v okrese Náchod. Připomeneme si 100. výročí 
vzniku Československé republiky a další osudové okamžiky, kte-
ré se staly v náchodském okrese – od nejstarší zmínky z roku 
1068 až po pamětnický rok 1968. Náš archiv bude prezentovat 
zajímavosti ze svých fondů a sbírek v prostorách badatelny ve 
svém sídle, Náchod, Dobenínská ulice čp. 96, v době od 9.00 do 
16.00 hod. Těšíme se na Vaši početnou návštěvu. 

Za kolektiv pracovníků Státního okresního archivu Náchod 
v úctě PhDr. Jaroslav Čáp. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V NÁCHODĚSTÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V NÁCHODĚ

pátek 8. června 2018 pátek 8. června 2018 

od 9 do 16 hodinod 9 do 16 hodin

ROK 1918 A DALŠÍ OSMIČKOVÁ VÝROČÍ

V OKRESE NÁCHOD

badatelna archivu badatelna archivu 

Náchod, Dobenínská 96Náchod, Dobenínská 96

Tělovýchovná jednota Sokol STARKOČ – oddíl turistiky 
Vás srdečně zve na  43. 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 23. června 2018 
 
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 18.6.2018 
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, Vysokov, Václavice, pomník na Brance, pomník Myslivce , Starkoč koupaliště 
 
Trasa 15km:  Starkoč, Dubno, Rozkoš,Č.Skalice ,Ratibořice , Zlič, Zblov, Starkoč koupaliště 
 
Trasa 25km:  Starkoč , Zblov, Zlič, Ratibořice, Slatinský mlýn, Č.Hora, Mstětín, Olešnice,Rybník Špinka, 

           Kramolna, Vysokov, pomník Myslivce, Starkoč koupaliště  
 
Trasa 50km:  Starkoč, Dubno, Rozkoš, Č.Skalice, ,  Ratibořice, Slatinský mlýn,Havlovice, Vizmburk, 
                      Č.Kostelec,Rybníky Brodský a Špinka, Kramolna, Náchod u zámku a náměstí, Vysokov, 
                       pomník Myslivce,  Starkoč koupaliště 

 

Popis tras pro cykloturisty : 
Horská kola : 
Trasa 33 km:  Starkoč nádraží ČD, Dubno, Zlič, Č.Skalice ,Ratibořice, Slatinský mlýn,  Č.Hora,  
                       Bakov, Ř.Lhota, Lhotecký Dvůr,  Pomník Myslivce, Vysokov , koupaliště Starkoč 
 
Trasa 66 km: Starkoč, Č.Skalice, Ratibořice, Slatinský mlýn, Havlovice,  Rtyně, Odolov, H.Kostelec,  
                      Zábrodí, Olešnice,  Č.Hora,  Ryzmburk,  Žernov, Studnice, Lhotecký Dvůr, Pomník   
                      Myslivce, Vysokov, Starkoč koupaliště 

 

Silniční kola : 
Trasa 33km: Starkoč, Studnice, Č.Skalice, Říkov,V.Jesenice, Šestajovice,Slavětín,Pod Černčicemi, 
                     Nahořany,Lhota,Šonov,Provodov,Vysokov, Starkoč koupaliště 
 
Trasa 66km: Starkoč, Studnice, Č.Skalice, Říkov, Rychnovek, Josefov,Smiřice, Smržov, Lejšovka, N.Ples.  
                      Josefov,Šestajovice,Slavětín,Pod Černčicemi, Nahořany,Lhota, Šonov, Provodov,Vysokov,  
                      Starkoč koupaliště   
                      

Na shledanou ve Starkoči v sobotu 23. června 2018 !!! 
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Problematický areál bývalé Tepny, který v současnosti hyz-
dí centrum města, bude brzy minulostí. Město Náchod se to-
tiž dohodlo s majitelem pozemků, společností JTH Holding, a.s., 
na jeho odkupu, a to za cenu o 27 milionů nižší, než byla původ-
ní nabídka v roce 2014. Jedná se o naprostý průlom v novodo-
bé historii města. Díky odkupu se bude moci dát do práce těžká 
technika, která začne s odstraňováním sutin. 

Pozemky v rámci dražby získala společnost JTH Holding, a.s., 
Teplice v březnu 2007. Město Náchod později projevilo zájem o je-
jich odkup v březnu 2014. Zastupitelstvo města však na svém jed-
nání 14. 4. 2014 nákup pozemků o rozloze 25 706 m2 za více než 
73 mil. Kč zamítlo, a to především z důvodu vysoké ceny. Měs-
to ale s JTH Holdingem po celou dobu intenzivně jednalo a upo-
zorňovalo na nutnost zabezpečení a úklidu areálu. „Tady musím 
podotknout, že pan Třešňák vždy držel slovo a okamžitě reago-
val. Ostatně o tom, že vyslyšel požadavky a zájem města o jiné 
využití pozemků, svědčí i současná nabídka,“ uvedl starosta Jan 
Birke. Majitel nyní nabídl městu areál za cenu o 27 mil. Kč niž-
ší než před čtyřmi lety.

Názory na záměr vlastníka stavět na tomto pozemku ve stře-
du města supermarket totiž byly dlouhodobě rozporuplné. V sou-
časné době je však největším problém nepořádek, který nejen, 
že nevypadá dobře, ale je také často útočištěm pro nepřizpůso-
bivé občany a v horším případě zdrojem vandalismu, který ná-
sledně ohrožuje kolemjdoucí.

V posledních dnech ale došlo k zásadnímu obratu, kdy součas-
ný majitel, společnost JTH Holding, a. s. nabízí pozemky o roz-
loze cca 25 tisíc metrů čtverečných k odkoupení městu Náchod 
za výrazně nižší cenu – celkem cca 46 mil. Kč.

Město Náchod odkoupí 
pozemky v areálu bývalé Tepny

„Jde o velmi zásadní obrat. Už roky je slyšet, že náchodská veřej-
nost si žádný další supermarket ve městě nepřeje. Dlouho také jedná-
me o úklidu pozemku, což jsme až doteď jako město mohli jen stěží 
ovlivnit. Případný nákup bude v první řadě zásadní změnou v mož-
nosti ovlivňovat budoucí rozvoj prostoru v bezprostřední blízkosti 
centra a pozemek budeme moci také v podstatě okamžitě uklidit,“ 
vyjádřil nadšení starosta Jan Birke a dodal: „Pokud zastupitelé ná-
kup schválí, otevře se tak možnost rozhodovat o dalším využití stra-
tegicky umístěného prostoru o rozloze 2,5 hektaru. To není málo, 
a já se už dnes těším na velkorysé plány. Určitě bych byl rád, kdyby 
se do debat zapojila veřejnost i architekti. Pro Náchod je to opravdu 
mimořádná příležitost.“

Záměr využití pozemku samozřejmě bude v případě náku-
pu následně velkým tématem. Nabízí se celá řada možností. „Já 
osobně si zde umím představit zcela novou čtvrť, kde v první 
fázi po nezbytném úklidu vznikne odstavná plocha pro parko-
vání a následovat bude debata a o dalším využití. Těch mož-
ností je celá řada a bylo by pro město velkou chybou pozemek, 
za cenu o 27 mil. Kč nižší než v roce 2014, nekoupit,“ dodává sta-
rosta Jan Birke.

Rada města Náchoda dne 24. května 2018 doporučila za-
stupitelstvu města schválit nákup pozemků o celkové rozloze 
25.706 m2, tj. pozemků s parc. čísly 2190/1, 338/1, 2188, 1974/1, 
2187 a 403/4 za cenu 46.270.800 Kč včetně financování pomo-
cí úvěru. Součástí úvěru by totiž měly být i náklady ve výši cca  
2 mil. Kč na odkoupení dalších pozemků pro vybudování komu-
nikačního propojení na Karlovo náměstí. Tím vznikne další dů-
ležité spojení s centrem města.

O nákupu pozemků v areálu bývalé Tepny budou zastupitelé 
rozhodovat 18. června 2018. 
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Po výletování předchozích ročníků po kontinentu africkém, 
americkém a asijském, odstartoval pátečního rána osmnáctého 
dne májového prezident festivalu Ing. Ivo Feistauer z pódia měst-
ského divadla Dr. J. Čížka na kontinent nejvzdálenější. Putová-
ní exotickou zemí protinožců svým úvodním slovem požehnali 
honorární konzul Australského společenství pan Petr Vodvář-
ka a pan Jan Birke, starosta města Náchoda a poslanec Parla-
mentu ČR. 

Poté se již na pódiu divadla konal velkolepý svátek, kterým jis-
tě nejen pro mentálně postiženou mládež jejich festival bez po-
chyby je. Počtem účastníků ale i hloubkou své myšlenky je totiž 
v Náchodě konaný festival téměř ojedinělý. Handicapovaným dě-
tem, jejich vychovatelům a pedagogům vytváří vzácnou příleži-
tost k vzájemnému střetávání, předávání zkušeností i získávání 
tolik potřebného uspokojení z náročné práce. S jakou vděčností 
pozvání instituce poskytující péči a vzdělání mentálně postiže-
né mládeži přijaly, dokazovaly po tři hodiny spontánního veselí 
svými nápaditými a s velkým nasazením předvedenými progra-
my. Čtrnáctičlenná porota, v níž zasedli představitelé kultur-
ních, politických a vzdělávacích institucí, sledovala vystoupení 

Bez letenek do Austrálie
aneb zpravodajství z konání IX. ročníku Hudebně-divadelního festivalu 
pro žáky speciálních škol regionu s mezinárodní účastí

dvanácti dětských skupin, jejichž výkony směle konkurovaly do-
provodnému programu pražských umělců muzikálu Mama Mia. 
Navzdory váženému a početnému týmu hodnotících však nebylo 
vítězů ani poražených. Oceněni byli všichni, kdo svou spontánní 
radostí roztleskávali hlediště, budili údiv svými skvělými kostý-
my, kdo roztančil divadlo rytmy australských domorodců nebo 
poslal své bumerangy s rizikem, že už se mu zpátky nevrátí. 

Jeden účastník pestrého a přátelského klání přesto odjížděl 
s uznáním o nepatrný stupínek vyšším. Byli to „Piráti z Kari-
biku“, kteří do náchodské Austrálie dopluli z nedalekého Pol-
ska. Zástupci Zespól Szkól Specjalnych w Scinawe Dolnej pře-
vzali po sečtení hlasů poroty zvláštní cenu prezidenta festivalu, 
která jim za jejich téměř profesionální herecké vystoupení jis-
tě právem náleží. 

Jeviště splynulo s hledištěm a původní záměr festivalu „z čiré 
radosti pro radost dětí“ se tak znovu naplnil. 

Avšak nestalo by se tak, nebýt záštity a laskavé podpory mini-
stra školství pana Ing. Roberta Plagy, hejtmana Královéhradec-
kého kraje pana PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D. a starosty města Ná-
choda pana J. Birke. Děkujeme jim tímto za projevenou důvěru. 

Za finanční podporu patří stejně srdečný dík zřizovateli po-
řadatelské školy Královéhradeckému kraji, Kulturní a sportovní 
nadaci města Náchoda, Českobratrské církvi evangelické a všem 
neméně váženým sponzorům. Pouze s jejich pomocí bylo možné 
pohostit všechny zúčastněné, odměnit účinkující a zajistit ply-
nulý průběh celého festivalu. 

Zvláštní dík přitom náleží městu Náchod za poskytnutí repre-
zentativních prostor náchodského Beránku, pracovníkům Čer-
veného kříže a celostátnímu festivalu studentské tvořivosti Pri-
ma sezóna, jenž nad festivalem pro handicapované již pravidelně 
přebírá patronát. 

Doufejme, že Prima sezóna prožila i díky našemu festivalu 
svůj další prima den, a pro příští X. ročník jí slibujeme jubilejně 
slavnostní jízdu po Evropě. 

 za pořádající školu PrŠ, ZŠ a MŠ J. Zemana v Náchodě
 Mgr. Jana Maternová

Vokálně-instrumentální soubor MUSI-
CA VIVA Jiráskova gymnázia Náchod se 
už zase blíží k vrcholu další koncertní se-
zóny. Spolu s vámi ji rádi završíme tradič-
ním (pozdně) Jarním koncertem, který se 
uskuteční 20 června 2018 v 19.00 hodin.  
A protože jsem věrni tradicím, opět vás 
zveme do útulného kostela sv. Michaela 
archanděla v Náchodě, vedle gymnázia. 
Moc rádi se setkáme i s vámi. Připravi-
li jsme repertoár, ve kterém zazní nejen 
duchovní, ale také lidová a dokonce i po-
pulární hudba. A samozřejmě bude opět 
ve (pro nás tak typickém) spojení dívčí-
ho sboru se smyčcovo-flétnovým orches-
trem. 

Letošní koncert jsme se rozhodli věno-
vat připomenutí stého výročí vzniku sa-
mostatného Československa, čímž se při-
pojujeme k celoročním oslavám, které se 
v Náchodě v „osmičkovém“ roce konají.

MUSICA VIVA tradičně uvítá léto koncertem
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 
SRPDŠ Jiráskova gymnázia. A dík patří 
také náchodskému Děkanství Římskoka-
tolické farnosti. 

Na vás se tedy moc těšíme ve středu  
20. června 2018 od 19.00. Vstupné je dob-
rovolné. 

Soubor MUSICA VIVA

* * *
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Za malíři do Vesmíru 
AMAG (Atelier malířů a grafiků)

nielem pomáhal tvořit plán práce pro ostatní členy. V roce 1953 
byl zvolen místopředsedou výtvarného kroužku.

