
Náchodský 
zpravodaj
informační měsíčník pro občany města Náchoda

 

Držíme spolu!

Informace 
z radnice 

Sociální služby

Dobrovolnictví

Červnová výročí

Z historie

Městská informační 
centra

Okénko zastupitelů

Školy

Pozvánky

Inzerce

Co nového 
v Náchodě?

Kultura

Památky

Letní tábory

Pohotovost

Církve

SZdP

Knihovna

Kino

6
2020

ČERVEN



Městské divadlo Dr. J. Čížka v Náchodě

Středa 2. září 2020 - Klarinet a harfa (8. koncert)
CAMERATA NOVA se bohužel neuskuteční (9. koncert)
Sobota 31. října 2020 - NOASH (10. koncert)

Vstupenky na tyto akce vraťte v místě zakoupení (až to bude možné),
 pokud jste zakoupili vstupenky on line, volejte 737 261 641. 

Další kulturní akce - náhradní termíny:
Jíšová, Jonášová, Bohadlo - podzim 2020
Osm žen - divadlo - červen 2020
Bratislava Hot Serenaders - 12. června 2020
Kytice - termín upřesníme dle nástupu do škol 
Cena za něžnost - červen 2020
Katapult - 22. května 2020 (nebo podzim 2020)
Klarinet a harfa - 2. září 2020
Generálka jeho veličenstva (pro „Z”) - červen 2020
Manuál zralé ženy - 20. 6. nebo 1. 12. 2020

Věra Martinová - 5. listopadu 2020
Dva nahatý chlapy - 15. listopadu 2020
Láska a párečky - 14. prosince 2020

Sledujte stránky  nebo facebook Beránek Náchod. www.beraneknachod.cz

Pokud máte o akci zájem, vstupenky si můžete ponechat.  Vrácení je možné
pouze v místě zakoupení, pokud jste zakoupili vstupenky on line, volejte 737 261 641. 

Divadelní předplatné „MODRÉ”

Úterý 8. září 2020 - Klicperovo divadlo: OSM ŽEN - abonmá „Z”
Středa 9. září 2020 - DRUMMING SYNDROME - Miloš Meier  
Neděle 20. září 2020 - KOSÍ BRATŘI - nedělní pohádka 
Úterý 29. září 2020 - CENA ZA NĚŽNOST - abonmá „M”
Sobota 3. října 2020  KATAPULT NOSTALGIA TOUR
Úterý 6. října 2020 - MDP - ODDACÍ LIST - abonmá „M”
Sobota 10. října 2020 - UCPANEJ SYSTÉM
Čtvrtek 5. listopadu 2020 - VĚRA MARTINOVÁ - koncert
Čtvrtek 12. listopadu 2020 - CAVEWOMAN
Neděle 15. listopadu 2020 - DVA NAHATÝ CHLAPI
Úterý 1. prosince 2020 - MANUÁL ZRALÉ ŽENY
Pondělí 14. prosince 2020 - LÁSKA A PÁREČKY

Další kulturní akce - náhradní termíny:

Komorní hudba Náchod - abonmá 2019/2020 - náhradní termíny:

ČAROVÁNÍ S KYTAROU - Štěpán Rak a Matěj Rak - kytary
FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
JIŘÍ HOŠEK A DOMINIKA WEISS HOŠKOVÁ (violoncella)
VÁNOČNÍ KONCERT - Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod

KLAVÍRNÍ TRIO ČESKÉ FILHARMONIE - Jiří Vodička, Václav Petr, Martin Kasík

OZVĚNY - Gentlemen Singers - mužský vokální soubor z Hradce Králové

MICHAELA KOUDELKOVÁ - zobcové flétny

PRAGUE PHILHARMONIA WIND QUINTET - dechový kvintet 

CAMERATA NOVA NÁCHOD 2020 - Komorní orchestr S. Vorlové Náchod

BENNEWITZOVO KVARTETO

95. koncertní abonentní cyklus Komorní hudby 2020 /2021

Způsob prodeje abonentních průkazů:
- pro stávající abonenty: od 7. 7. do 7. 8. 2020 (prosíme o předložení letošní průkazky)
- volná neobsazená místa permanentkami v roce 2019/2020: od 7. 7. do 7. 8. 2020 
- pro nové zájemce o permanentní vstupenku: od 10. 8. do 30. 8. 2020. 

Ceny abonentek: 1 100 Kč, 900 Kč, 700 Kč

Prodej bude probíhat v Městském informačním centru v Náchodě.
Po - pá od 8.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hodin, so, ne 8.00 - 12.00 a 12.30 - 15.00 hodin.
Rezervace: 491 426 060, e-mail: infocentrum@mestonachod.cz. Rezervované abonentky vyzvedněte
do 7 dnů od rezervace. Platbu je možné provést hotově nebo platební kartou.
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od  poloviny  března  se  Česká  republi-
ka  ocitla  v  dosud  nepoznané  situaci  – 
v boji se zákeřnou neviditelnou nemocí 
Covid-19. Těžká zkouška naší společnos-
ti  se  rozběhla na plné obrátky. A ne  ji-
nak tomu bylo u nás v Náchodě. Téměř 
ze dne na den skončil společenský, pro-
fesní i bezstarostný soukromý život, jak 
jsme ho všichni důvěrně znali. Postaveni 
před jasný vzkaz „zůstaň doma“ se každý 
z nás postavil této výzvě čelem. Mnoho 
z nás se rozloučilo se známými, kamará-
dy a mnohdy i rodinou, abychom chránili 
před šířením nákazy jeden druhého. 

Ale  to bychom nebyli my Náchoďáci, 
abychom jen seděli a čekali s rukama za-
loženýma, až tenhle „hrozný sen“ pomi-
ne a my budeme zase svobodní. Téměř 
okamžitě se zvedla vlna obrovské solida-
rity z řad firem, podnikatelů i jednotliv-
ců. Dnes už si můžeme dovolit nejen malé 
ohlédnutí, ale především velké poděková-
ní. To bychom rádi vyjádřili: firmě Unire-
gen - Igoru Matěnovi a Anně Kadlecové, 
manželům Martinovi a Vui Dao, firmě NU-
TREND D.S., a.s., Karlu Beránkovi a firmě 
REPON s.r.o., dobrovolníkům z SVČ Déč-
ko, náchodským členům střediska Juná-
ka – český skaut, dobrovolníkům z Duhy 
Bartoňka, holkám z Klubu SUN Náchod 
– Hopsáček, firmě Pavigo  s.r.o., Tiskár-
na  Intergraf Náchod, Královéhradecké-
mu kraji, polské ambasádě v čelem s paní 
velvyslankyní Barbarou Cwioro, čínské-
mu městu Kaifeng, profesionálním a dob-
rovolným hasičům, zaměstnancům Hote-
lu Hynek a Pekáren a cukráren Náchod, 
vietnamské komunitě v Náchodě, firmě 
Darré, Pivovaru Primátor, firmě AMETEK 
elektromotory, s.r.o., a všem, co jako dob-
rovolníci šili roušky, vařili a rozváželi jíd-
lo potřebným občanům, seniorům a slož-
kám IZS v první linii, a nebo se postarali 
o ukrajinské občany, kteří uvízli v autobu-
se na hranicích. 