Samostatně se prezentoval na několika výstavách v Nácho-
dě, např. v tehdejší Malé galerii závodního klubu ROH Tepna 
Náchod na 17. výstavě v kině Květen v prosinci roku 1967, spolu  
s Josefem Červinkou. Zúčastnil se několika desítek kolektivních 
výstav v rámci výtvarného kroužku u nás i v sousedním Pol-
sku. Kromě krajinářské tvorby se též věnoval portrétu, ženské-
mu aktu, zátiší a grafickým technikám. V grafice vynikal svými 
kompozicemi různých seskupení lidí a tvarů, v nichž se odehrá-
vají různé příběhy a myšlenky. J. Kaufman byl i mistrem tvor-
by EX LIBRIS, kterou tvořil nejen pro své kolegy malíře, ale i pro 
své známé přátelé u nás a v zahraničí. Potěšil několik sběratelů 
tohoto uměleckého žánru. Zúčastnil se i několika významných 
výstav Ex Libris. Grafické práce jsou tvořeny pomocí linorytu, 
suché jehly nebo leptu s důrazem na obsah, detail a písmo. Ma-
líř rád cestoval do zahraničí, odkud si přivážel kresby, které pak 
doma v ateliéru zpracovával do obrazů technikou pastelu, tem-
pery nebo oleje.

Touto naší výstavou si členové výtvarného spolku AMAG v Ná-
chodě, dříve výtvarného kroužku a později Kruhu výtvarníků, 
připomínají sté výročí narození svého člena, malíře a grafika  
J. Kaufmana. Připomínáme si ho též proto, že jeho členství trva-
lo bezmála 40 let. Je tedy významnou a výjimečnou osobností 
našeho spolku. Malíř a grafik Jiří Kaufman zemřel v roce 1997.

Milan Jícha (v dubnu r. 2018 u příležitosti výstavy AMAG ve vý-
stavní síni Regionálního muzea v Náchodě, od 28. dubna do 3. červ-
na 2018).

Aktuálně:
Členská výstava AMAGu v hale a studovně MK v Náchodě pro-

běhne od 4. do 16. června. Vernisáž je dne 4. 6. 2018 v 17 hod. 
Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých akti-

vit vyhlašuje pro umělce z oblasti výtvarného umění 6. ročník 
výtvarného festivalu Den otevřených ateliérů. Letošní akce se 
uskuteční v sobotu 16. června 2018 v době od 10–18 hod v ate-
liérech přihlášených výtvarníků a také v ateliéru spolku AMAG 
v Náchodě (kino Vesmír). Přijďte nás v uvedeném čase navštívit, 
pro zájemce bude připravený i výtvarný program – vstup samo-
zřejmě zdarma.         Jiří Spíšek

Okénko do historie
(Tentokrát trochu více o jednom ze členů, Jiřím Kaufmanovi)

Další činností výtvarného kroužku byla tvorba rozmanitých 
plakátů, jak dokládá fotografie plakátu pro Liberecké výstavní 
trhy od J. Kaufmana z projekčního střediska. Účast na soutěžích 
se postupem času stala již zcela běžnou, např. soutěž v návrhu 
odznaku pro TJ Tepna Náchod v roce 1963. Z celkového počtu 18 
došlých příspěvků byl vybrán návrh autora J. Kaufmana Sport, 
který byl po schválení OVČSTV předán do výroby.

V minulém zpravodaji jsme uvedli první výstavu v tehdejší 
Okresní lidové knihovně. Jiří Kaufman tento pokus výtvarného 
kroužku zdůvodňuje výhodným umístěním do „hlavní náchod-
ské promenády tak, aby výstava putovala přímo za diváky – tedy 
do haly Okresní lidové knihovny na Kamenici.“ V následném hod-
nocení celé akce uvádí již zmiňovaný autor nápadu další mož-
ná řešení: „… ač se objevily menší potíže s osvětlením, v objeve-
ných prostorách haly se podařilo najít skutečný a důstojný stánek 
vysoké kulturní úrovně občanů Náchodska a tento nápad s umístě-
ním výstav byl více než zdařilý. Stálo by za zvážení vzít v úvahu roz-
šíření těchto prostor jednak zřízením nového osvětlení, ale zároveň  
i výstavbou moderní výstavní místnosti v celkem nevyužité prostoře 
dvora knihovny s přirozeným vrchním osvětlením“, další možná ře-
šení jak zkvalitnit výstavy i ostatních. Jitka Amalberga Pácaltová

Vzpomínka na malíře a grafika Jiřího Kaufmana, člena výtvar-
ného kroužku – Kruhu výtvarníků v Náchodě.

Narodil se roku 1918 v Polici nad Metují. V roce 1948 patřil do 
zakládající generace výtvarného kroužku, později Kruhu výt-
varníků při tehdejších Bavlnářských závodech v Náchodě. Ci-
vilní profesí byl projektantem zdravotní techniky. Výtvarného 
vzdělání se mu dostalo studiem dvouleté grafické školy Umělec-
ké tvořivosti v Praze.

Malíř a grafik Jiří Kaufman se aktivně zúčastňoval života teh-
dejšího výtvarného kroužku. Vedl spolkovou kroniku od samého 
začátku vzniku až do let sedmdesátých. Spolu s prof. Bohumírem 
Španielem, pozdějším lektorem kroužku, se podílel na organizaci 
přednášek o výtvarném umění pro širokou veřejnost, zajišťoval 
zájezdy na umělecké výstavy do Prahy i jinam. Se svými kolegy, 
členy kroužku, organizoval malířské plenéry nejen v Náchodě, 
ale i v celém širokém okolí. Vymýšlel a tvořil pozvánky, katalo-
gy a plakáty na společné výstavy. Společně s lektorem prof. Špa-

autoportrét J. Kaufmana
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 Měsíc červen už je měsícem plný výletů a hlavně těšení se 
na prázdniny. Odpolední kroužky pomalu končí. V MC se odpo-
lední aktivity defi nitivně ukončí k 15. 6., kdy se společně sejde-
me a užijeme si páteční odpoledne v nedalekém lavičkoparku 
na sídlišti u nemocnice. Zveme všechny návštěvníky, jejich ka-
marády i náhodné kolemjdoucí, přijďte si zasoutěžit, povozit se 
na koních, popovídat si s papoušky nebo jen tak v klidu posedět 
u dobré kávy a třeba si opéct špekáček.

 Dopolední aktivity MC Hopsáček probíhají do konce června. 
Opět pro vás připravujeme společné výlety po okolí. Sledujte 
naše FB stránky, kde vždy aktuálně vypíšeme čas a směr výletu. 
V případě, že nevyužíváte FB, zašlete sms nebo email, rádi vás 
touto cestou budeme včas informovat. Během prázdnin vás rádi 
uvidíme, v případě zájmu volejte nebo opět sledujte naše FB. Po-
kusíme se mít minimálně jeden den v týdnu otevřeno. V přípa-
dě nepříznivého počasí i častěji.

 Tradiční stříhání vlásků proběhne 28. 6. a v týdnu od 6. 8. 
a od 27. 8.
V případě zájmu je stále možnost využít nabídky pobytového tá-
bora a příměstských táborů. Místa si rezervujte na emailu nebo 
telefonicky.
Kontakty: www.hopsacek.cz, facebook Klub SUN Náchod, 
tel.: 608 970 406 nebo 604 610 581, email: hopsacek@seznam.cz

 

 

 

  

  

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, bosonohá stezka
 Trampolína, nafukovací klouzačka
 Bubnování,Kubb,Šachy,Ruské kuželky
 Taneční vystoupení
 Projížďka na koni
 Mini Terra ZOO Studnice – přelet papoušků
 Papírový ohňostroj
 Závody na odrážedlech a s kočárky
 18:15 Opékání vuřtů (vzít vlastní)
 Drobné občerstvení (limo, káva, zákusek)




www.hopsacek.cz
MC Hopsáček

Dopravní hřiště v Náchodě-Bělovsi po roce opět přivítalo ob-
líbený závod pro všechny holky i kluky do 18 let – SLAVATA TRI-
ATLON TOUR, který se uskuteční ve čtvrtek 19. května 2018.

Desítky dětí zde nadšeně závodily hned v několika věkových 
kategoriích, ti nejmenší kombinovali odrážedlo a běh, ti starší 
kačáky, kolo a běh.

Na závěr proběhlo vyhlášení výsledků a ceny dětem předal 
místostarosta Jan Čtvrtečka.

Velké poděkování patří všem organizátorům a především To-
máš Slavatovi, který se se svým lidským příběhem každoročně 
do Náchoda vrací a inspiruje tak mnoho dětí.

Více na https://www.slavatatriatlontour.cz.

SLAVATA TRIATLON TOUR 2018
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Skvělého úspěchu dosáhli mladí florbalisté Základní školy Ko-
menského v Náchodě. V nejmladší kategorii (1.–5. třídy) se přes 
okrskové, okresní a krajské kolo probojovali do národního finá-
le „východ“, které se odehrálo v Olomouci. A ani tady se vítěz-
ná cesta mladých florbalistů nezastavila. V konkurenci vítězů 
osmi krajů obsadili 2. místo a postoupili tak mezi šest nejlepších 
družstev ČR do tzv. superfinále, které bylo součástí florbalové-
ho víkendu v Ostravě. Na začátku celé soutěže stálo na startu 
1034 školních družstev. A tak už samotný postup mezi šest nej-
lepších byl pro kluky obrovským úspěchem. Ve sportovní hale 
Ostrava – Dubina se odehrávala velmi dramatická a vyrovna-
ná utkání. A ani tady se kluci (a dívka) neztratili. Po postupu  
z 2. místa ve skupině, přišla nervy drásající utkání ve čtvrtfiná-
le a v semifinále. Obě utkání skončila remízou a v obou rozhodo-
valy samostatné nájezdy. V obou měli pevnější nervy náchodští, 
což znamenalo postup do finále!!! Zvlášť postup ze semifinále 
proti Znojmu, které do té doby nepoznalo na žádné úrovni sou-
těže porážku, byl velmi cenný. Finálový zápas byl velmi vyrov-
naný, ale chybělo i kousíček štěstíčka, které nám naopak přálo 
ve čtvrtfinále a semifinále. Porážka 5:3 sice mrzela, ale celko-
vé 2. místo v ČR je velkým úspěchem. Poděkování za výbornou 
reprezentaci nejen školy, ale celého města Náchoda si zaslouží 
hráči: Martin Hanuš, Eduard Vlach, Jakub Steiner, Matěj Valen-
ta, Jakub Jireček, Tadeáš Knapp, Petr Hencl, Anežka Paulová, On-
dřej Bohuslav, Vilém Vokůrka a Jan a Vojtěch Majerovi.    F. Majer

Florbalisté ZŠ Komenského druzí v republice

CENTRUM PRO INTEGRACI OSOB 
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Královéhradeckého kraje, o.p.s. 
regionální pracoviště NÁCHOD
Palachova 1303
(budova Okresního soudu Náchod 2. poschodí))
547 01 NÁCHOD
DIČ: CZ26594145, tel.: 491 426 027 
e-mail: nachod@czphk.cz
nabízíme: 
–  služby sociálního poradenství pro osoby se zdravotním 

postižením,
 (např. příspěvky na péči, průkazy TP,ZTP, ZTP/P apod.)
–  půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
–  nabízíme euroklíče pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P 

a pro ostatní zdravotně postižené osoby bez průkazu, 
které zajišťují rychlou dostupnost veřejných sociálních 
a technických kompenzačních zařízení (např.výtahů, 
schodišťových plošin, WC apod.) 

Kompenzační a rehabilitační pomůcky:    
 mechanické vozíky, sedačky do vany, chodítka, kloze-
tové vozíky, nájezdové rampy, antidekubitní matrace  
s kompresorem, trojkolo, elektrické polohovací postele s 
matrací, rotoped, biolampu, zvedák do vany, měřič pro 
diabetiky apod. 

Květen přinesl na zimním stadionu dvě velké akce na kterých 
se vystřídalo bezmála tři a půl tisíce lidí.

O víkendu 12.–13. května se odehrál florbalový turnaj pořáda-
ný klubem Florbal Náchod. V sobotu se odehrál tradiční turnaj 
s názvem Memoriál Davida Korce, kde se představilo 33 týmů. 
Druhý den v neděli se uskutečnil první ročník dětského turna-
je s názvem O pohár zámeckého medvěda, kde se představilo  
44 týmů v různých kategorií.

Další víkend 19.–20. května přinesl 25. ročník Mistrovství 
České republiky v mažoretkovém sportu na zimní stadion. Tato 
akce je vrcholem v mažoretkovém sportu v České republice. Na 
zimním stadion zavítaly mažoretky z celé České republiky a sou-
těžily o titul mistryně České republiky. V obou dnech se na zim-
ním stadionu vystřídalo zhruba 2 500 lidí jak soutěžících, tak 
diváků. 

Zimní stadion v Náchodě má za sebou 14 dní, kdy se na něm 
vystřídalo dohromady zhruba 4 000 lidí a zažil tak zátěžový test, 
kde obstál bez problémů a bylo k vidění hodně krásných spor-
tovních zážitků. Děkujeme Michalovi Ungrádovi za pomoc při 
úklidu na akce. To vše je již ale minulostí a teď probíhají přípra-
vy na zimní sezonu, kdy ledová plocha musí být připravena na 
7. července 2018!

Dvě skvělé akce 
na zimním stadionu v Náchodě!
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…tak zároveň vzrůstá nervozita, zda se nám to všechno po-
daří uskutečnit a jestli vy se na to přijdete zase podívat. A že 
to snad bude krásný a že zas po roce společně pomůžeme dob-
ré věci – Nadačnímu fondu Hospital Broumov. Celkový výtěžek 
z dobrovolného vstupu letos poputuje na nákup čističek vzdu-
chu pro celé oddělení Lůžka následné péče. Tak si držme palce, ať 
osvěžíme vzduch těm, kteří se potřebují zhluboka nadechnout.

Jak čas plyne, tak věříme, že nám hvězdy budou přát  
a 31. srpna ve 20.00 společně zažijeme ten nejvýpravnější večer 
ze všech dosavadních benefičních večerů! PANTA RHEI ~ Když 
Klučanka přihlíží… krásný svah, louka za Policí nad Metují, 
která bude ten večer naslouchat příběhům všedních dnů i his-
torických událostí, které v nás všech po generace žijí. Budou to 
příběhy všech účinkujících i vás diváků. Příběhy nás všech, kte-
ré jsou v různých okamžicích našich životů zcela identické, ale 
díky plynoucímu času zároveň naprosto rozdílné. Hudba PSO do-
provodí zpěv nejen Jana Sklenáře, ale podpoří i fascinující taneč-
ní umění členů baletu Národního divadla a Cyr Whell akrobatů.

Máte-li poslední srpnový víkend čas a chuť pomoci pětašede-
sáti muzikantům při přípravách celého večera, pojďte si s námi 
zadobrovolničit! Napište nám na dobrovolniciPSO@gmail.com. 
Potřebujeme dobrých 100 párů rukou i nohou starších 15 let, 
které nám na místě pomohou s logistikou, technikou a organi-
zací jako takovou. Sledujte také bedlivě letní výlepové plochy, 
noviny, weby a infocentra, kde vyvěsíme mapy s návodem kudy 
kam – k louce u Klučanky vás 31. srpna dopraví jedině kyvadlo-
vá autobusová doprava. Včas vám řekneme, kde parkovat, tak 

Když se v PSO rodí myšlenka...

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Náchod-Běloves (JSDH 
Náchod-Běloves) vyjela v březnu a dubnu hned k několika po-
žárům. Krátce po 20. hodině 17. března byl ohlášen požár v ro-
dinném domě v Bražci. Důvodem výjezdu JSDH Běloves bylo 
vznícení sazí v komíně. Další zásah, i když cvičný, se konal po  
10. hodině 27. března, kdy vyjelo několik hasičských jednotek 
k cvičnému zásahu na náchodský zámek, kde byl ohlášen výško-
vý požár s potencionálním ohrožením čtyř lidských životů. Část 
hasičských jednotek jela k zámku přes Plhov, druhá část přes 
náchodské náměstí. Smyslem byla prověrka efektivní spoluprá-
ce zasahujících hasičů a zároveň zkouška připravenosti v obtíž-
ném terénu. Naposledy vyjížděla JSDH Náchod-Běloves v sobotu  
21. dubna odpoledne k požáru lesa nedaleko Kramolny. Požár les-
ní hrabanky o rozloze přibližně 20×20 metrů zlikvidovaly všech-
ny zúčastněné sbory během několika desítek minut.

Od pátku 20. dubna se na plhovském hřišti připravovalo záze-
mí pro sobotní Memoriál Jirky Beka v požárním útoku CTIF. Po-
časí vyšlo na jedničku a sobotní zápolení přineslo i krásné umís-
tění našemu sboru. Družstvo mladších se umístilo na 2. místě, 
družstvo starších na 7. místě. 

Navečer 30. dubna vzplála připravená vatra u hasičské zbroj-
nice. Hasiči a jejich rodinní příslušníci se tak znovu sešli u tra-

Okénko do života SDH Náchod-Běloves
diční akce pálení čarodějnic. Mladí hasiči se též zapojili do akce 
„Železná neděle“, kdy po příměstské části Náchoda- Bělovse sbí-
rali od místních 13. května železný šrot, který byl následně od-
vezen do místních sběrných surovin. Za získané peníze budou 
financovány aktivity mladých hasičů v Bělovsi, za což všem, kte-
ří šrot připravili, mockrát děkujeme. 

Richard Švanda, kronikář SDH Náchod-Běloves

přijeďte včas, přijďte pěšky anebo šlápněte do pedálů svých kol.
Že jste 31. srpna ještě u móře na dovolené? Tak to s námi za-

jeďte roztočit 9. června na trutnovský Pivofest anebo 16. červ-
na na festival Smetanova Litomyšl! Aby toho nebylo málo, tak 
v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného Československé-
ho státu spojíme síly se Symfonickým orchestrem Sokola Brno 
I., a řekneme si 3. července své “Nazdar!” při Sokol Gala na XVI. 
všesokolském sletu v O2 aréně! 

Petra Šotolová
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Letošní Dětskou Prima sezónou protékala VODA, která se sta-
la ústředním motivem tohoto ročníku, ale nejen ona. Děti a je-
jich paní učitelky zajímal i vodní svět, život okolo vody, ale i roz-
todivné vodní bytosti.

Věnována VODĚ byla jak soutěžní výtvarná část, tak i ta ne-
soutěžní, literárně dramatická, jejíž přehlídka proběhla 17. květ-
na 2018 v kině Vesmír, neboť vodní téma ovládlo i počasí a z nebe 
ten den posílali nekonečné provazy vody. Uvnitř náchodského 
kina ale vládla příjemná atmosféra, vystoupení MŠ Velké Poří-
čí s „Příběhem ztracené vody, MŠ Havlíčkova Hronov s pásmem 
„Horolezci, MŠ Kramolna se svým „Krokodýlím dnem“, pásmo 
vystoupení Jiráskova gymnázia Náchod, a nebo tradiční vystou-
pení VOŠ, SŠ, ZŠ A MŠ Štefánikova z Hradce Králové, byla obda-
řena zasloužilým potleskem ve stoje. Úsilí dětských herců a ne-
jen jich bylo odměněno vystoupením Mimoňů, které bylo pro 
děti velkým zážitkem.

Příští ročník Dětské Prima sezóny bude mít nové téma, a tak 
budeme doufat, že náchodské MŠ a jejich paní učitelky osloví 
ve větší míře než to VODNÍ a zapojí se i více do nesoutěžní di-
vadelní části.

Výsledky výtvarné části si mohli jejich autoři spolu s rodiči, 
prarodiči i ostatními zájemci, prohlédnout v kavárně Prima se-
zóna, vedle náchodské knihovny a vy je můžete vidět ve výsled-
kových listinách.

                            
 
 

     Výsledková                                                 
                   listina  
 

 

                                       Kategorie jednotlivci 
 
 
 

1. místo MŠ Alšova Patrik VOTŘES, 5 let    
„Skřet“ 
 

1. místo MŠ Kramolna  Barbora SCHEJBALOVÁ, 4,5 let     
„Barevná ryba“ 

 
2. místo MŠ Alšova  Sabina FILOVÁ, 5 let  
                                                                         „ Víla“ 

 
2. místo MŠ Kramolna  Sabina HREBIKOVÁ, 4,5 let            
                                                                         „Vodník“ 

 
3. místo MŠ Myslbekova Elizabeta GALBOVÁ, 3,5 let 

„Vodník Čepeček“ 
 

3. místo MŠ Kramolna Viktorka VINTEROVÁ, 6,5 let 
„Vodní bystost“ 

 
 

 
 

 

                            
 
 

   Výsledková                                                 
                   listina  
 
 

                                              Kategorie kolektivní práce 3D 
 

1. místo MŠ Velké Poříčí, Prima cena za práci „Kapičková víla Rozárka“ 
        vytvořil výtvarný kroužek „Šikovné ručičky“, 4-6 let                                                   
 

2. místo MŠ Alšova, Náchod , Prima cena za práci „Vodník“ 
kolektivní práce Klubu Duháček, 5-6 let 

 
 

3. místo MŠ Myslbekova, Náchod, Prima cena za práci „Podmořský svět“ 
kolektivní práce Třídy berušek, 3-6 let 
 

Kategorie kolektivní práce 
 
1. místo MŠ Kramolna, Náchod, za práci „U rybníka“ 4-6,5 let
vytvořili: Nikola Maková,  

Eliška Krunková,  
Matyáš Šulc,  
Bára Schejbalová,  
Šimon Jakl,  
Matěj Drašnar,  
Kateřina Nováková,  

Adéla Kavanová,  
Markéta Máslová,  
Sabina Hrebiková,  
Eliška Švorcová,  
Lukáš Drašnar,  
Adam Bartoň 

 
2. místo MŠ Komenského, Náchod,  za práci „Od studánky k moři“  4,5-5 let 

kolektivní práce – Třída berušek 
vytvořili: Sofie Kohlová,  

Vendula Ducháčková,  
Matěj Horvát,  

Diana Čtvrtečková,  
Nikoleta Tomashuk 

 
 

3. místo MŠ Komenského, za práci „Vodníček Primáček hlídá svých pět rybiček“ 
vytvořili:  Veronika Bendová 

Zdena Fišerá 
Milan Pšenička 
Jana Donová 

 
 

 

                            
 
 

     Výsledková                                                 
                   listina  
 

 
 

Kategorie ZŠ 
 
 
 

1. místo Kateřina TOPINKOVÁ, 10 let  
SVČ Bájo, Česká Skalice  „Na vodní hladině“ 

 
 

2. místo Monika DVOŘÁČKOVÁ, 13 let     
SVČ Bájo, Česká Skalice  „Procházka u řeky“ 
 

 
3. místo Matěj HRUBEŠ, 8 let  

SVČ Bájo, Česká Skalice  „ Kruhy na vodě“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Třetí ročník Dětské Prima sezóny je již minulostí, 
ať žije čtvrtý aneb Ohlédnutí za Dětskou Prima sezónou 2018

Všem dětem a jejich paním učitelkám, kte-
ré se letošního ročníku Dětské Prima sezóny 
účastnily, děkuji za spolupráci a těším se na 
ročník 2019.

 Sabina Matoulková 
– koordinátor Dětské Prima sezóny
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Dne 26. dubna 2018 se ve školním restaurantu Pyramida v No-
vém Městě nad Metují uskutečnilo velmi důležité setkání. Důle-
žité pro nově vznikající střední školu. V Královéhradeckém kra-
ji dochází k reorganizaci středního školství, což se významně 
dotýká i středního školství v Novém Městě nad Metují. Z původ-
ních dvou škol vzniká 1. července 2018 škola jedna. Na spojení 
škol se už intenzivně pracuje a lidé se ptají, jak bude nová ško-
la vypadat, jaké obory bude nabízet. Právě těmto otázkám bylo 
setkání věnováno.

V Pyramidě se tak sešli ředitelé základních škol, výchovní po-
radci, představitelé měst, zástupci zřizovatele školy, zástupci 
firem a pracovníci obou škol. Hosté byli z regionu Novoměst-
ska, Náchodska, Dobrušky a Opočna. Celkem se zúčastnilo ko-
lem stovky lidí.

Po přivítání hostů a úvodních projevech, kdy například 
Mgr. Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kra-
je, zmínila zájem zřizovatele o spolupráci škol s firmami v rám-
ci duálního vzdělávání a zdůraznila to, že nově vznikající ško-
la by měla navázat na tradici středního odborného vzdělávání 
v Novém Městě nad Metují, které bylo vždy orientováno hlavě 
na strojírenské obory. Starosta Nového Města pan Hable přislíbil 
podporu a zdůraznil tradici odborného školství ve městě. Pan Jan 
Birke, poslanec Poslanecké sněmovny PČR a starosta Náchoda, 
zavzpomínal na svá studentská léta v Novém Městě nad Metu-
jí a sloučení škol označil za odvážný pilotní program, vzhledem 
k tomu, že do nového subjektu patří i škola základní.

Hlavní částí setkání bylo představení nové školy. Paní ředitel-
ka PaedDr. Olga Talášková seznámila přítomné s novým názvem 
„souškolí“ – Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základ-
ní škola Nové Město nad Metují a s tím, že ředitelství školy bude 
v ulici ČSA 376, tedy v budově „průmyslovky“. Dále předvedla 
nové logo. Velká část jejího vystoupení byla věnována koncep-
ci nové školy. Hlavním cílem bude vybavit absolventy takovými 
kompetencemi, aby našli uplatnění ve svém profesním životě, 
vytvořit ve škole bezpečné prostředí pro všechny, rozvíjet spolu-
práci se zaměstnavateli, městem a základními školami regionu.

Poté paní ředitelka představila aktuální nabídku oborů pro 
školní rok 2018 – 2019. Pro SPŠ to jsou studijní obory Informač-
ní technologie – Aplikace počítačů v technice a robotice, Infor-
mační technologie – Počítačový design a reklama, Strojírenství 
– Počítačová podpora strojírenské výroby, Strojírenství – Robo-
tika a automatizace ve strojírenství, Mechanik strojů a zařízení, 
Mechanik seřizovač – Programátor CNC a učební obory Strojní 

Tvoje škola v Pyramidě

mechanik, Karosář, Obráběč kovů, Kadeřník. Obory pro Odbor-
nou školu zůstávají stejné. Více na webových stránkách školy 
www.skolynome.cz

V další části vystoupila Mgr. Jana Hanušová jako zástupce Re-
gionální investiční a rozvojové agentury Královéhradeckého kra-
je (CIRI) a prezentovala možnosti spolupráce základních a střed-
ních škol se zaměstnavateli. Slovo dostali i zástupci firem, kteří 
přítomné seznámili s možnostmi spolupráce jejich firmy a školy. 
Například KBA-Grafitec Dobruška, Škoda Auto, DLNK Nové Měs-
to, Bohemilk Opočno, Penny Market, 3E Engineering Praha, As-
tratex a Amman Nové Město.