Velkorysé dary byly věnovány lékařům, 
sestřičkám, pracovníkům nemocnic, pří-
slušníkům policie, celní správy, domovům 
důchodců, pracovníkům Technických slu-
žeb, prodavačkám v obchodech, na čer-
pacích stanicích, poštovním doručovate-
lům i příslušníkům Armády ČR v podobě 
ochranných pomůcek a drobného občer-
stvení. Nejdůležitější složkou pomoci byl 
hlavně tolik důležitý optimismus, že je-
jich nasazení  v  tak nelehké  situaci má 
smysl. Ani vy všichni dobrovolníci z řad 
náchodské veřejnosti jste neváhali a ne-
zůstali v tomto směru pozadu – DĚKU-

JEME VÁM za váš nekončící zájem o dob-
rovolnictví, pečení dortů pro pracovníky 
v první linii, šití roušek pro potřebné a je-
jich věnování, rozvážení nákupů senio-
rům, koncerty z balkónu, z obýváku… 

Poděkování míří i ke všem zaměstnan-
cům MŠ Alšova a ZŠ TGM, kteří pečova-
li o děti po celou dobu uzavření školních 
zařízení, velký obdiv a poděkování také 
všem paním učitelkám a učitelům, kte-
ré se skvěle popasovali s domácí výukou 
žáků. V neposlední řadě bych rád podě-
koval všem místostarostům a skvělému 
týmu, který jsem měl a mám kolem sebe. 
Není lehké zde zmínit všechny, a proto vě-
řím, že budu mít také osobní příležitost 
poděkovat vám, které jsem zde jmenoval, 
ale také těm, na které bych zde nechtěně 
zapomněl.

Z nikdy nepoznaného omezení v minu-
lých týdnech najednou vyvstala potřeba 
pečovat o druhé, snaha pomoci a být uži-
tečný. Přiznám se, že mnohdy řešení situ-
ací probíhalo ve stylu „já zařídím, on při-
veze, ona rozdá“ – a bylo naprosto jedno, 
jestli je to generální ředitel renomované 
firmy nebo prodavačka v potravinách. Jak 
jsem se znovu přesvědčil, držet pospolu 
my v Náchodě opravdu umíme!

Ihned  po  vyhlášení  nouzového  sta-
vu jsem věděl, že nás všechny v Nácho-
dě čeká velká zkouška. Už jen díky tomu, 
že  se  naše  město  nachází  na  samotné 
hranici státu. Ale víra, že vás, Náchoďá-
ky, za ty roky už trochu znám a vím, že 
jde-li do tuhého, můžeme s vámi počítat, 
nás na radnici hnalo toto vědomí kupředu 
a dodávalo tolik potřebnou energii v této 
nelehké situaci. Všichni jsme stáli na pa-
lubě jedné lodi a snažili se ochránit ne-
jen sebe samé, ale všechny obyvatele, celé 
naše město. 

Jsem vám ze srdce vděčný za to, jak jste 
pomáhali nebo stále pomáháte, jak se dr-
žíte, jak příkladně spolupracujete! Proza-
tím jsme celé toto nevlídné období zvládli 
na výbornou. Je však nutné zůstat obe-
zřetní a ohleduplní. Stálo nás to společ-
ně mnoho sil. Proto mi dovolte vám všem 
z celého srdce poděkovat za vaši odvahu, 
připravenost  a  neskutečnou  odpověd-
nost a solidaritu ke svému okolí. DĚKUJE-
ME VÁM a věřte, že právě díky společné-
mu úsilí jsme to zvládli, a po této cenné 
zkušenosti si troufnu říci, že zvládneme 
cokoliv!

Jan Birke
váš starosta

MiIí čtenáři,
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Zprávy 
z radnice
Zastupitelstvo města 
Náchoda 27. dubna 2020
Jednání zastupitelstva města 
se zúčastnilo 20 zastupitelů, 
sedm bylo omluveno.
Zastupitelstvo města projednalo:
1. Majetkoprávní úkony obce
2. Zadání architektonické soutěže Tepna
3. Rozdělení příspěvku z Programu rege-
nerace MPR a MPZ MK ČR
4. Volbu přísedící Okresního soudu v Ná-
chodě
5. Smlouvy o poskytnutí dotací
6. Dodatky ke smlouvám 
7. Česko-polský mikroprojekt – Deklarace 
partnerství – „Nasvícení památkové se-
cesní procházkové haly v lázeňském par-
ku v obci Kudowa-Zdrój“
8. Česko-polský mikroprojekt – Deklarace 
partnerství – „Kovářské tradice ve skan-
zenu ve Stroužném“
9. Změnu Územního plánu
10.  Vyřazení  dlouhodobého  hmotného 
majetku 
11. Rozpočtová opatření
12. Žádost o příspěvek do veřejné sbírky 
na pomoc obci Bublava
13. Valná hromada VAK Náchod a. s. – de-
legování zástupce města
http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupi-
telstvo/podklady/
Usnesení je zveřejněno na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupi-
telstvo/usneseni/zastupitelstvo18-11.asp

Rada města Náchoda 4. 5. 2020
Jednání rady města se zúčastnilo osm, poz-
ději všech devět radních.
Číselný popis u zprávy představuje poměr hla-
sů při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce

 RM zamítla nabídku na prodej pozem-
ků v k.ú. Malá Čermná z majetku města 
do vlastnictví žadatele.  8-0-0

  RM  schválila  rekonstrukci  bytu  č.  2 
v domě čp. 727 v ul. Krámská v Náchodě. 
  8-0-0
Žádost o souhlas se zpevněním 
přístupové cesty  9-0-0

 RM souhlasila s tím, že žadatelé prove-
dou zpevnění části přístupové cesty k čp. 
20 čp. 46 na pozemku p. č. 55/1 v k. ú. 
Dobrošov, jehož vlastníkem je město Ná-
chod, betonovými dlaždicemi o rozmě-
ru 60x60 cm uloženými na štěrkový pod-
klad hluboký 15 cm za dodržení předem 
dohodnutých podmínek.
Žádost České pošty o souhlas 
s bezplatnou instalací odkládacích 
schránek  6-3-0

 RM souhlasila s instalací 4 ks odkláda-
cích schránek typu „stojan“ v ulici Bělo-
veská v blízkosti čp. 1675, vedle stávající 
oranžové schránky na pozemku p. č. 1992 
v k. ú. Náchod, v ulici Václavická v blíz-

kosti čp. 1718, vedle autobusové zastáv-
ky na pozemku p. č. 416/28 v k. ú. Staré 
Město nad Metují, na Drtinově náměstí 
v blízkosti základní školy, vedle stávají-
cí oranžové schránky na pozemku p. č. 
180/2 a na Husově náměstí v blízkosti čp. 
1047 na pozemku p. č. 800/1 v k. ú. Ná-
chod a uložila odboru správy majetku a fi-
nancování pronajmout dané plochy  (4x 
1,0 m2) dle platného ceníku.
Žádost o čerpání rezervního fondu  9-0-0

 RM schválila  čerpání  rezervního  fon-
du ve výši 22.449 Kč a převod této část-
ky do rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ 
Drtinovo náměstí. Finanční prostředky bu-
dou použity na opravu plynového kotle.
Žádost o převod investičního příspěvku 
a čerpání fondu rezerv a rozvoje  9-0-0

 RM schválila převod investičního pří-
spěvku  ve  výši  88.000 Kč,  dále  povoli-
la čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši 
20.885,72 Kč  a  převod  těchto  částek 
do rozpočtu příspěvkové organizace MŠ 
Březinova. Zároveň povolila čerpání fon-
du investic v celkové výši 108.885,72 Kč. 
Finanční prostředky budou použity na ná-
kup kombinovaného sporáku.
Nová přípojka elektro 
pro víceúčelové hřiště Hamra 
– projektová dokumentace  9-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila vystavení objednávky na pro-
vedení projektové dokumentace nové pří-
pojky elektro víceúčelové hřiště Hamra, 
pro Jiřího Škopa – Elektroprojekce.
Výměna mřížek na přelivových kanál-
cích v krytém plaveckém bazénu a Ji-
ráskově koupališti  9-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila uzavření objednávky pro spo-
lečnost Bazény Machov s.r.o., na dodání 
mřížek do krytého plaveckého bazénu.