Celá akce se nesla v přátelském duchu, zástupci základních 
škol získali informace o nově vznikající střední škole, která však 
navazuje na dlouholetou tradici středního odborného vzdělává-
ní v Novém Městě nad Metují, zástupci veřejné správy přislíbi-
li podporu. 

Na závěr se se všemi rozloučila paní ředitelka Olga Talášková.
Pyramidy jsou odpradávna symbolem stability a lidské šikov-

nosti. Setkání v Pyramidě bylo tedy symbolickým začátkem pro 
nově vznikající střední školu v Novém Městě nad Metují. 

Mgr. Eva Cohornová

Dobrá dědina z.s. srdečně zve na další ročník festivalu 
nejen milostné nejen poezie. Akce se tradičně uskuteční 
na evangelické faře v Šonově č.p. 95 u Nového Města nad 
Metují. Přijďte se setkat s básníky Petrem Hruškou, Zu-
zanou Gabrišovou, Milanem Libigerem, Ivanem Petlanem 
a Milanem Hrabalem, publicistkou Blankou Kostřicovou, 
šachovým velmistrem Jánem Markošem, vyzkoušet tanec 
na tyči či výrazový tanec pod vedením Jany Schwarzerové 
a Jany Faltové, nadchnout se písněmi skupiny Audrey and 
her Coopers a Yvetty Ellerové, shlédnout grafiky Jana Hru-
bého, nechat se unést varhaním recitálem Jiřího Tymela 
a potěšit se divadélkem Hany Voříškové. Akce se uskuteč-
ní s laskavou podporou obce Provodov-Šonov.

Kulturní festival 
plný umění o víkendu od pátku 15. do 17. června 
2018 v Šonově u Nového Města nad Metují 
aneb ROZKOŠATĚNÍ již po páté ve Vaší blízkosti!

Náchodská Prima sezóna, o.p.s. a Město Náchod, za finančního přispění Ministerstva kultury CŘ a Královéhradeckého 
kraje, pod záštitou ministra kultury PhDr. Ilji Šmída a hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D., 
za odborné spolupráce NIPOS – ARTAMA, ve spolupráci s Městským divadlem Dr. Josefa Čížka v Náchodě, Městem 
Smiřice a Kulturním střediskem Dvorana, hereckým domem Viktorka v Ratibořicích, Vzdělávacím a kulturním centrem 

Klášter Broumov, Městysem Nový Hrádek a farními úřady v Náchodě, České Skalici a Novém Hrádku pořádají

48. ročník festivalu

CAMERATA NOVA 
NÁCHOD 2018
28. 5. – 10. 6. 2018
koncerty neprofesionálních komorních sdružení, instrumentálních i vokálních těles

www.cameratanova.cz

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU
28. 5. 2018 od 19 hod., Městské divadlo Dr. Josefa Čížka, Náchod

KOMORNÍ ORCHESTR SLÁVY VORLOVÉ, NÁCHOD
dirigent: Josef Vlach, sólisté: Viktor Tomek (housle), Ondřej Čuhanič (trubka)

31. 5. 2018 od 19 hod., Kostel Sv. apoštolů Petra a Pavla, Nový Hrádek
MUSICA ANTIQUA, TRUTNOV

dirigent: Tomáš Korbel
 KRKONOŠSKÉ COLLEGIUM MUSICUM, TRUTNOV

dirigent: Anežka Mišoňová

2. 6. 2018 od 19 hod., Kaple Zjevení Páně, Smiřice
KOMORNÍ ORCHESTR SLÁVY VORLOVÉ, NÁCHOD

dirigent: Josef Vlach, sólista: Viktor Tomek (housle)
LA BILANCETTA, ČESKÁ SKALICE

dirigent: Ladislav Horký

3. 6. 2018 od 18 hod., kostel Nanebevzetí Panny Marie, Česká Skalice
POLYFONNÍ SDRUŽENÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

dirigent: Lukáš Janko

7. 6. 2018 od 19 hod., herecký dům Viktorka, Ratibořice
ŠPORKOVO TRIO, PRAHA

umělecký vedoucí: Karel Novotný

8. 6. 2018 od 19 hod., klášterní kostel sv. Vojtěcha, Broumov
PARDUBICKÝ KOMORNÍ ORCHESTR

umělecký vedoucí: Jiří Kuchválek

10. 6. 2018 od 19 hod., kostel sv. Vavřince, Náchod
KVARTETO ZUŠ NÁCHOD

pedagog: Lukáš Janko
SOUBOR FLAUTINA ZUŠ NÁCHOD

pedagog: Roman Škárka
SMYČCOVÝ ORCHESTR JESENÍK

dirigent: František Mech
sólisté: Karolína Svobodová (housle), Anežka Konečná (housle), Miroslav Luňák (zpěv)



KVĚTEN 25PRO JARMILKU, GALERIE

Ve čtvrtek 3. 5. 2018 se v hotelu U města Prahy konala malá, 
ale zajímavá akce. V komorním prostředí místní vinárny se se-
šla malá společnost v čele s neziskovou organizací Popálky o. p. 
s. (se sídlem ve Žďáře nad Sázavou) k oficiálnímu ukončení sbírky 
na pomoc a následnou léčbu popálené Jarmily Zelené z Náchoda. 
Na setkání jí zástupkyně Popálek Bc. Jana Lacinová a Jana Tlus-
tá předaly symbolický šek s částkou 402.358 Kč. Právě tolik při-
spěli lidé, které Jarmilčin příběh oslovil, a kteří chtěli pomoci na 
transparentní sbírkové konto, organizované Popálkami, během 
uplynulých tří let. Podtisk symbolického šeku tvoří vzkazy Jar-
milce, které lidé psali do zprávy pro příjemce. Peníze pomohly 
na nákup prostředků potřebných pro adaptaci na život po úra-
ze, na léčebné a rehabilitační prostředky, nutné pro péči po re-
konstruktivních operacích a na další výdaje související s léčbou.

Jarmilu Zelenou znají všichni dárci krve z Náchodska a oko-
lí jako usměvavou zdravotní sestřičku. Před událostí, která jí 
změnila život, pracovala na příjmu transfúzní stanice v Nácho-
dě. Před třemi lety se ji bývalý přítel pokusil zabít, když ji v autě 
před transfúzní stanicí polil benzínem a zapálil. Útok přežila, 
ale těžké následky na zdraví si nese s sebou. Zůstal jí však op-
timizmus, vnitřní síla, chuť do života i její přátelé. A právě její 
kamarádky (samy si říkají Klub pozitivek) toto setkání v utajení 
zorganizovaly a spojily s oslavami Jarmilčiných 60. narozenin.

Eva Čejchanová

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

 Miloš Petera – Stopy života.
Malířské dílo, kresby, frotáže a monotypy z let 1964–2017
(5. 5. – 17. 6.) Výrazný kolorista Miloš Petera (1937), žijící 
ve Dvoře Králové nad Labem, se vyjadřuje obrazy, které jsou 
poetickým vyjádřením povahy života. 

 Tomáš Tichý – Vlnění. Z cyklu Umělci do 40 let.
(10. 5. – 17. 6.) Malířské dílo Tomáše Tichého se řadí k osobi-
tým projevům nové vlny české malby. Pro náchodskou ga-
lerii připravil soubor obrazů, jehož ústředním námětem je 
veristická hra se strukturami.

 Claudie Resner 
– Jemné mosty nad neviditelnými propastmi
Výtvarnice (1965), pocházející z Hradce Králové, se v AVU 
v Praze zabývala převážně sochařskou činností. Ještě pod 
jménem Irena Jůzová reprezentovala Českou republiku 
na 52. Bienále v Benátkách v roce 2007 sérií odlitků vlast-
ní kůže. Autorka pracuje s neobvyklými a velmi moderními 
materiály. Léta své kariéry zasvětila pedagogické činnos-
ti na vysokých uměleckých školách. Na náchodské výsta-
vě představí v cyklech All inclusive, Esence a Love součas-
né materiály, jako jsou nanovlákna, polykarbonátové umělé 
hmoty a glitry. Vernisáž v pátek 29. 6. v 17 hodin.

 Edukační program pro mateřské, základní a střední ško-
ly Na scéně, připravený k výstavě Tomáš Tichý – Vlnění 
(14. 5. – 17. 6.) V doprovodném programu děti, žáci a stu-
denti nahlédnou do obrazů Tomáše Tichého. Malíř na svých 
obrazech zobrazuje současnost – vidíme postavy zasazené 
do strohého prostředí jejich domovů, obchodů či městských 
částí, věnující se obyčejným činnostem. V rámci programu 
budeme přemýšlet o věcech, které nás obklopují a ve kte-
rých se (rádi) ztrácíme. Po celou dobu nás budou provázet 
současně chaos i pořádek. Následně vytvoříme ohraniče-
ný prostor s proměnlivou scénou. Program je připraven pro 
všechny věkové skupiny s přihlédnutím na jejich specific-
ké potřeby a věk.
Rezervovat program můžete e-mailem na adrese info@gvun.cz 
nebo telefonicky: 491 427 321, 606 647 216.
Více na www.gvun.cz a facebook.com/galerienachod

 Sobotní výtvarná dílna 
Dílna pro rodiče s dětmi se uskuteční 9. června v prostorách 
galerie od 14 do 16 hodin. 
Určeno pro rodiče s dětmi od 5 let, mladší sourozenci jsou 
také vítáni, podle svých možností a chuti se mohou dílny 
účastnit. Doporučujeme pracovní oděv.
Hlaste se prosím nejpozději do čtvrtka 7. června na adre-
se: info@gvun.cz, nebo telefonicky 491 427 321. Na setkání 
s Vámi se těší Veronika Mesnerová.
Více informací na www.gvun.cz nebo facebook.com/galerie-
nachod

 Tradiční koncert pěveckého sboru Jiráskova gymnázia 
v Náchodě pod vedením sbormistra ing. Vlastimila Čejpa
Ve čtvrtek 28. června v 19.30 hodin.

Setkání Jizbic z ČR
a Dětský den Jizbice
23.června 2018 hřiště Jizbice

Program: 10:00 - Přívítání hostů v Náchodě
10:30 - Návštěva náchodského zámku
12:00 - Společný oběd
13:30  15:30 - Dětský den
14:00 - Oficiální přivítání hostů starostou a hejtmanem
14:30 - Zasazení stromu přátelství
15:00 - Přátelský zápas ve fotbalu a nohejbalu

Po celou dobu je zajištěno občerstvení a hudba.  Sobota 2. 6. 2018 v 17 hodin: 
FK Náchod – S. Třebeš KP mužů

 Neděle 3. 6. 2018 v 10 a ve 12 hodin: 
FK Náchod – FK Teplice Liga U19+U17
Neděle 3. 6. 2018 v 17 hodin: 
FK Náchod „B“ – Kunčice I.A třída mužů

Fotbal
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Dole pod letadlem ubíhá krajina. Z té výšky se podobá teto-
vané kůži obra. Linie řek, mnohoúhelníky ohraničené silnicemi, 
zelené plochy, města jako dětské stavebnice. Obr je tahle plane-
ta. Hodiny letu nad oceánem nestačily. Motory tlačí trup letadla 
stále hlouběji do vnitrozemí. Někde za námi jsou možná konden-
zační stopy. Shluky kapek a krystalů tvoří za letadlem viditel-
né linky. Zanecháváme na nebi otisk. Bohužel, jen na chvíli, než 
se ta nitka cukrové vaty rozplyne na jazyku slunce. A zase jsme 
ztraceni na nebi nad kůží potetovaného obra. Zůstane po člově-
ku víc, než jen jepičím životem vybavená stužka kondenzačních 
par za letadlem, když přeletí oceán? 

Velká Kanada 
Velvyslanectví České republiky v kanadské Ottawě se nachá-

zí v historické budově na pozadí vysokých kancelářských objek-
tů. Ne, mrakodrapy to ještě nejsou, přesto jejich výška zmenšuje 
a stlačuje hmotu budovy naší diplomatické mise. Za ten krátký 
čas pobytu v Ottawě mě nikdy neopustila středoevropská mě-
řítka. Všechno se mi tady zdá tak nějak větší, širší, mohutnější, 
než u nás. Auta, cesty, semafory i kelímky na kávu… „A propo, 
dáte si kávu, pane místostarosto, ptá se mě v kanceláři velvy-
slanectví paní Miloslava Minnes. Jsem rád, že slyším zase češti-
nu a nadšeně souhlasím. Souhlasil bych i s kaktusovým čajem 
či odvarem ze žaludů, a kávu já rád. Za chvíli hledím na hladi-
nu kávového moře. Jak už jsem říkal, i kelímky, hrníčky na kávu 
tady mají větší…

Tankové pásy
Závěr 60. let 20. století. Středoevropské politické klima značně 

přituhlo. Kondenzační stopy na nebi nad tehdejším Českosloven-
skem kreslí ve velkém počtu vojenská letadla s rudou hvězdou 
na křídlech. A tady na severoamerickém kontinentu právě je-
den Čech, který tak rád navštěvoval náš hotel U Beránka, randil 
v parku u zámku a proslavil secesní hospodu Port Artur, přemýš-
lí… Možná mu hlavou bleskla i první věta z jeho románu Zba-
bělci: Seděli jsme v Port Arthuru a Benno řekl: „Tak revoluce se 
vodkládá na neurčito.“ S krutým paradoxem se tato samostatná 
věta z románu z roku 1948 hodila do kontextu doby o dvacet let 
později. Umírněnou revoluci, lze-li tak nazvat reformní proudy 
v Československu 60. let neodložily, ale zalehly a zadusily pásy 
tanků bratrských armád. Píše se rok 1969 a náchodský rodák Jo-
sef Škvorecký, od roku 1963 spisovatel na volné noze, se nevrací 
z pobytu ve Spojených státech a odchází do kanadského exilu. 
Jsou za tím tanky skutečné i ty, jejichž pásy skřípají jen na kniž-
ních stranách. Skutečný i fiktivní svět si ironicky notují. Právě 
v roce 1969 byly totiž zastaveny práce na vydání nové Škvorec-
kého knihy Tankový prapor. 

Svět v zrcadle
Sedím v pracovně velvyslance České republiky v Kanadě 

pana Pavla Hrnčíře. Právě od něho doputovalo na stůl náchod-
ské městské rady pozvání na slavnostní otevření Knihovny Jo-
sefa Škvoreckého v Ottawě. Umístěna je v prostorách velvysla-
nectví a zdobí ji Škvoreckého citát v angličtině: Artists hold out 
the mirror to the bruises on the face of the world – Umělci drží 
zrcadlo modřinám ve tváři světa. Angličtina a čeština se v pro-
storách velvyslanectví prolínají, ale brzy má navrch angličtina, 
protože má většinu.“ Jsem velmi rád, že si našlo cestu na dneš-
ní večer, kromě českých krajanů, i takové množství Kanaďanů“, 
říká se zřetelným uspokojením v hlase pan velvyslanec Hrnčíř. 
I to je důkaz, že Škvoreckého dílo není vnímáno jako dílo auto-
ra tvořícího pro čtenářskou obec malé země kdesi za oceánem. 

Do Kanady za Dannym Smiřickým
„Umělci drží zrcadlo modřinám na tváři světa“
Josef Škvorecký (1924, Náchod – 2012, Toronto)

Cíle Škvoreckého knihovny
Primárním cílem Projektu knihovny Josefa Škvoreckého (Jo-

sef Škvorecký Library) je totiž propagace jeho díla jako česko – 
kanadského spisovatele. Sekundárně jde i o širší podporu české 
literatury. V roce 1971 zakládá Josef Škvorecký v Torontu spolu 
s manželkou Zdenou Salivarovou nakladatelství 68 Publishers. 
V tomto nakladatelství vydávají české exilové autory a v Česko-
slovensku zakázaná díla (do roku 1993 vyšlo celkem 227 titu-
lů). Škvorecký i jako nakladatel tak nezůstává nic dlužen své-
mu výroku o zrcadle nastaveném modřinám světa. Jiný slavný 
literární exulant Ludvík Kundera o Škvoreckém řekl, že jako je-
den z mála spisovatelů "obětoval" Škvorecký část autorské ka-
riéry vyšším cílům. Toto všechno by měl projekt Škvoreckého 
knihovny reflektovat. 

Náchod – Ottawa
V besedě nad literárním a lidským odkazem Josefa Škvorec-

kého jsem měl tu čest „na české půdě“ ottawského velvyslanec-
tví vystoupit s projevem za město Náchod. Dále hovořili profe-
sor Sam Solecki z Univerzity of Toronto, prof. Richard Sokoloski 
z University of Ottawa, a Zuzana Fernandes, která diplomovala 
na Torontské univerzitě s prací o nakladatelství „68 Publishers“. 
Z díla Josefa Škvoreckého četly studentky profesora Sokoloské-
ho Chantal Imbault, Shannon Plunkett a Angelina Roman. Klap-
ky saxofonu na jazzové variace bravurně tiskl Petr Čančura…
Po skončení večera se více než 60 hostů slavnostního otevření 
Knihovny Josefa Škvoreckého v Ottawě rozchází domů. Mám to 
z nich nejdál. Vzdušnou čarou nějakých 6500 kilometrů. A znovu 
budou ty pošetilé úvahy o marnosti lidského údělu v obrovském 
světě, o pomíjivosti kondenzačních par za motory letadla, o té 
propastné vzdálenosti, která dělí Náchod a Ottawu, o vzdálené 
zemi pod vámi, co vypadá jako potetovaná kůže? Ne! Pokud vaše 
myšlenky mají cíl, nic není tak vzdálené, abyste toho nedosáh-
li, nic není tak hluboko pod vámi, aby vás z toho jímala závrať.

Za Dannym Smiřickým…
 Kdykoli půjdu kolem Škvoreckého lavičky na centrálním ná-

chodském náměstí, vždycky se znovu utvrdím v přesvědčení, 
že správně nastaveným zrcadlem uvidíte nejen modřiny na tvá-
ři světa, ale za nimi i úsměv, radost, humanitu jako univerzální 
jazyk srozumitelný napříč kontinenty i městy, na spojnici met-
ropole Ottawy a okresního Náchoda. Hodně ale vždycky záleží, 
kdo to zrcadlo drží. Pak klidně můžete mávnout nad vzdáleností 
a vypravit se do Kanady za Dannym Smiřickým. Věřím, že další 
projekty města Náchoda budou důstojně připomínat život a dílo 
Josefa Škvoreckého. Díky laskavé podpoře paní Zdeny Salivarové 
– Škvorecké jsme získali do vlastnictví cenné části pozůstalosti 
Josefa Škvoreckého. Cílem je nyní vytvořit z nich trvalou expo-
zici. Ovšem to hlavní je, nezapomínat na knihy Josefa Škvorec-
kého. Jsou doma v Čechách, stejně jako v Kanadě. 

Miroslav Brát, místostarosta, foto R. Háša, S.García, M. Brát

Na ulicích Ottawy můžete obdivovat i řadu variací 
na moderní sochařské skulptury. 
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Velvyslanec České republiky v Kanadě Pavel Hrnčíř prezentoval 
při otevření Knihovny Josefa Škvoreckého i knihu Náchod, 

to krásné město Kostelec, kterou vydal 
Městský úřad v Náchodě v 90. letech 20. století.   

 (zleva) právnička Zuzana Fernandez, místostarosta Miroslav Brát, 
velvyslanec Pavel Hrnčíř,  profesor Richard Sokoloski, 
profesor Sam Solecki, výtvarnice Veronika Holcová.  

V předvečer otevření Knihovny Josefa Škvoreckého jsem velvyslanci 
Pavlovi Hrnčířovi předal aktuální fotografii zpodobňující lavičku 
Škvoreckého na centrálním náchodském náměstí. Fotografie  byla 

o den později již součástí interiéru knihovny.  

Ottawa – jako hlavní město – disponuje monumentální 
architekturou prezentující kanadskou státnost. Na snímku 

objekty kanadského parlamentu. 

Velvyslanectví České republiky v Ottawě. Právě zde je umístěna 
Khihovna Josefa Škvoreckého. 

Knihovna Josefa Škvoreckého byla otevřena besedou, 
na kterou přišlo na šest desítek Kanaďanů 
i našich krajanů žijících v Ottawě a okolí.  

Soustředěný výraz profesora Sama Soleckého 
z University of Toronto. 

Studentky profesora Sokoloského (University of Ottawa) 
čtou z Škvoreckého knihy Bassaxofon.  
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Koncem dubna skončila kuželkářská se-
zóna 2017–2018. Pro náchodskou kužel-
kářskou mládež jedna z nejúspěšnějších 
za poslední období. Základem mládež-
nických soutěží je Pohár mladých nadějí 
(PMN), Český pohár dorostu (ČPD) a doros-
tenecká liga, kde jsme měli dvě družstva. 

V PMN pravidelně startovalo 16 dětí 
a mezi nejlepších šestnáct finalistů v kaž-
dé kategorii se probojovalo sedm dětí. 
Čtyři z nich z druhých a třetích míst. Ze 
65 oddílů z celé ČR jsme měli nejpočetněj-
ší zastoupení v soutěžích žáků a již po ně-
kolik let i ve finálové čás-
ti. Po závěrečném finále 
se medailovou pozici po-
dařilo uhájit Veronice 
Kábrtové. Kryštof Brejtr 
skončil na čtvrtém mís-
tě z celkového počtu 98 
účastníků této kategorie. 
Bára Lokvencová ve star-
ších žákyních obsadi-
la konečnou pátou pozi-
ci a Martin Hanuš skončil 
sedmý ze 119 účastníků. 
Umístění ostatních účast-
níků finálových bojů bylo 
do 15. místa.

V ČPD jsme sice nedo-
sáhli na medailové umís-
tění, ale prvenství jsme 
opět měli v počtu zúčastněných dorosten-
ců – šest děvčat a sedm chlapců. V děvča-
tech si nejlépe vedla Kateřina Majerová, 
která skončila na hezkém osmém mís-
tě a vybojovala přímý postup na MČR. 
V kategorii chlapců se soutěže účastnilo 
169 soutěžících. Naši zástupci se umísti-
li od 19. místa po 32. místo, což je vzhle-
dem k počtu účastníků rovněž velice sluš-
ný výsledek.

Zlatem skončila 1. liga dorostu. Druž-
stvo SKK Náchod „A“ ve složení Kateřina 
Majerová, Jaroslav Špicner, David Urbá-

Kuželky nek, Denis Hofman a Lukáš Bajer získalo 
pro Náchod a klub po čtrnácti letech titul 
Mistra ČR pro rok 2018. V průběhu utká-
ní základní skupiny se v tomto družstvu 
dále vystřídali Mikuláš Martinec, David 
Stára, Helena Mervartová, Lucka Slavíko-
vá a Dan Majer. 

Na závěr celé sezóny se konalo Mistrov-
ství ČR v jednotlivých kategoriích. Na tato 
mistrovství se probojovalo deset hráčů. 
Čtyři v žákovských kategoriích a šest v do-
rostenecké kategorii. V těchto soutěžích 
se výrazně prosadila děvčata. Vše odstar-
tovala st. žákyně Bára Lokvencová, která 
získala bronz. O týden později jsme měli 

v 36 členném startovním 
poli MČR dorostenek hned 
čtyři děvčata. Eliška Bouč-
ková se stala mistryní ČR 
velice kvalitním výko-
nem 575 poražených ku-
želek. Úspěšné vystoupe-
ní našich děvčat potvrdila 
Kateřina Majerová, která 
získala titul vicemistryně 
ČR náhozem 557 kuželek. 
Za pozornost stojí i to, že 
se všechny naše účastnice 
MČR vešly do první desít-
ky. Bohužel se takto neda-
řilo chlapcům. Jan Gintar 
v mladších žácích a Denis 
Hofman v dorostu sice vy-
bojovali postup do neděl-

ního finále, ale tam se už tolik nedařilo. 
I přesto lze tuto sezónu hodnotit z pohle-
du účasti v soutěžích i dosažených výsled-
ků jako velice úspěšnou.

Je to dílem práce samotných dětí, jejich 
trenérů a v neposlední řadě i díky podpo-
ře práce s mládeží ze strany klubu a pře-
devším města Náchoda. Děkujeme!!!! Po-
děkování za podporu práce s mládeží 
patří i sponzorovi, kterým je Saar Gummi 
Automotive se sídlem v Červeném Kostel-
ci.         Zdeněk Jaroš

Po šesti letech se do Náchoda vrací 
1. liga házené v kategorii mladších do-
rostenců. Zde je, na rozdíl od kategorie 
mužů, nejvyšší soutěží v tomto sportu 
u nás.

Letošní sezonu ukončili mladší doros-
tenci oddílu házené TJ Náchod v sobotu 
12. 5. 2018 vítězstvím 38:32 v utkání s tý-
mem HSK Tygři Ústí nad Labem. Utkání to 
nebylo vůbec jednoduché. Soupeř je sice 
týmem z konce tabulky, přesto měl v prv-
ním poločase herně navrch. Zvrátit skóre 
zápasu a převzít převahu ve hře se poda-
řilo až na začátku druhé poloviny utkání. 
Remíza nebo porážka nepřicházely v úva-
hu, protože bodové rozdíly mezi týmy ve-
doucími tabulku byly těsné.

V sezoně 2017–18 tak tým mladších 
dorostenců HC TJ Náchod v házenkářské 

Nejvyšší soutěž znovu v Náchodě
2. lize Čech utrpěl ve 20 utkáních pouze 
tři porážky. Všechny byly od týmů, které 
v soutěži skončily těsně za Náchodem – 
Sokol Vršovice, Loko Louny a Sokol Šťáh-
lavy.

Týmu se tak splnil sen, který začal snít 
někdy v polovině podzimní části soutěže. 
Přesto, že někteří hráči z týmu přecháze-
jí do starší kategorie, většina jich zůstá-
vá a doplní je mladší spoluhráči z katego-
rie starších žáků.

V sezóně 2018–19, která startuje v půl-
ce září, se tak v Náchodě opět bude hrát  
1. liga házené mladších dorostenců. Mů-
žeme se tak těšit mimo jiné i na týmy, kte-
ré v kategorii mužů hrají Extraligu, např. 
Plzeň, Dukla Praha, Zubří, Jičín, Karviná, 
Nové Veselí, resp. jejich mladší spoluhráče.

(PL)

ved. týmu: Lipovský P., Lipovský T., Fišer D., 
Komárek D., Pavlík J., Fišer J., Novohradský 
L., trenér Novohradský, D. Zetek J., Beránek 
T., Pitřinec O., Joudal A. Katuš D., Krčál Z.

Tři medaile pro plavce Delfína 
z mezinárodního mítinku

Rakouská metropole přivítala plavce 
z 85 oddílů převážně středoevropských 
zemí na dalším mezinárodním mítinku 
Vienna International Swim Meet 18. Oz-
dobou byl start mistra Evropy na dlouhé 
polohovce Maďara Dávida Verrasztó. 

Klub Náchod Delfín zde úspěšně pro-
pagoval olympionik Pavel Janeček. Vybral 
si celkem 5 disciplín, v nichž ukořistil  
3 medaile.