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila uzavření objednávky pro spo-
lečnost Bazény Machov s.r.o., na dodání 
mřížek na Jiráskovo koupaliště.
Areál SVČ Déčko Zámecká ul. – výměna 
svítidel veřejného osvětlení  9-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila vystavení objednávky společ-
nosti Tech. služby Náchod s.r.o., na výmě-
nu svítidel veřejného osvětlení v areálu 
SVČ Déčko v Zámecké ul. v Náchodě.
Oprava komunikací Dobrošov – Polsko 
a Běloves Polní  9-0-0

  RM souhlasila s nejvýhodnější cenovou 
nabídkou a schválila vystavení objednáv-
ky na opravu komunikací Dobrošov – osa-
da Polsko a v Bělovsi ulice Polní pro spo-
lečnost BEZEDOS s.r.o., Velké Poříčí.
Oprava chodníku Na Letné  9-0-0

 RM souhlasila s nejvýhodnější nabídkou 
a schvaluje uzavření objednávky pro spo-
lečnost SILVAGRO s.r.o., Zábrodí na prove-
dení opravy chodníku Na Letné.
ZUŠ Náchod – instalace klimatizace 
do tanečního sálu  9-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila vystavení objednávky společ-

nosti All Klima Servis s.r.o., Lhota pod Ho-
řičkami, na instalaci klimatizace do ta-
nečního sálu ZUŠ.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila darovací smlouvu na část-

ku 33.000 Kč, kterou dárce – Hudební sku-
pina Malina Brother – věnuje MěSSS Ma-
rie.  9-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
na dodávku a montáž klimatizační jed-
notky v MŠ Vančurova a schválila uza-
vření objednávky pro Jiří Resl, SK mont. 
s.r.o., Česká Skalice.  9-0-0

 RM souhlasila s navýšením rozpočtu 
MŠ Vančurova, MŠ Havlíčkova, MŠ Mysl-
bekova, MŠ Alšova, MŠ Komenského a MŠ 
Březinova na informační a komunikační 
technologie.  9-0-0

 RM schválila zapojení Střediska volného 
času Déčko, Náchod, do projektového zá-
měru na rozvoj tanečních aktivit ve výši 
194.922 Kč.  9-0-0

 RM souhlasila se zřízením hlídací skupi-
ny dětí v družině Střediska volného času 
Déčko, v rámci projektu – Déčko pro ro-
diny II. Družina Déčka.  9-0-0

 RM schválila převod investičního pří-
spěvku a čerpání fondu investic ve výši 
195.000 Kč pro MŠ Alšova 952. Finanční 
prostředky budou použity na nákup kon-
vektomatu a plynového sporáku.  9-0-0

 RM schválila čerpání fondu rezerv a roz-
voje s převodem do provozních prostřed-
ků příspěvkové organizace MŠ Vančurova 
v  celkové  výši  98.731 Kč.  Finanční  pro-
středky budou použity na výměnu kober-
ců a pokládku PVC ve třídách.   9-0-0

 RM schválila uzavření licenční smlou-
vy k poskytnutí práv k užití 2 ks fotografií 
pro účely vytvoření nového turistického 
suvenýru společnosti Wander Book s.r.o., 
Liberec – Rochlice.  9-0-0

 RM vzala na vědomí obnovení provozu 
mateřských škol zřizovaných městem Ná-
chod od 11. 5. 2020, otevření ZŠ TGM, ZŠ 
Plhov a ZŠ Komenského pro žáky 9. tříd 
od 11. 5. 2020.  9-0-0

 RM vzala na vědomí obnovení provozu 
Městské knihovny od 4. 5. 2020.  9-0-0

Rada města Náchoda 7. 5. 2020
Jednání rady města se zúčastnilo sedm rad-
ních, dva byli omluveni.
Majetkoprávní úkony obce  7-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o nájmu 
prostoru sloužícího k podnikání se spo-
lečností MEDUAL, s.r.o. Smlouva se týká 
pronájmu prostorů sloužících k podniká-
ní, které se nachází ve druhém nadzem-
ním podlaží budovy polikliniky č. p. 665 
v ulici Denisovo nábřeží v Náchodě, kte-
ré budou využity k provozování činnos-
tí spojených s poskytováním zdravotních 
služeb v oboru všeobecné praktické lékař-
ství. Smlouva se uzavírá na dobu neurči-
tou s účinností ode dne 11. 5. 2020, pří-
padně dnem uveřejnění v registru smluv, 
nastane-li tento den později. 
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Jízdní řád MHD – znovuobnovení spojů 
od 11. 5. 2020  7-0-0

 RM schválila od 11. 5. 2020 znovuobno-
vení jízdního řádu MHD na lince č. 645121 
v plném rozsahu.
Pítko v Malých lázních  7-0-0

 RM revokovala část usnesení týkající se 
ukončení provozu pítka v Malých lázních 
a vzala na vědomí znovuobnovení provo-
zu dnem 8. 5. 2020.
Požadavky na ochranné pomůcky 
do konce června 2020, distribuce  7-0-0

  RM  schválila  distribuci  osobních 
ochranných prostředků dle návrhu a po-
věřila odbor kanceláře tajemníka jejich 
distribucí.

Rada města Náchoda 11. 5. 2020
Jednání rady města se zúčastnilo osm rad-
ních, jeden byl omluven.
Obnovení provozu Základní 
umělecké školy a Střediska volného 
času Déčko  8-0-0

 RM revokovala usnesení ze dne 11. 3. 
2020 a vzala na vědomí obnovení provozu 
Základní umělecké školy, Náchod a Stře-
diska volného času Déčko, Náchod od 11. 
5. 2020.
Dezinfekční prostředky 
pro školy a školské zařízení  8-0-0

 RM souhlasila s poskytnutím dezinfekč-
ních prostředků pro školy a školská za-
řízení.
Dětské dopravní hřiště 
– přesadba zeleně  8-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila uzavření objednávky na pře-
sadbu zeleně na dětském dopravním hři-
šti, zhotoviteli Technické služby Náchod 
s.r.o., Náchod.
Program Covid-19 Náchod 2020 8-0-0

 RM pozastavila vybírání místního po-
platku za předzahrádky od 12. 3. 2020 
do 31. 12. 2020 a uložila odboru správy 
majetku  a  financování  vrátit  dopředu 
uhrazené nájemné jednotlivým plátcům 
předzahrádek. 

 RM zpoplatnila placená veřejná parko-
viště od 18. 5. 2020.
Oprava vstupu MŠ Komenského  8-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila uzavření objednávky pro spo-
lečnost DOMIVO s.r.o., Náchod.
Nové podhledy 
v klubovně na Pavlišově 8-0-0

 RM schválila uzavření objednávky pro 
Josefa Burdycha, Horní Rybníky, Zábrodí.
Majetkoprávní úkony obce  8-0-0

  RM  schválila  uzavření  dodatků 
ke smlouvám o nájmu prostoru sloužící-
ho k podnikání s nájemci v domě čp. 665. 
Nájemné bude ve všech uvedených pří-
padech každoročně navyšováno o inflaci 
stanovenou ČSÚ. 
Rekonstrukce střešního 
pláště ZŠ TGM 8-0-0

 RM schválila odboru investic a rozvo-
je města zahájení poptávkového  řízení 
na projektanta nové střešní konstrukce. 