Zlato si vyplaval v závodě na 200m 
polohový způsob časem 2:06,57, kde ov-
šem chyběla kvalitnější konkurence. Vět-
ší hodnotu pro něho měl zřejmě výsledek 
na 200 m volný způsob, kde dohmátl dru-
hý v čase 1:53,03 za Verrasztem, ale získal 
cenný skalp dalšího vynikajícího maďar-
ského plavce Bence Biczó, vícemistra Ev-
ropy na 200m motýl z roku 2014. 

Druhé stříbro vylovil Janeček z 50me-
trového bazénu na 200 m znak za čas 
2:09,06. V závodech na 100 m motýl skon-
čil čtvrtý, obdobně jako na dvojnásobné 
trati, kde mu na bronz Rumuna Lauren-
tia chybělo 0,3 sek.

(pj)

Janeček vyplaval 
zlato ve Vídni
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v červnu 2018 v Regionálním muzeu Náchod

Přehled kulturních akcí

Ateliér malířů a grafiků AMAG v muzeu – obrazy a kresby
Do 3. června 2018 zve Muzeum Náchodska návštěvníky do výstav-
ní síně muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) na výstavu výtvar-
ných prací členů spolku AMAG, která probíhá jako úvodní projekt 
nového cyklu „Náchodské výtvarné jaro“, jenž se bude přibližně 
ve stejném čase pravidelně opakovat i v dalších letech. Výstava je 
rovněž doplněna ukázkou z děl Jiřího Kaufmana, od jehož naro-
zení letos uplyne rovných 100 let, a Karla Šafáře, od jehož úmrtí 
uplynulo 20 let. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.

Hrdý Náchoďák Josef Škvorecký
Na letní měsíce připravilo Muzeum Náchodska ve spolupráci 
s městem Náchodem výstavu věnovanou osobnosti věhlasného 
náchodského rodáka, populárního spisovatele Josefa Škvorec-
kého. Probíhat bude ve výstavní síni muzea (roh Zámecké a Tyr-
šovy ulice) od 26. června do 7. září 2018, slavnostní vernisáž se 
uskuteční v pondělí 25. června v 16 hodin. Otevřeno denně mimo 
pondělí 9–12, 13–17 hod.

Co nabízí náchodský zámek v červnu 2018?
V měsíci červnu nabídne náchodský zámek návštěvníkům pro-
hlídky Reprezentačních pokojů Piccolominiů, Salonů II. zámeckého 
patra a vyhlídkové věže, terasy a středověkého sklepení) a to od úte-
rý do neděle od 9 do 16 hodin. O víkendech v 10 a 14 hodin bude 
pro zájemce o faleristiku otevřena Expozice řádů, mincí, medailí, 
šperků a vyznamenání, která je spojena s prohlídkou Reprezen-
tačních pokojů Piccolominů (v ostatních dnech je prohlídka mož-
ná 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 v květnu a červnu 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.

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

 3. 6. – Prohlídka zámecké kaple v 13 hodin – prohlídka zá-
mecké barokní kaple včetně sakristie a kruchty.
Vstupné jednotné: 50 Kč 
12. 6. Pohádka – Čertův poklad 
Princezna Jasmína netrpělivě očekává svého ženicha. Aby po-
znala jeho pravou povahu, vymění se se svou služkou Žofií. Po-
dobný nápad však dostane i princ a jeho sluha. A aby toho ješ-
tě nebylo málo, všichni se dozvídají, že pan král před lety slíbil 
princeznu drakovi za ženu. Kdo je pravý hrdina a kdo má upřím-
né srdce se dozvíte v této veselé pohádce. 
Délka představení cca 50min.
Rezervace na tel.: 604 381 520 nebo e-mailu:agentura.veronika@
centrum.cz, www.agenturaveronika.cz, volejte prosím v úřední ho-
diny Po–Pá 13–18 h.
Začátky představení v každou celou hodinu 9–13h a dále podle 
rezervací. Začínáme přesně v celou, takže buďte prosím na mís-
tě minimálně o 15 min dříve, než je váš objednaný čas.
Cena: 85 Kč/osobu/dítě. Pedagogický doprovod – zdarma!!!

 23. 6. – Ze života na zámku – Prohlídky expozice „Na dvoře 
vévodském“ s průvodci v kostýmech, vyprávění o životě na zám-
ku a v podzámčí. Prohlídky v 11.00, 13.30, 14.30, 15.30 hodin.
Vstupné se nemění. 

Těšíme se na vaší návštěvu! www.zamek-nachod.cz

Stálá expozice muzea Dějiny Náchoda a Náchodska 
Stálá expozice Muzea Náchodska na Masarykově náměstí čp. 18 
v Náchodě mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších 
doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. Or-
ganizované výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722 nebo 
na e-mailu muzeumna.expozice1@seznam.cz. Otevřeno denně 
mimo pondělí 9–12, 13–17 hod. 

Osudové osmičky 20. století v dějinách Náchoda
Do budovy stálé expozice Muzea Náchodska na Masarykově ná-
městí čp. 18 srdečně zveme zájemce k návštěvě výstavy Osudo-
vé osmičky 20. století v dějinách Náchoda. Výstava mapuje nej-
důležitější milníky našich dějin zakončené osmičkou (1918, 1938, 
1948 a 1968), mapuje události, k nimž v naší vlasti a na Náchod-
sku došlo a díky desítkám trojrozměrných předmětů, z nichž 
některé jsou prezentovány zcela poprvé, připomíná návštěvní-
kům pohnuté události 20. století. Výstava potrvá do 11. listopa-
du 2018. Součástí výstavy je rovněž ojedinělá expozice figurek 
vojáčků čsl. armády první republiky v miniatuře Měli jsme se 
bránit – 1938 modeláře a sběratele Lubora Šušlíka. 
Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.

Pevnost Dobrošov v červnu
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opev-
nění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Vzhle-
dem k plánované rekonstrukci je provoz omezen. V červnu je 
ve všední dny – pondělí až čtvrtek – možnost prohlídky POU-
ZE na objednání 24 hodin předem (bez omezení počtu návštěv-
níků). O pátcích, sobotách a nedělích probíhají prohlídky vždy 
v 9.45, 11.10, 12.30, 14.00 a poslední v 15.15 hod., přičemž počet 
míst je omezen maximálně na 55 osob. Po dobu prohlídek ne-
bude v provozu pokladna pevnosti. Návštěvu pevnosti lze ob-
jednat na tel. čísle 724 120 498, či elektronicky: pevnost.dobro-
sov@seznam.cz.

Staré věci nepatří do starého železa
Muzeum Náchodska pořádá od června 2018 do května 2019 sbír-
ku všech retro, starých, nemoderních a dalšími přívlastky ozna-
čovaných věcí, které se povalují u vás doma, ale je vám líto je 
jednoduše vyhodit. Pro mnohé lidi již nemají předměty, jež byly 
vyrobeny před rokem 1989, žádnou jinou hodnotu než tu senti-
mentální, i tak se však mezi nimi mohou skrývat poklady, kte-
rým právem patří své místo v muzejních sbírkách.
Pro připravovanou výstavu hledáme především vybavení na do-
volenou, ale dárci mohou nosit veškeré věci, které se týkají kaž-
dodenního života v dobách reálného socialismu, jako je oblečení, 
nádobí, hračky, toaletní potřeby, vybavení domácnosti, sportov-
ní potřeby, elektronika apod. Vděčni budeme také za zapůjčení 
fotografií, které si budeme moci oskenovat. 
Předměty ze sbírky budou nejprve využity při přípravě výsta-
vy zaměřené na různé způsoby trávení dovolené za socialismu 
a následně budou používány i při dalších výstavách. Přinést je 
můžete kdykoliv do muzea (vždy se jménem dárce a kontaktem 
na něj) nebo ve vyhlášených termínech přímo na osobní schůz-
ky s muzejními kurátory.
První schůzka se uskuteční 26. 6. 2018 v přednáškové místnos-
ti muzea v 1. patře Staré radnice (čp. 1) na Masarykově náměstí 
v Náchodě od 15.00 do 16.00 hodin.
Druhá schůzka se uskuteční 17. 7. 2018 v přednáškové místnos-
ti muzea v 1. patře Staré radnice (čp. 1) na Masarykově náměstí 
v Náchodě od 15.00 do 16.00 hodin.
Třetí schůzka se uskuteční 21. 8. 2018 v přednáškové místnos-
ti muzea v 1. patře Staré radnice (čp. 1) na Masarykově náměstí 
v Náchodě od 15.00 do 16.00 hodin.
Za Váš zájem a podporu předem velice děkujeme! 
Více informací: www.muzeumnachod.cz a Fb Regionální muzeum 
v Náchodě

Státní zámek Náchod
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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 

 2. 6. a 3. 6. Stomatologie RZ s.r.o.
  MDDr. Martin Kyselý Komenského 72, 
  Nové Město nad Metují tel.: 491 472 946
 9. 6. a 10. 6. Precident s.r.o. – MDDr. Jan Petřík Kamenice 113, (Pasáž Magnum),
  Náchod  tel.: 724 086 199
 16. 6. a 17. 6.  MUDr. Miroslava Jirmanová Komenského 48
  Nové Město nad Metují tel.: 491 472 947
 9. 6. a 10. 6. MUDr. Jana Malíková Denisovo nábřeží 665
  Náchod  tel.: 491 428 885
 30. 6. a 1. 7. MUDr. Eliška Pištorová Komenského 72
  Nové Město nad Metují tel.: 491 472 923

AKCE PRO VEŘEJNOST
 neděle 17. června – DEN HUDBY

oslava mezinárodního evropského Dne 
hudby, od 14 hodin na nádvoří Státního 
zámku Náchod, vystoupení sborečků z MŠ 
Plhov a MŠ Kramolna a souborů Hron z 
Náchoda a Sta Allegro z Kudowy Zdrój, 
vstup zdarma, informace PhDr. Jarosla-
va Nývltová, jajka@decko-nachod.cz, tel. 
775 223 291

AKCE MATEŘSKÉHO CENTRA
 úterý 12. června 

– HOMEOPATIE NA LÉTO
lektor Mgr. Jitka Lysická, rady, typy, dis-
kuse, cena 50 Kč, od 16 hodin, informace
Mgr. Jitka Ničová, tel. 774 635 232, mc@
deckonachod.cz

 úterý 19. června 
– ROZLOUČENÍ S MACÍČKEM
program pro děti a rodiče, piknik na za-
hradě Déčka, od 10 hodin, informace Mgr. 
Jitka Ničová, tel. 774 635 232

Poslední volná místa na letních táborech
PŘÍMĚSTSKÉ:

 Červenec s angličtinou 
9. 7. – 13. 7. , 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 1500 Kč, vedoucí: Ing. Kateři-
na Hiebschová

 Divadelní tábor
20. 8. – 24. 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 
jeviště a my jsme jeho herci, cena 1500 Kč, 
vedoucí: Dominik Macháček 
POBYTOVÉ:

 Instruktorák 21. 7. – 28. 7., 
pro instruktory a vedoucí 14–18 let 
vzdělávací a zážitkový týden ve stanovém 
tábořišti v údolí Běluňky u Sebuče, získá-
ní znalostí z pedagogiky, psychologie, 

styly vedení, práce s věkovými skupina-
mi, organizování her, zdravověda, zážit-
kové hry, lanové techniky, základní ško-
lení pro certifikát MŠMT, cena 2000 Kč, 
vedoucí: Ing. Ludmila Pohanková  

 Legenda – Ankh-Morpork 
28. 7. – 9. 8., pro děti 8–16 let
tábor, kde potkáte ošklivé čarodějky i cti-
hodné mágy, hamižné trpaslíky i sval-
naté trolly, poctivé kupce i svědomité 
zloděje, kde zažijete kopec legrace a zá-
bavy,informace www.tabor-legenda.cz, 
cena: 3200 Kč, vedoucí: Ing. Aleš Říha
Expedice Everest 
4. 8. – 11. 8., pro děti 8–14 let
vysokohorská expedice – dovednosti od-
vážných horských Šerpů, lanové aktivi-
ty, slackline, geocaching, netradiční hry 
a sporty, orientační běh, táborák, koupá-
ní, tvořivé aktivity, spousta zábavy a ne-
opakovatelných okamžiků, cena 2500 Kč,
vedoucí: Mgr. Helena Koutská
Na tábory Déčka je třeba se hlásit přes regis-
trační systém na www.decko-nachod.cz, kde 
také najdete další informace. Členům Déčka 
bude na jednotlivé akce poskytnuta sleva.

V areálu SVČ Déčko proběhl další ročník 
Bambifestu. Jedná se o přehlídku volnoča-
sových aktivit dětí a mládeže. Se svojí pre-
zentací zde tradičně nechyběli například 
hvězdáři z Úpice. Atraktivně zněly i názvy 
dalších stanovišť: lanové centrum, kolo-
běžky či výtvarná dílna. Na akci se sjely 
nejen školy, spolky a další subjekty zamě-
řené na práci s mládeží z celého regionu, 
ale i polští přátelé z Centra kultury, spor-
tu a rekreace Klodzko. Za město Náchod 

BAMBIFEST 
v zahradách Déčka

přítomné pozdravil místostarosta Miro-
slav Brát, který ocenil tradici a šíři celé 
akce. Dodejme pro úplnost, že BAMBI-
FEST je pokračováním úspěšného projek-
tu Bambiriáda. Jedná se o akci zaměřenou 
na prezentaci dětských sdružení, středi-
sek volného času a dalších subjektů, které 
organizují volný čas dětí a mládeže. Ko-
ordinátorem BAMBIFESTu pro celou ČR 
je Rada dětí a mládeže Moravskoslezské-
ho kraje, z. s. Cílem BAMBIFESTu je před-
stavit široké veřejnosti nabídku volno-
časových aktivit pro děti a mládež. Díky 
BAMBIFESTu mají děti možnost vybrat si 
tu nejlepší volnočasovou aktivitu. Vstup 
na akci je vždy zdarma.