Pivobraní  8-0-0
 RM vzala na vědomí přesun letošního 

ročníku na příští rok 2021. Dotace pro rok 
2020 nebude vyplacena.

Rada města Náchoda 18. 5. 2020
Jednání rady města se zúčastnilo osm rad-
ních, jeden byl omluven.
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila smlouvu o zřízení věcného 
břemene se společností GasNet, s.r.o. Věc-
né břemeno se týká nového plynárenské-
ho zařízení umístěného pod povrchem po-
zemkové parcely města č. 612/7, č. 706/1, 
č. 706/2, č. 728/4, č. 728/5, č. 741, č. 1985/2, 
č. 1989/1, č. 1990/2, č. 1990/3, č. 1990/14, 
č. 1990/23, č. 1995/2, č. 2000, č. 2067/19,  
č.  2067/61,  č.  2067/64,  č.  2067/68,  
č. 2067/96, č. 2261, č. 2262 a č. 2308 v ka-
tastrálním území Náchod. Celková délka 
plynárenského zařízení uloženého v měst-
ských pozemcích je 715,79 m. Smlouva se 
uzavírá na dobu neurčitou.   8-0-0

  RM  schválila  Právo  provést  stavbu 
na částech pozemků – p.č. 365/11 (ostat-
ní plocha, ostatní komunikace) o výměře 
cca 5 m2, p.č. 386/5 (trvalý travní porost) 
o výměře cca 125 m2, p. č. 428  (ostatní 
plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 
313 m2 v katastrálním území Babí u Ná-
choda, p.č. 246/3 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace) o výměře cca 471 m2 v katas-
trálním území Náchod, p. č. 1486/3 (ostat-
ní plocha, ostatní komunikace) o výměře 
cca 256 m2 v katastrálním území Městská 
Kramolna pro Ředitelství silnic a dálnic 
ČR.  8-0-0
Předložení žádosti o poskytnutí dotace 
z dotačního fondu Královéhradeckého 
kraje   8-0-0

 RM vzala na vědomí předložení žádosti 
s názvem „Pořízení ochranných pomůcek, 
technických prostředků a velitelského au-
tomobilu pro JSDH Náchod“ do programu 
20RGI02 – Dotace na individuální účel – 
jednorázové akce, vyhlášeného Králové-
hradeckým krajem.
Propagace Náchoda a Náchodska pro-
střednictvím Městského informačního 
centra v Náchodě – smlouvy o poskytnu-
tí dotace z dotačního fondu KHK   8-0-0

 RM souhlasila s přijetím dotace ve výši 
42.000 Kč  na  akci  „Propagace  Nácho-
da a Náchodska prostřednictvím Měst-
ského  informačního centra v Náchodě“ 
předložené do programu Podpora činnos-
ti turistických informačních center, číslo 
programu 20CRG04 vyhlášeného Králové-
hradeckým krajem a schvaluje uzavření 
Smlouvy o poskytnutí dotace z dotační-
ho fondu Královéhradeckého kraje v reži-
mu de minimis č. 20CRG04-0008.

 RM souhlasila s přijetím dotace ve výši 
44.000 Kč na akci „Podpora provozu se-
zónního  Městského  informačního  cen-
tra  v  Náchodě  na  zámku“  předložené 
do programu Podpora činnosti turistic-
kých informačních center, číslo programu 
20CRG04 vyhlášeného Královéhradeckým 

krajem a schválila uzavření Smlouvy o po-
skytnutí dotace z dotačního fondu Králo-
véhradeckého kraje v režimu de minimis 
č. 20CRG04-0009.
Žádost o čerpání 
fondu rezerv a rozvoje  8-0-0

 RM schválila čerpání fondu rezerv a roz-
voje v celkové výši 53.047 Kč a převod této 
částky do rozpočtu příspěvkové organi-
zace MŠ Alšova. Finanční prostředky bu-
dou použity na pořízení nábytku do škol-
ní jídelny.
Záměr zadání zakázky přípravy EPC 
projektu na budovy v majetku města    
  7-0-1

 RM schválila záměr přípravy EPC pro-
jektu na objekty Poliklinika Denisovo ná-
břeží, budova radnice č.p. 40 Masaryko-
vo náměstí a celý objekt Hotelu Beránek.

 RM schválila  zadání  zakázky přípra-
vy EPC projektu na výše uvedené objekty 
na společnost innogy Energetika Plhov-
-Náchod s.r.o.
Žádost o souhlas se zvláštním užívá-
ním veřejného prostranství na Masary-
kově nám. – předzahrádka  8-0-0

 RM souhlasila se zvláštním užíváním 
veřejného prostranství – části pozemku 
p.p.č. 1919/5 v k.ú. Náchod, vlastník měs-
to Náchod (Masarykovo náměstí), tj. s vy-
budováním předzahrádky před domem 
č.p. 1293.

 Na souhlas se vztahuje usnesení ze dne 
11. 5. 2020 o pozastavení vybírání míst-
ního poplatku za předzahrádky od 12. 3. 
2020 do 31. 12. 2020.
Oprava bazénových van na Jiráskově 
koupališti v Náchodě  8-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila uzavření objednávky pro Pet-
ra Hepnara, Trubějov, Náchod.
Výměna dřevěného obložení 
dámské sauny v krytém plaveckém 
bazénu  8-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila uzavření objednávky pro Josef 
Pavel, Lhotky v provedení topol – osika.

TELEGRAFICKY:
 RM prodloužila zkušební dobu činnosti 

nového správce Komunitního centra v Ná-
chodě do 31. 7. 2020.  8-0-0

 RM schválila zadání výroby dvou kusů 
infopanelů do objektu Malých lázní v Bě-
lovsi panem Vladimírem Krausem za cenu 
36.700 Kč vč. DPH.  8-0-0

 RM schválila úpravu provozu Městské 
knihovny Náchod, o.p.s. pro období 18. 5. 
2020 – 31. 8. 2020 dle návrhu ředitelky 
Mgr. Ivany Votavové.  8-0-0

 RM vzala na vědomí organizaci provozu 
v náchodských mateřských školách v mě-
sících červenci a srpnu 2020.  8-0-0

 RM souhlasila s navýšením příspěvku 
MŠ Vančurova a MŠ Havlíčkova na výuku 
plavání.  8-0-0

 RM souhlasila s navýšením rozpočtu MŠ 
Vítkova na informační technologie.  8-0-0
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V měsíci dubnu 2020 se v náchodské porodnici 
narodilo 16 náchodských občánků.

V měsíci dubnu 2020 byli oddáni:
30. 4.  Tomáš Kavan, Náchod
  Jana Žídková, Náchod

Blíží se konec dalšího semestru úspěšného projektu Akademie 
60+ a opět nastává čas pro případné zájemce o studium k podá-
ní přihlášky. Akademie 60+ vznikla z iniciativy učitelů ZUŠ Ná-
chod za finanční podpory Města Náchoda. Je určena pro občany 
města Náchoda ve věku 60 a více let, kteří se chtějí věnovat hud-
bě, výtvarnému umění nebo pohybovým aktivitám. Na Akade-
mii 60+ se nekonají žádné přijímací zkoušky, stačí pouze splnění 
výše zmíněných podmínek a chuť věnovat se umělecké činnos-
ti pod vedením kvalifikovaných lektorů. Studenti nejsou nijak 
hodnoceni a studium není zakončeno žádnou zkouškou. Školní 
rok je rozdělen na dva čtyřměsíční semestry (říjen-leden a únor-
-květen). Výuka probíhá v dopoledních hodinách minimálně  
1x za 14 dní, v rozsahu 1–3 vyučovacích hodin (dle vybraného 
studijního programu).