KVĚTEN 31CÍRKVE, SENIOR KLUB, SZP

Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stanislav 
Švarc ThDr. 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 den-
ně 9–17 hodin. Pravidelné bohoslužby se konají ve Farského síni 
CČSH, vchod Raisova ul. v neděli v 8.15 hod. Biblické hodiny 
ve čtvrtek v 16 hod.

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.far-
nost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí 
a čtvrtek 9.00–11.00 a 15.00–17.00, úterý, středa a pátek 9.00–
11.00, v jinou dobu po předchozí domluvě. Bohoslužby v koste-
le sv. Vavřince: pondělí 7.00, úterý 18.00, středa 16.00, čtvrtek 
7.00, pátek 18.00, sobota 7.30 a v 18.00 s nedělní platností, ne-
děle 7.30, 9.00 a 18.00. Mše svaté pro děti a mládež jsou slouže-
ny v kostele sv. Michaela v neděli v 10.15. Věřící se ke společným 
modlitbám scházejí v kostele sv. Michaela každý druhý čtvrtek 
od 19.00. Příležitost ke svátosti smíření se naskýtá půl hodinu 
přede mší svatou a v pátek hodinu přede mší svatou. V sobotu  
2. června od 16.00 bude sloužena mše svatá v zámecké kapli. 
Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) spojená s průvodem ko-
lem kostela sv. Vavřince se uskuteční v neděli 3. června od 9.00. 
Poutní mše svaté v kapli v Dobrošově budou slouženy v neděli 
10. června v 15.00 hod. a v pondělí 11. června v 18.00. Děti při-
stoupí k prvnímu svatému přijímání v neděli 17. června. při mši 
svaté v 9.00. Titulární slavnost hřbitovního kostela Narození sv. 
Jana Křtitele oslavíme v neděli 24. června v 10.30.         

P. Zdeněk Kubeš, děkan 

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,  
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Konzultační hodiny, objed-
nání rozhovoru či návštěvy faráře kdykoliv po telefonické do-
mluvě. Bohoslužby vždy v neděli ve sborovém domě v Náchodě 
od 9.00 hodin (není-li uvedeno jinak) a v kostele v Šonově od 10.30 
hodin. V neděli 10. 6. společné bohoslužby pro celý sbor s vys-
luhováním svaté večeře Páně a křtem Elišky Pytlíkové v koste-
le v Šonově od 10.00 hod. v rámci Šonovské misijní slavnosti. 
Hosty budou hronovský farář Michal Kitta a skupina Augenb-
lick, v jejímž provedení zazní hebrejské a židovské písně, a naši 
přátelé ze Skotské evangelické církve. V neděli 17. 6. budou bo-
hoslužby v kostele v Šonově od 10.30 h. netradiční – varhanní 
recitál pana Jiřího Tymela prokládaný krátkými poetickými úva-
hami. Ve čtvrtek 21. 6. bohoslužby v Domově důchodců v Nácho-
dě od 9.30 hod. Bohoslužby v Oáze v Novém Městě nad Metují 
s Markem Bártou ve čtvrtek 14. 6. od 10.15 hod. Biblické hodiny 
ve středu vždy od 16.00 hodin (13. 6. v Náchodě a 20. 6. v Novém 
Městě nad Metují). Biblická hodina v Harmonii s Markem Bártou 
ve čtvrtek 28. 6. od 9.30 hod. Schůzka dětí v pátek 29. 6. v Šono-
vě na faře od 17.30 hod. Setkání střední generace na faře v Šono-
vě v pátek 22. 6. od 17.30 hod. Přehled všech akcí a aktuální in-
formace naleznete vždy na adrese 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.

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp–nachod.cz

Senior klub „Harmonie 2“
nabízí všem seniorům programové čtvrtky na měsíc červen, kde se 
sejdeme při následujících programech:

 čtvrtek 7. 6. od 14 hod. „Abeceda hvězd“ s Vladimírem Hro-
nem, zábavný pořad z TV archivu;

 čtvrtek 14. 6. od 14 hod. „Luciano PAVAROTTI“ – kolekce árií 
ze známých oper, (Tosca, La traviata aj.); 

 čtvrtek 21. 6. ZÁJEZD na Čapí hnízdo, dále na zámek Jemniš-
tě…., odjezd v 6 hod. z ul. Za Teplárnou. Na zpáteční cestě bude 
možnost večeře. Návrat do 20.30 h. Místa v autobusu jsou již ob-
sazena. Druhý zájezd se bude konat 13. září.

 čtvrtek 28. 6. od 14 hod. bude poslední setkání před prázdni-
nami a pobavíme se při scénkách Felixe Holzmana.
Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, 
i když nejsou členy organizace. Na vaše návštěvy se těší členo-
vé výboru SČR, MO Náchod. Účastníci letošního wellness poby-
tu v Piešťanech-Banka byli velmi spokojeni, a proto je domlu-
ven obdobný pobyt i na květen příštího roku. Zájemci, stavte se 
v klubovně Harmonie 2 vyřídit si přihlášku: 4., 7., 18., 25. a 28. 
června vždy odp. do 16hod.
Přejeme všem našim příznivcům pohodové prožití prázdninových 
měsíců a v klubovně Harmonie 2 se opět sejdeme při programech 
v září, za výbor SČR, MO Náchod Anna Poláková.

Rekondiční pobyt SZdP Náchod z,s.
Již po desáté pořádáme rekondiční pobyt na chatě Prim,
v Deštné v Orlických horách 25. 6 – 27. 6. 2018. Program bude 
přizpůsoben zdravotnímu stavu a věku účastníků.
Pondělí: odjezd 25. 6. 2018 v 9.00 – nástup v Raisově ul.
V Novém Městě nad Metují se zastavíme na prohlídce výsta-
vy Českých korunovačních klenotů (mistrovské repliky) a ži-
vot v době Karla IV. Příjezd na chatu, oběd, ubytování. Odpole-
dne vycházka obcí Deštné, individuální program, odpočinek. 
Navečer zdravotní cvičení, večeře, příprava na hudební spole-
čenský večer na chatě.
Úterý: 26. 6. 2018 ranní cvičení, snídaně, dopolední výjezd 
na Masarykovu chatu, zdatnější turistickou cestou zpět do Dešt-
ného. Po obědě odpočinek, později společná návštěva muzea. 
Navečer, zdravotní cvičení, večeře, příprava na maškarní spole-
čenský večer na chatě.
Středa: 27. 6. 2018 ranní cvičení, snídaně, výlet. Hrad a zámek 
Potštejn, komplex, jehož dominantu tvoří rozsáhlá zříceni-
na gotického hradu z konce 13. st. loupeživého rytíře Mikuláše  
z Potštejna. Další perlou je barokní zámek vystavěný hrabětem 
Janem Ludvíkem Chamaré v letech 1749–1755, kde jsou k vidění 
dobové interiéry… Navštívíme poutní areál Homole, zbudovaný 
v letech 1692–1696 hraběnkou Elenorou z Ugarte, nejdříve raně 
barokní kostel Panny Marie Bolestné, později rozšířeno pout-
ním areálem se dvěma kaplemi a schodištěm. Je jedinečnou umě-
leckou hodnotou a stavbou v českých zemích, z druhé poloviny  
18. století. Návrat na chatu, odpočinek, zdravotní cvičení, hodno-
cení pobytu, večeře, předání pokojů, placení individuálních účtů. 
Odjezd do Náchoda kolem 19. hod. Přejeme pěkné počasí, hodně 
zážitků a zdraví.                                   Za výbor: Olga Frühaufová

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.

www.mestonachod.cz
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Městská knihovna Náchod informuje v červnu 2018

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

Otevírací doba během malování knihovny
Upozorňujeme na změnu otevírací doby: 
Do 2. června bude uzavřeno pouze oddělení pro dospělé
18.–22. června bude uzavřeno oddělení pro děti
Soboty 23. a 30. června bude opět uzavřena celá knihovna

Děkujeme za pochopení. 

Rozvoz knih
Ve čtvrtek 7. června se v dopoledních hodinách uskuteční roz-
voz knih nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
Studovna

 ANNA MANĚNOVÁ: Z MÝCH SNŮ
9. dubna – 2. června. Prodejní výstava obrazů Anny Maněnové.
Hala

 VÝSTAVA SPOLKU AMAG
5.–15. června. IV. členská výstava spolku AMAG. Vernisáž se 
uskuteční v pondělí 4. června v 17.00 hodin.

 FESTIVAL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
20. června. Od 9.00 do 18.00 hodin ude v prostorách před kni-
hovnou, v hale knihovny a na zahradě probíhat Festival sociál-
ních služeb. 

 NÁCHOD V SRPNU 1968 VE FOTOGRAFII
25. června – 31. srpna. Výstava fotografií a dobových materiálů 
uspořádaná Fotoklubem Náchod a Městskou knihovnou Náchod 
k srpnovým událostem roku 1968.  Vernisáž proběhne v pondě-
lí 25. června v 17.00 hodin.
Studovna

 VÝSTAVA SPOLKU AMAG
5. června – 31. srpna. Pokračování IV. členské výstavy spolku 
AMAG.

Dětské oddělení
 VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ ZŠ KOMENSKÉHO

1. června – 31. srpna. Výstava prací žáků třídy 2. C a výtvarné-
ho kroužku ZŠ Komenského.

S knížkou do života – 2. setkání
V pátek 1. června vás zveme na druhé setkání projektu Book-
start – S knížkou do života, které se uskuteční v dětském odděle-
ní knihovny. Posledně jsme účastníky projektu rozdělili do dvou 
skupin – na tomto setkání začneme skupinou B od 9.00 hodin, 
na skupinu A se těšíme v 10.00 hodin. Tentokrát si budeme po-
vídat i s dětskou psycholožkou.

Pasování prvňáčků na čtenáře
Ve dnech 4.–6. června proběhne již potřinácté slavnostní paso-
vání prvňáčků náchodských škol na čtenáře. Jako diváci se jej 
mohou zúčastnit i rodinní příslušníci. Děti bude pasovat sám 
zakladatel města Náchoda Rytíř Hron, poté, co mu dokáží, že 
opravdu umí číst. 

Pondělí 4. června:
  8.15 – ZŠ Komenského 1. C
 9.30 – ZŠ Komenského 1. A
 10.45 – ZŠ Komenského 1. B

Úterý 5. června:
 8.15  – ZŠ Pavlišovská, Babí + ZŠ Dolní Radechová
 9.30  – ZŠ Drtinovo náměstí, Staré Město nad Metují
 10.45  – ZŠ Náchod-Plhov 1. A

Středa 6. června:
 8.15  – ZŠ Náchod-Plhov 1. B
 9.30  – ZŠ 1. Máje, Běloves
 10.45  – ZŠ T. G. Masaryka
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červen
PROGRAM ALTERNATIVNÍ TVORBY KINA VESMÍR NAJDETE NA STRANĚ 5 NZ

SOLO: STAR WARS STORY FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte se do předaleké galaxie, na zbrusu nové dobrodružství nejoblíbenějšího syčáka v galaxiiAkční dobrodružný film režiséra Rona Howarda, uváděný v čes-
kém znění i s českými titulky. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

DELIRIUM
Věř rozumu, ne svým očím… Poznáš, co je realita? Když si myslíte, že jste duševně nemocný a čerstvě vás propustili z psychiatrické léčebny, pak je někdy těžké rozlišit, co je skutečnost a co jsou cho-
romyslné výplody odehrávající se jen ve vaší šílené hlavě – to je hororový psychothriller od producentů hororů „Očista“ a „Uteč“. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH O OBROVSKÉ HRUŠCE
Okouzlující animované dobrodružství o cestě za velkým objevem v rodinném animovaném filmu. Příběh o kočce Míce a sloníku Sebastianovi, kteří najdou v přístavu vzkaz v láhvi, který pochází 
od zmizelého starosty Solby a stojí v něm, že se nachází na tajemném ostrově a učinil tam velký objev. České znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

TEAMBUILDING FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Komedie o tom, co se stane, když se dostanou bankovní úředníci do varu: vyráží na tři dny do hor, na tolik moderní teambuilding. Hrají Miroslav Mejzlík, Alice Bendová, Martin Dejdar, Dana Moráv-
ková a další. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

AVENGERS: INFINITY WAR
Neuvěřitelná desetiletá cesta filmovým světem studia Marvel! Akční dobrodružný film, uváděný v českém znění. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

DEADPOOL 2
Všechno bude větší!!! Akční komedie s hodně černým smyslem pro humor a netradičním přístupem k superhrdinským pravidlům fair play. České titulky. Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

HASTRMAN
Příběh jedné lásky, jedné vášně a jedné krajiny. Romantický thriller s Karlem Dobrým v hlavní roli hastrmana, který vznikl na motivy oceňovaného románu Miloše Urbana. V dalších rolích Simona 
Zmrzlá, Jiří Lábus, Jan Kolařík, Jiří Maryško, David Novotný, Norbert Lichý a Vladimír Polívka. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Romantická komedie o tom, co se stane, když mladá úspěšná dívka přijíždí do své rodné vesničky za svými svéráznými rodiči a potkává zde svoji dávnou lásku, a během chvíle zjistí, že dávné city 
nejsou minulostí…  Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY
… mají báječný plán! Hvězdně obsazená krimi komedie, volně navazující na legendární sérii Dannyho parťáci. Debbie a její tým mají smělý plán loupeže, kterou se chystají provést na velkolepé kos-
týmní gala přehlídce celebrit v newyorském Metropolitním muzeu. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