Výuka je poskytována zdarma. Je nutné uhradit pouze admi-
nistrativní poplatek 300 Kč za každý semestr. Platí se na začát-
ku prvního semestru, a to za oba semestry najednou. Prostory 
a lektory poskytuje ZUŠ Náchod, další náklady spojené s provo-
zem Akademie 60+ hradí město Náchod. Student, který splní 
podmínky přijetí ke studiu, se po třech letech stává absolventem 
I. stupně Akademie 60+ a získá certifikát. Poté může pokračo-
vat ve studiu II. stupně, které je opět ukončeno po třech letech.

Hudební programy:
  klavír
  akordeon
  housle, viola
  zobcová flétna
  klarinet
  klasická kytara
  elektrická nebo basová kytara
  trubka, křídlovka
  pozoun, baskřídlovka, tuba
  sólový zpěv
  bicí souprava, africké djembe, kubánská conga, 

  španělský cajon a další perkuse
Pohybový program:

  rytmická a taneční cvičení, jóga, relaxace
Výtvarný program:

  kresba, malba, grafika, keramika, sochařství, prostorová 
  tvorba, drátování, textilní techniky a artefiletika

Zájemci o výtvarný program přijměte pozvání na výstavu pra-
cí výtvarné tvorby Akademie 60+, vernisáž se uskuteční 31. 8. 
2020 v 16 hodin ve vstupní hale ZUŠ.

Bližší informace a přihlášky do Akademie 60+ jsou k dispozi-
ci na sekretariátu ZUŠ Náchod nebo na www.zusnachod.cz v sek-
ci Akademie 60+.

AKADEMIE 60+

Bezprostředně po vyhlášení nouzového stavu byla na pokyn 
starosty města Náchoda vytvořena skupina dobrovolníků, kte-
rá od 17. 3. 2020 po celou dobu nouzového stavu zajišťovala bez-
platně nákupy, vyzvedávání léků a distribuci ochranných roušek 
z dobrovolnických zdrojů našim seniorům a lidem se zdravotním 
postižením. Tato služba byla organizována na odboru sociálních 
věcí a aktivně se do práce zapojilo cca 25 dobrovolníků přede-

Poděkování dobrovolníkům

vším z řad studentů. Za období dvou měsíců se uskutečnilo cel-
kem 167 nákupů (výjezdů). Chtěl bych vyjádřit velký dík všem, 
kteří se na této službě podíleli a dokázali tak, že nám není osud 
druhých lhostejný. Osobní dík patří Filipu Balašovi a Davidu Vik-
ovi, kteří byli hlavními spoluorganizátory této služby. S dopravu 
nákupů vypomáhala Vodní záchranná a dopravní služba Náchod 
a pravidelnou dodávku roušek zařídila ředitelka Déčka Náchod 
paní Ing. Kateřina Hübschová. 

Pavel Schuma, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ náchod

Náchodská skupina Malina Brothers uspořádala 26. dubna 
živý „Koncert z obýváku“ na podporu Městského střediska soci-
álních služeb v Náchodě. Fanoušci na speciální účet, který sku-
pina založila, přispěli celkovou částkou 33.000 Kč.

Finanční obnos, který byl v neděli 17. května předán vedení 
MěSSS MARIE, bude použit na zajištění aktivizačních činností 
a nákup ergoterapeutických pomůcek.

Skupina a všichni, kteří přispěli, tak vyjadřují své poděkování 
za obětavé služby celému personálu v nelehké době.

Město Náchod, jako zřizovatel MěSSS Marie, se připojuje se svým 
poděkováním zaměstnancům domova pro seniory, všem dárcům 
a hlavně muzikantům za skvělý nápad a současnou podporu těch, 
kteří si to zaslouží!

MěSSS Marie Náchod 
obdrželo výtěžek z koncertu
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Tentokrát už opět začínám pomalu 
a opatrně zvát. Do prázdnin se sice 
v Beránku na koncertě nesejdeme, ale 
rýsuje se moc pěkná 95. koncertní se-
zona od září 2020 do června 2021. 
Doufejme, že ji nic nepředvídaného ne-
naruší. A na co se tedy můžete těšit? 
Na legendárního kytaristu, virtuózní 

hru dvou violoncell, špičkové klavírní trio, stejně kvalitní dechový kvin-
tet, skvělé smyčcové kvarteto, také samozřejmě na oblíbenou filharmo-
nii a na místní komorní orchestr, výborný vokální soubor a na zajímavou 
interpretku z Listiny mladých umělců. Záměrně jsem zatím nejmenova-
la, podrobnou nabídku představím až v prázdninovém čísle zpravoda-
je a také pro vás bude k dispozici programová brožura. Vždyť život 
bez hudby by byl mnohem chudší.      Za výbor KHN Lydia Baštecká

Komorní hudba zve…

Město Náchod se opět zapojilo do  realizace projektu Roz-
voj regionálního partnerství II, do kterého se v rámci Kraje za-
pojilo devět obcí s rozšířenou působností z patnácti. Díky pro-
jektu bude možné uskutečnit  aktivity v  celkové  částce přes 
1.600.000 Kč vč. DPH.

Na území města Náchoda bude podpořena stabilizace a po-
sílení funkčních procesů plánování sociálních služeb a zpra-
cován Střednědobý plán sociálních služeb Města Náchod 2021-
2023. V zájmu cílových skupin bude zpracována analýza využití 
odlehčovacích služeb na území Náchodska a sestavení nabídky 
možností nastavení jejich efektivní realizace. Za účelem zvýšení 
kvality a efektivity poskytování pečovatelských služeb v obcích 
s pověřeným úřadem bude zajištěna metodická podpora a men-
toring jejich zaměstnancům. Pro pracovníky v sociální oblasti 
budou realizovány vzdělávací akce, semináře, stáže za účelem 
navýšení jejich klíčových kompetencí, rozvoje a zefektivnění vy-
užití sociálních služeb. Každoročně budou uspořádány informač-
ní akce, jejichž cílem je navázání kontaktu s potenciálními klien-
ty nestigmatizujícím způsobem ve veřejném prostředí a zvýšení 
informovanosti o možnosti řešení nepříznivé sociální situace. 

Prostředky na realizaci projektu, Rozvoj regionálního partner-
ství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II, 
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0011870, získal Krá-
lovéhradecký kraj z Operačního programu Zaměstnanost, prio-
ritní osy OPZ: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou. Projekt 
je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu, státní-
ho rozpočtu ČR a rozpočtu Královéhradeckého kraje, jeho reali-
zace probíhá od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2022.
Více na:
http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz/cz/poskytovatele/projek-
ty/reg-partnerstvi-2/rozvoj-regionalniho-partnerstvi-ii-310527/

Projekt Rozvoj regionálního 
partnerství pokračuje

Přemýšlíte nad tím, kam se vypravit na výlet s vašimi dět-
mi? Toulavý baťoh má pro vás pestrou nabídku tipů na výle-
ty, během kterých můžete zábavnou formou poznávat krásy 
Kladského pomezí. Ale to zdaleka není vše. Zapojit se můžete 
i do cestovatelské hry o hodnotné ceny, která v letošním roce 
přináší několik novinek. 

Základním materiálem je ilustrovaná mapa Kladského pome-
zí, která vám poslouží jako zdroj inspirace, ale také jako herní 
list. Právě do ní totiž budete sbírat razítka, která získáte na jed-
notlivých výdejních místech. Pokud nasbíráte pět různých razí-
tek, můžete se vydat do některého z informačních center našeho 
regionu, kde získáte malou pozornost. Nově jsme pro vás připra-
vili odměny v podobě balzámu na rty nebo píšťalky s logem Tou-
lavého baťohu. Pokud vyplníte i registrační formulář, budete za-
řazeni do slosování o hodnotné ceny. 

Vyhlášení výherců soutěže proběhne v říjnu roku 2021, což je 
další novinkou oproti předchozím ročníkům. Pokud se vám ne-
podaří nasbírat pět razítek letos, můžete si mapu schovat a po-
kračovat v roce následujícím, a to až do konce září. A na jaké 
ceny se můžete těšit? Tou hlavní je týdenní pobyt v kempu Brod-
ský pro čtyřčlennou rodinu včetně zapůjčení koloběžek. Dále mů-
žete hrát o rodinný víkendový pobyt v hotelu Rajská zahrada s 
volným vstupem do hotelového wellness, víkendový pobyt na 
farmě Wenet pro 2 osoby, zážitkový den v Adršpachu, rodinnou 
vstupenku do podzemního města Osówka či rodinnou vstupen-
ku do pevnosti Josefov. 

Vydejte se na cesty 
s Toulavým baťohem

Tištěnou mapu si budete moci vyzvednout v informačních 
centrech na konci června. Pokud započnete se svým putováním 
v Náchodě, můžete navštívit například Muzeum kočárků, pane-
nek a patentních listin, kde získáte i první razítko. Více informa-
cí, tipů na výlety, zajímavostí i zábavy naleznete na webu www.
toulavybatoh.cz. Tak co, už máte sbaleno? My ano. 
Kontakty:
Kladské pomezí, o.p.s., Němcové 2020, 547 01 Náchod, 
www.kladskepomezi.cz, tel.: 491 405 185
Markéta Venclová, ředitelka, 
e-mail: marketa.venclova@kladskepomezi.cz, tel: 602 190 198
Lenka Lembejová, projektový manažer, 
e-mail: lenka.lembejova@kladskepomezi.cz, tel.: 725 972 033
Markéta Tomanová, manažer pro styk s veřejností, 
e-mail: marketa.tomanova@kladskepomezi.cz, 
tel.: 607 648 561
Jiří Švanda, šéfredaktor turistických novin, 
e-mail: jiri.svanda@kladskepomezi.cz, tel. 602 221 701
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Červnová výročí
V létě roku 1830 byl na popud P. Jose-
fa Regnera srovnán svažitý terén ná-
chodského náměstí.
V roce 1895 se konala v Praze Národo-
pisná výstava, na níž byly vystaveny 
i památky z našeho kraje. Začátkem 
června tam byl společný koncert české-
ho pěvectva, jehož se zúčastnili i zpě-
váci z našeho města.
3. 6. 1935 se narodil v polické muzi-
kantské rodině dirigent Václav Hybš. 
4. 6. 1920 se narodil profesor zdejšího 
gymnázia, respektovaný taneční mistr 
Ladislav Grau.
5. 6. 1855 se v Polici n. Met. narodil vý-
znamný violoncellista Hanuš Wihan. 
Hrál u nás např. v roce 1892 spolu s A. 
Dvořákem a Ferdinandem Lachnerem.
8. a 9. 6. 1990 byly po dlouhých dese-
tiletích opět svobodné volby do parla-
mentu. Zvítězilo v nich přesvědčivě teh-
dejší OF. 
9. 6. 1930 se v Náchodě narodil spisova-
tel a novinář Pavel Grym.
12. 6. 1905 zemřel historik Wácslaw 
Wladiwoj Tomek, autor četných his-
torických prací. Neuznal pravopisnou 
úpravu z poloviny 19. století a až do své 
smrti psal „postaru“. 
12. 6. 1940 se v Náchodě narodil vý-
tvarník Josef Hermoch,  jehož  práce 
bývají vystavovány na Náchodském vý-
tvarném podzimu.
15. 6. 1900 zemřel hronovský dědeček 
sourozenců Čapkových Karel Novotný. 
Babička se pak přestěhovala z Hronova 
k dceři a vnoučatům do Úpice.
17. 6. 1880 se narodil Antonín Krtička 
– Polický, knihkupec, vypravěč a vyda-
vatel pověstí z našeho kraje.
17. 6. 1960 zemřela herečka Růžena Na-
sková. Pohostinsky vystupovala i u nás 
v Náchodě.
18. 6. 1815 skončily bitvou u Watterloo 
napoleonské války.
26. 6. 1870 byl slavnostně vysvěcen vo-
jenský hřbitov v zámecké aleji.
26. 6. 1920 se narodil čestný občan Ná-
choda dr. Josef Bartoň-Dobenín. Svůj 
dům na Kamenici, vrácený v restituci, 
předal městu, aby dále sloužil jeho ob-
čanům jako knihovna.
27. 6. 1950 byla popravena skupina od-
půrců totalitního režimu, v jejich čele 
významné osobnosti našich dějin, ne-
komunistická politička JUDr. Milada 
Horáková a Záviš Kalandra, historik 
a prvorepublikový komunistický no-
vinář.
Patrně 28. 6. 1850 zemřel v Zaháni le-
gitimní otec Boženy Němcové Jan (Jo-
hann) Pankel (v Babičce pan Prošek). 
A připomeňme ještě, že za normálních 
okolností by probíhal už 50. ročník fes-
tivalu Camerata nova Náchod.                     
                                                             (AF)

Začátkem května vyšla nová publika-
ce o  květnových událostech  roku 1945 
v  našem  regionu.  Jejím  autorem  je  Ri-
chard Švanda a nese název Rok 1945: Slo-
vem a obrazem cestou osvobození od Ná-
choda do Rtyně. Za pomoci více než sedmi 

Nová publikace 
o událostech roku 1945

Vzhledem k současné pandemické situ-
aci nemohly proběhnout oblíbené před-
nášky historika Richarda Švandy, a pro-
to si vám dovolujeme nabídnout alespoň 
některé z nich online. Tímto vás zveme 
ke zhlédnutí video besedy s názvem Zají-
mavosti a taje našeho kraje, videa o udá-
lostech roku 1945 v našem regionu aj. Vi-
dea naleznete na youtube kanálu města 
Rtyně v Podkrkonoší, nebo na kanálu Kos-
telec nás baví – MKS Červený Kostelec. 

Video přednášky

desítek dobových snímků přibližuje zá-
věr druhé světové války v oblasti od Ná-
choda po Rtyni v Podkrkonoší. Souboru 
fotografií předchází studie zabývající se 
posledními  měsíci  války  z  perspektivy 
civilního obyvatelstva zdejšího regionu, 
a především samotným květnovým po-
vstáním českého lidu (boji ve Rtyni, Ná-
chodě, odzbrojováním německých vojáků 
aj.). Součástí publikace je i několik vzpo-
mínek přímých účastníků tehdejšího dění 
a dalších autentických dokumentů. Sbor-
ník je možno zakoupit na MěÚ ve Rtyni 
v Podkrkonoší, v Domku Boženy Němcové 
v Červeném Kostelci, knihkupectví v Ná-
chodě a ve vybraných informačních cent-
rech Kladského pomezí. 

Den vítězství oslavili v pátek 8. května 
2020 stejně jako na mnoha místech naší 
republiky také představitelé vedení města 
Náchoda. Společně s členy Klubu vojenské 
historie Náchod a Českého svazu bojov-
níků za svobodu uctili památku padlých 
položením květin již tradičně u pomníku 
rudoarmějců na staroměstském hřbito-
vě a u společného hrobu padlých vojáků  
291. gatčinské divize Sovětské armády.