GHOST STORIES
Vidíme jen to, co chceme vidět! Skeptický profesor Phillip Goodman se zabývá vyvracením zdánlivě nadpřirozených událostí. Do rukou se mu ale dostanou tři nevysvětlitelné případy a ve chvíli, 
kdy je začne řešit, se sám dostane do děsivé hororové smyčky… České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PAT A MAT ZNOVU V AKCI
„A je to opět tady“. Pat a Mat, naši dva známí kutilové znovu v akci, ve zbrusu novém filmu. 
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

BACKSTAGE
Žiju svůj život… Dynamická lovestory plná tance a hudby, uvolněného stylu streetdance, dynamického rytmu a čistých emocí a vášní těch, kteří nevěří nikomu nad třicet let. České znění. 
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

AVENGERS: INFINITY WAR
Avengers a jejich superhrdinští spojenci musí riskovat úplně vše a pokusit se porazit mocného Thanose dřív než jeho bleskový útok, provázený ničením a zkázou, zničí vesmír jednou provždy. Akč-
ní dobrodružný film, uváděný v českém znění. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PŮLNOČNÍ LÁSKA
V noci se sny stávají skutečností… Výpravné romantické drama o dívce plné životního optimismu, která se od dětství musí úzkostlivě vyhýbat slunečnímu světlu, protože trpí vzácným onemocně-
ním, při kterém je i sebemenší vystavení slunečnímu světlu smrtelné… Film je uváděn v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

NEZNÁMÝ VOJÁK
Válečné drama, které vypráví o jednotce finských vojáků bojujících proti agresivnímu stalinskému Sovětskému svazu. V listopadu 1939 bez vyhlášení války vtrhla Rudá armáda do Finska, ale i přes 
mnohonásobnou převahu v mužích i zbraních nedokázala finskou obranu prolomit. České titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

AŽ NA DNO
Láska nemá hranice… Britský agent James (James McAvoy) a podmořská bioložka Danielle (Alicia Vikander) se poprvé setkají na pláži v Normandii a zamilují se do sebe. Po několika dnech je však jejich 
práce od sebe oddělí a osamoceni čelí smrtícím hrozbám. On v zajetí džihádistů, ona hlubinám moře… Drama režiséra Wima Wenderse. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MÁŠ JI!
Na základě skutečné události. Fakt! Každý rok se pět velmi soupeřivých přátel zostra pustí do měsíc trvající hry na babu, kterou hrají již od první třídy, ve hře, ve které neplatí žádná omezení, 
riskují krk, práci i jejich vzájemný vztah, jen aby jeden druhého srazil k zemi s vítězným pokřikem: „Máš ji!“ Komedie, uváděná s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

DÁMSKÝ KLUB
Nejlepší kapitola jejich života… Komedie, která se může pochlubit plejádou těch největších hvězd: V rolích rozverných dam Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen a Mary Stenburgen, jejich pán-
ské protějšky ztělesnili Andy Garcia, Don Johnson, Richard Dreyfuss a Craig T. Nelson. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

TÁTOVA VOLHA
Film režiséra Jiřího Vejdělka. Veteránem Volha GAZ 21 po stopách bývalých milenek a přátel…  Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

ESCOBAR
Král může být jen jeden… Pablo Escobar. Jméno, které jste slyšeli. Myslíte ale, že už o něm víte všechno? V novém thrilleru Escobar se jako legendární narkobaron představí oscarový a charismatic-
ký Javier Bardem. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

JÁ, SIMON
Každý si zaslouží velkou lásku! Filmová adaptace stejnojmenného bestselleru Becky Albertalliové v zábavném a otevřeném příběhu o dospívání, vzrušující cestě k nalezení sebe sama a hlavně o hle-
dání lásky. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PŘÍŠERKY Z VESMÍRU
Invaze kosmické zábavy a legrace! Tři ufonští kamarádi se k nám vydají v létajícím talíři. Jsou to ale ťulpasové, dělají blbosti a místo hladkého přistání ztroskotají… Rodinná animovaná komedie, 
uváděná v českém znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

BRATŘI LUMIÉROVÉ
Tento výjimečný snímek není tradičním filmovým dílem. Filmoví historici vybrali a seřadili 108 krátkých snímků, které vytvořili před více než sto dvaceti lety bratři Lumièrové, vynálezci kinema-
tografie. Jsou precizně zrestaurované pro digitální projekci a nabízejí mimořádně hodnotné svědectví o kulturním a technologickém rozvoji na přelomu 19. a 20. století, doprovázené zasvěceným 
a vtipným komentářem v českém znění.  Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

JSEM BOŽSKÁ
Být sexy je nejvíc a každá žena je tak krásná, jak se sama cítí… V komedii Jsem božská hraje Amy Schumer úplně obyčejnou holku „krev a mlíko“, která po ráně do hlavy začne sama sebe vidět a vní-
mat jako super kočku. A taky se podle toho začne chovat. Komedie, uváděná s českými titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let

READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ
Lepší realita tě teprve čeká… Akční sci-fi thriller režiséra Stevena Spielberga, zasazený do roku 2045, kdy se svět ocitá na pokraji chaosu a kolapsu. České znění.
Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

KRÁLÍČEK PETR
I králík může mít zaječí úmysly… Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

PAT A MAT ZNOVU V AKCI
„A je to opět tady“. Pat a Mat, naši dva známí kutilové znovu v akci, ve zbrusu novém filmu.  Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Život si najde cestu… Pokračování jednoho z nejúspěšnějších filmů všech dob. Dinosauři z Jurského světa jsou v ohrožení a Chris Pratt spolu s Bryce Dallas Howard se vydávají na jejich záchranu.
Dobrodružný akční film, uváděný v českém znění i s českými titulky. Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

COCO
Pozvání do světa, kam se dosud žádný živý člověk nedostal… Film získal Zlatý glóbus a Oscara za nejlepší animovaný film za rok 2017. České znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

SOLO: STAR WARS STORY
Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte se do předaleké galaxie, na zbrusu nové dobrodružství nejoblíbenějšího syčáka v galaxii. Akční dobrodružný film režiséra Rona Howarda. České znění.
Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA
Jima Knoflíka, strojvůdce Lukáše a lokomotivu Emu čeká více než podivuhodné dobrodružství – stopy hledané ztracené princezny vedou přes moře a hory až do bájného dračího města Žalmánie. 
Vzrušující putování plné fantazie, je natočeno podle stejnojmenného knižního bestselleru spisovatele Michaela Endeho, tvůrce nezapomenutelného Nekonečného příběhu. Dobrodružné rodinné 
fantasy, uváděné v českém znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

LÁSKA BEZ BARIÉR
Je to sukničkář a nenapravitelný lhář. Snaží se svést mladou a krásnou Julii předstíráním, že je tělesně postižený. Ale ta mu představí svou sestru Florence, která je na invalidním vozíku. A už se to 
vše komplikuje a pořádně zamotává… Komedie uváděná s českými tiulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

SICARIO 2: SOLDADO
Tentokrát žádná pravidla… a v drogové válce obzvláště… Když kartely začaly převádět teroristy přes americké hranice, federální agent Matt Graver (Josh Brolin) vyzve tajemného Alejandra (Beni-
cio Del Toro), kterému hlavoun kartelu vyvraždil rodinu, aby všemi prostředky, včetně těch nezákonných, válku eskaloval… Akční dramatický krimi thriller, uváděný s českými titulky.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE  Dobrodružný akční film, uváděný v českém znění i s českými titulky. Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

1. pátek pouze v 17 hod. – 3D + DAB
3. neděle v 16.30 hod. – 2D + DAB

1. pátek pouze v 19.45 hod.
3. neděle pouze v 19 hod.
5. úterý pouze v 17 hod.

2. sobota pouze v 15.30 hod.
3. neděle pouze v 15 hod.

2. sobota pouze v 17 hod.
6. středa pouze v 17 hod.

2. sobota pouze v 19 hod.

4. pondělí pouze v 19.15 hod.
6. středa pouze v 19 hod.

4. pondělí pouze v 17 hod.

5. úterý pouze v 17.15 hod.

7. čtvrtek pouze v 17 hod.
8. pátek pouze v 19.30 hod.
11. pondělí pouze v 19.45 hod.

7. čtvrtek pouze v 19.15 hod.
9. sobota pouze v 17 hod.
10. neděle pouze v 19.45 hod.
8. pátek pouze v 16 hod.
9. sobota pouze v 15.15 hod.
10. neděle pouze v 15 hod.
13. středa pouze v 15.30 hod.
8. pátek pouze v 17.45 hod.
9. sobota pouze v 19.15 hod.
12. úterý pouze v 17 hod.

11. pondělí pouze v 17 hod.

12. úterý pouze v 19 hod.

13. středa pouze v 17 hod.

13. středa pouze v 19.30 hod.

14. čtvrtek pouze v 17 hod.
16. sobota pouze v 19 hod.
19. úterý pouze v 19.15 hod.

15. pátek pouze v 17 hod.

16. sobota pouze v 17 hod.

14. čtvrtek pouze v 19.15 hod.
18. pondělí pouze v 17 hod.

15. pátek pouze v 19.15 hod.
17. neděle pouze v 18 hod.
19. úterý pouze v 17 hod.

16. sobota pouze v 15.15 hod.
17. neděle pouze v 16 hod.
20. středa pouze v 17 hod.

18. pondělí pouze v 19.30 hod.

21. čtvrtek pouze v 19.30 hod.
23. sobota pouze v 19.30 hod.
26. úterý pouze v 19.30 hod.

22. pátek pouze v 17 hod.

23. sobota pouze 15 hod.

24. neděle pouze v 15 hod.

21. čt, 23. so, 26. út v 17 hod. – 3D DAB
22. pá, 27. st v 19.30 hod. – 2D DAB
24. neděle v 16.30 hod. – 3D DAB
24. neděle v 19 hod. – 2D DAB
25. pondělí v 19.15 hod. – 2D TIT

25. pondělí pouze v 17 hod.

27. středa pouze v 17 hod.

28. čt, 30. so v 17 hod.
29. pátek pouze v 15.30 hod.
ČERVENEC 2018
1. neděle pouze v 15 hod.

28. čtvrtek pouze v 19.15 hodin
ČERVENEC 2018
1. neděle pouze v 19.30 hodin

29. pátek pouze ve 20 hod.
ČERVENEC 2018
2. pondělí pouze ve 20 hod.
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Brány zámku se otevřou ve 13.00 hodin.
Zákaz vstupu se zvířaty.

Děkujeme za pochopení :-)
Bonus pro držitele Rodinných pasů

a Senior pasů: k zakoupené vstupence
druhá vstupenka ZDARMA.

Bonus pro držitele Rodinných pasů
a Senior pasů: k zakoupené vstupence

druhá vstupenka ZDARMA.

16.00 DRAŽBA PIKNIKOVÝCH KOŠŮ

18.00 BLACK BUŘIŇOS

20.00 VESNA

22.00 Letní kino
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ!

ZÁMECKÉ NÁDVOŘÍ
15.00 (Divadlo Víti Marčíka)
SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ

16.00
ZAHRADNÍ BUBNOVÁNÍ PRO MALÉ I VELKÉ

17.00 (Malé divadélko Praha)
O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE

18.00
ZAHRADNÍ BUBNOVÁNÍ PRO MALÉ I VELKÉ

19.00
MANOVÉ PŘEMYSLA OTAKARA

(s představením dětského šermířského kroužku)

ZÁMECKÉ ZAHRADY 
15155555.0.000 0 (D(Divivivadadadlololo VVVVítítíti i i MaMaMaMaMaM rčrčrčrčrčíkíkkíkkí a)a)a)a)a)a))))
SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ

161616166.00.0.00000000000
ZAHRADNÍ BUBNOVÁNÍ PRO MALÉ I VELKÉ

1717171717.0.0.0.0.000 0 000 (M(M(M(M(MMalalalalalalaalé é ééé éé é dididdidiivavavavavavav dédéédédédédéddd lklklklkklko o ooo PrPrPrPrPPrahahahahahaha)a)a)a)a)a)
O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE

181818181818.0.0.0.0.0.00000000
ZAHRADNÍ BUBNOVÁNÍ PRO MALÉ I VELKÉ

1919199.0.0000000
MANOVÉ PŘEMYSLA OTAKARA

(s(ssss ppppřeředsdstatavevenínímm děděěětststskékékk hohoho šššererermímímířsřsřskékékékéhohohoh kkkkrorororoužužužžkukuk )))

ZZÁÁÁÁÁMMMEEEECCCKKKÉÉÉ ZZZZAAAAAAAAHHHHRRRRAAAAAAAAADDDDDDDDDDDYYYYYYYYYY 

Vstupné: 130,-Kč
V předprodeji: 100,-Kč
Děti od 100 do 130 cm:

50,-Kč

PŘEHLÍDKA AUTOMOBILOVÝCH VETERÁNŮ (před zámkem)

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ (před zámkem)

PETANQUE a KUBB (zámecké zahrady)

SKAUTSKÝ TÁBOR S MOŽNOSTÍ PŘESPÁNÍ (zámecké zahrady)

BUBENICKÝ WORKSHOP (zámecké zahrady)

DEGUSTACE VÍNA (zámecké nádvoří )

ŘEMESLNICKÉ TRHY (zámecké zahrady)

Pohoda okolo zámku: 

Náš zlatý partner:

předprodej vstupenek na:
WWW.KUPVSTUPENKU.CZ

  Zámek Nové Město nad Metují  Zámek Nové Město nad Metují  Zámek Nové Město nad Metují
HUD

BA -
 DIVA

DLO                PIKNIK - TRHY

30. 6. 2018

DĚTSKÉ PUTOVÁNÍ ZA

KRÁLOVSKÝMI ÚKOLY
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