Oslava Dne vítězství v Náchodě
Pietní  akt  za  účasti  starosty  města 

Jana Birke, místostarostů Jana Čtvrtečky, 
Pavly Maršíkové a Františka Majera a ta-
jemnice MěÚ Náchod Hany Mílové pokra-
čoval položením květin u pamětní desky 
kpt. Jaroše na budově pošty na Masaryko-
vě náměstí, u pamětní desky obětí naci-
smu v Hrašeho ulici, u pomníku padlým 
v květnu 1945 u bývalé celnice v Bělovsi, 
a nakonec u pomníku padlým ve světo-
vých válkách u hřiště v Bělovsi.

Připomenutí 75. výročí od konce druhé 
světové války a vzdání holdu těm, kteří 
padli za naši svobodu proběhlo v letošním 
roce v kontextu aktuální situace v komor-
nějším pojetí. 

„Výročí konce 2. světové války, nejhorší-
ho konfliktu, který kdy lidstvo zažilo, je tře-
ba si neustále připomínat. Pevně doufám, že 
v příštím roce nám epidemiologická situace 
dovolí oslavit tento významný den v hojněj-
ším počtu“, uvedl starosta Jan Birke.



ČERVEN 7Z HISTORIE

Zaniklé historické stavby v Náchodě
6. Měšťanský dům čp. 9 

V dnešním dílu se podíváme pod zámecký kopec do dnešní 
Weyrovy ulice a na bývalý tzv. Kavčí plácek. Od konce 16. stole-
tí zde stály domy, které tvořily tak zvanou „ulici“ v městě, poz-
ději od poloviny 17. století zvanou „ulicí za rathausem“. Zde se 
mimo jiné nacházel dům čp. 9 (původně čp. 10), který byl dlou-
ho neudržovaný a až do roku 2006 stál v úpatí zámeckého kop-
ce. V něm by málokdo hledal nejlépe dochovanou stavbu v po-
době z počátku 19. století v Náchodě.

Dům, který byl po celé své délce přistavěn k městské hradbě, 
vznikl asi v průběhu 16. století, kdy byla postupně zastavována 
původní příhradební ulička. K původní stavbě patřily asi dvě pří-
zemní valeně klenuté zadní komory s úzkými větracími okénky, 
zapuštěné do skalního masivu. 

Tohoto  domu  se  snad  týká  zápis  zařazený  do  městských 
pozemkových knih dne 9. 12. 1591, kdy původní majitel Jiřík 
Hůlek prodal svůj dům Martinu Velvarskému za 43 kop gro-
šů.  Nový  majitel  splácel  trhovou  cenu  další 
dva roky a dne 29. 8. 1594 prodal tento „dům 
v ulici“  zdejšímu  sousedovi Tomáši Bílkovi  za  
40 kop grošů. Navazující písemné záznamy ze  
17. století ale bohužel chybí.

Našeho domu se nepochybně  týká až zápis 
z 15. 4. 1720, kdy Salomena Wolfová za 50 zla-
tých získala po svém zemřelém otci Jiříku Bílkovi 
mladším, ten „příbytek v ulici ležící“. Možný pří-
buzenský vztah tohoto Jiříka Bílka (zřejmě pra-
vnuka) s výše uvedeným sousedem Tomášem Bíl-
kem ale nelze doložit. Následně dne 26. 3. 1736 
koupil dům Jiřík Gottwald († 19. 4. 1742 ve věku 
67 let), „jeho milosti knížecí komorník“ na zámku, 
za 120 zlatých v hotovosti. Po jeho smrti vlastni-
la dům dcera Lidmila († 20. 4. 1758 ve věku 22 let). 

Pravděpodobně za Jiřího Gottwalda proběh-
la rozsáhlá barokní přestavba domu. Ten tehdy 
dostal podobu obdélné zděné jednopatrové bu-
dovy ze smíšeného zdiva se skle-
pem v jižní části, který se skládal 
ze dvou místností s valenou klen-
bou.  Fasáda  byla  okrové  barvy 
s rytou římsou v omítce mezi pří-
zemím a prvním patrem. Některá 
okna v patře a portály obou star-
ších komor v přízemí dostaly ostě-
ní  z  červeného  pískovce  s  uchy 
a kapkami, v severní části prvního 
patra byla částečně do skály vyte-
sána klenutá komora. 

Podle  licitačního  protoko-
lu z 29. 1. 1759 byl tzv. Gottwal-
dovský dům a k němu příslušný 
dvoreček  s  kusem  zahrady  „jak 
ke zdi vyměřeno“ vydražen za po-
měrně  značnou  částku  550  zla-
tých zdejším měšťanem Janem Bergerem. Od něho koupil dům  
čp. 10 „v Kavčím rynku stojící“ dne 5. 9. 1776 měšťan Jan Feist za  
600 zlatých. V letech 1792 až 1826 vlastnili dům manželé Voj-
těch a Anna Pelikánovi resp. Jan a Aloisie Böhmovi.

V další dražbě uskutečněné 24. 5. 1826 se novým majitelem 
nyní již čp. 9 tak trochu překvapivě stal magistrátní zkoušený 
radní Jan Breyer, který jinak měl k dispozici služební byt ve sta-
ré radnici. Zároveň měl početnou rodinu, kterou chtěl možná 
majetkově zabezpečit. Dům koupil za dražební cenu 968 zlatých 
a ještě 18. 10. 1826 přikoupil kousek pozemku od sousedního  
čp. 8 stojícího již ve svahu zámeckého kopce.

Vzápětí po nabytí domu přikročil Jan Breyer k základní pře-
stavbě domu v klasicistním slohu, jak o tom svědčil letopočet 
1826 a iniciály JB v klenáku půlkruhového nadpraží hlavního 
portálu z bílého pískovce v západním průčelí (viz foto). Stav-
ba získala trojdílnou, zčásti dvoutraktovou dispozici s novými 
plackovými klenbami v prvním patře. Ve střední části bylo vy-
budováno dvouramenné klenuté schodiště, vedoucí až do pod-
kroví vysoké valbové střechy s krovem hambalkové konstrukce 
s vloženou ležatou stolicí. 

Nově přestavěný dům vlastnil J. Breyer jako soukromá oso-
ba až do 31. 12. 1834, kdy ho postoupil Josefu Havránkovi, kte-
rý  těsně předtím prodal  známý hostinec U zlatého Beránka 
na náměstí. V rodině Havránkových zůstala nemovitost až do  
4. 9. 1867, kdy ji velmi zadluženou koupila Marie Jirmanová. Dne  
3. 11. 1882 se novými majiteli  stali manželé  Josef a Františ-
ka Malí. Jejich dědicové prodali 3. 11. 1902 objekt náchodské-

mu obchodníkovi Františku Špreňarovi, který  
1. 9. 1903 žádal městský úřad v Náchodě o pří-
stavbu nového křídla na východní straně pro 
zřízení tiskárny podle projektu stavitele Aloise 
Švihálka. V průběhu schvalování dílny okresním 
hejtmanstvím pronajal majitel dům tiskaři Jose-
fu Ryšavému z Jaroměře, na jehož jméno byl pro-
voz nové tiskárny schválen 24. 9. 1904 a budova 
již nadále nesloužila k bydlení.

 Konečně 11. 10. 1907 prodal F. Špreňar celý 
dům Hugonu Lustigovi, majiteli tiskárny v Ná-
chodě (nar. 14. 10. 1879 Plaňany, bydliště v Hur-
dálkově ul. čp. 156) a jeho manželce Else (Elišce).  
Ti v r. 1922 provedli přestavbu a železobetono-
vou nástavbu východního křídla a v následují-
cím roce přes protesty místní školní rady kvůli 
zastínění nedaleké školní budovy přistavěli roz-
sáhlý pracovní sál na západní straně staré bu-
dovy. Návrh vypracovala stavební firma Gold-

schmid a Hartman, která průčelní 
fasádu přístavby dekorem přizpů-
sobila historické budově. Po ko-
laudaci 18. 5. 1923 to byla jedna 
z nejmodernějších tiskáren v oko-
lí s technikou litografie a barev-
ného tisku pro výrobu reprezen-
tativních publikací. V r. 1938 byla 
firma převedena na Antonína No-
votného, Lustigovi nadále zůsta-
li majiteli budovy. Vzhledem k je-
jich židovskému původu byli oba 
v r. 1942 deportováni do ghetta 
Terezín a r. 1944 do vyhlazovací-
ho tábora Osvětim, kde těsně před 
koncem války zahynuli. Tiskárna 
byla likvidována po r. 1948 a na-
dále zde byly sklady a kanceláře 

různých organizací, např. komunálních služeb, bytového pod-
niku a okresní správy spojů. 

Ovšem technický stav domu se vinou složitých majetkových 
vztahů a nedostatečné údržby neustále zhoršoval. Z toho důvo-
du byl v dubnu až říjnu 2006 zbořen, před i v průběhu demoli-
ce byl fotograficky a měřicky dokumentován J. Čížkem a J. Sla-
víkem z NPÚ. Bohužel nebyl splněn požadavek památkové péče 
na předání dvou portálů do sbírek regionálního muzea. Na mís-
tě tohoto zbytečně zbořeného cenného domu je dosud volný pro-
stor čekající na své využití.

PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek
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Rádi bychom vás informovali, že od 11. května 2020 zaháji-
la svůj provoz sezónní pobočka Městského informačního centra 
na Státním zámku v Náchodě. Přijďte si pro dobrou radu, kam 
se vydat na výlet či jakou akci v Náchodě a okolí nezmeškat. Sa-
mozřejmostí je bohatá nabídka propagačních materiálů, která 
je pro návštěvníky zdarma. 

Otevírací doba:
květen:   Po–Pá: 9.30–12.00, 12.30–15.30 hodin
červen a září:  Po–Pá: 8.30–12:00, 12.30–16.00 hodin
červenec – srpen:  Po: 9.30–12.00, 12.30–15.00 hodin
    Út–Ne: 8.30–12.00, 12.30–17.00 hodin

Nově se pro veřejnost otevřela 25. května 2020 další poboč-
ka turistického informačního centra v Malých lázních – Bělov-
si. Je umístěna v prvním patře lázeňské budovy Vily Komenský. 
V areálu také vznikla odpočinková zóna s kolonádou obohace-
ná dvanácti pítky, z nichž proudí voda ze dvou nových zdrojů 
přírodních léčivých minerálních vod. Součástí je i další tempe-
rované pítko s možností odběru léčivé vody v zimních měsících.
Otevírací doba:
květen – září:  Po–Ne:9.00–12.00, 12.30–18.00 hodin
říjen – duben:  Po–Ne:10.00–12.00, 12.30–16.00 hodin 

Těšíme se s vámi na viděnou!

Otevření poboček Městského 
informačního centra v Náchodě

Rouškomat před budovou náchodské radnice se 11. května 
„převlékl“ do barev společnosti Batist Medical, a.s., Červený Kos-
telec. 

Důvod byl prostý, díky vzájemné dohodě vedení společnos-
ti BATIST s Městem Náchod a za přispění dárců, se i v průbě-
hu května dařilo plnit rouškomat potřebnými ochrannými pro-
středky a nabízet je tak obyvatelům Náchoda za velmi příznivou 
cenu.

„Jsem za to velmi rád, že i po skončení nouzového stavu, kdy byl 
o roušky ještě velký zájem, jsme je mohli nabídnout občanům za 
výhodných podmínek. Je to téměř symbolické, protože firma Ba-
tist Medical z nedalekého Červeného Kostelce nám pomohla hned  
v prvních dnech vypuknutí epidemie v polovině března a když se pro-
voz rouškomatu chýlil ke konci, nám pomohla tuto službu udržet  
v provozu ještě o pár dní déle, než jsme předpokládali, tj. do pátku  
22. 5. 2020,“ upřesnil starosta Náchoda Jan Birke.

Město Náchod nabízelo roušky prostřednictvím rouškoma-
tu za zvýhodněnou cenu 5 Kč/ks od 30. března 2020. Za nece-
lé dva měsíce se tak díky této službě dostalo k občanům téměř  
70 tisíc roušek, což odpovídá výdeji v průměru cca 2000 ks rou-
šek/denně.

Děkujeme firmě PAVIGO,  která automat velmi operativně 
upravila, aby mohl sloužit svému účelu v této nelehké době, dě-
kujeme také všem dárcům, firmám a dodavatelům, díky kterým 
bylo možné ho zásobovat potřebnými ochrannými pomůckami 
a v neposlední řadě děkujeme vám všem, kteří jste byli zod-
povědní a nakoupili prostřednictvím rouškomatu roušky, čímž 
chráníte nejen sebe, ale i své okolí. Navíc jste tak ještě přispěli 
na dobrou věc! Všechny vybrané finanční prostředky (více než 
300 tis. Kč) budou použity na nákup potřebného vybavení pro 
naše seniory v Městském středisku sociálních služeb Marie. DĚ-
KUJEME!

O náchodský rouškomat 
byl velký zájem

První lázeňskou sezonu jsme v Malých lázních v Bělovsi za-
hájili v pondělí 25. 5. díky pandemii sice skromněji, než bylo pů-
vodně plánováno, ale o to víc se těšíme z otevření nového infor-
mační centra ve vile Komenský a letních pítek na kolonádě!

Od 25. 5. 2020 je tak zahájen letní provoz celkem 12 pítek, 
z nichž z 8 je možné čerpat vodu z vrtu JAN, ze 4 vodu z vrtu 
BĚLA. Pítka budou v provozu v letních měsících denně od 8 do 
20 hodin. (pozn. Pítka se ovládají dotykovými tlačítky, po stisk-
nutí voda teče cca 50 vteřin. Za tuto dobu se pro představu na-
plní lahev o objemu 1,5 litru.)

Pobočka turistického informačního centra v Malých láz-
ních–Bělovsi je umístěna v prvním patře lázeňské budovy Vily 
Komenský a v měsících květen–září otevřena ve dnech Po–Ne 
9.00–12.00 a 12.30–18.00 hodin.

Těšíme se na viděnou v Malých lázních v Bělovsi! Udělejte si 
procházku a přijďte ochutnat Běloveské bublinky!

Malé lázně v Bělovsi 
zvou do nového informačního centra  
a k ochutnání minerálky z letních pítek
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Jaké vlaky jsou lepší pro Náchodsko? 2.
V období únor až duben proběhla anketa na webových strán-

kách www.vlakynachod.cz, kde jste mohli nejen hlasovat o tom, 
jaké vlaky by podle vás byly lepší na trati Starkoč – Náchod – 
Broumov, ale také jste mohli vyjádřit svůj názor na železniční 
dopravu celkově.

Původní nízkopodlažní jednotky Regionova, nebo nově nasa-
zené motorové soupravy 854+954?

Celkem hlasovalo 850 lidí. Bohužel se někteří pokusili anketu 
ovlivnit opakovaným hlasováním. Po očištění těchto hlasů jsou 
výsledky následující: ze 741 platných hlasů se 386 vyslovilo pro 
nízkopodlažní jednotky Regionova a 355 pro motorové soupravy 
854+954. Na první pohled vyhrály jednotky Regionova, ale roz-
díl je opravdu malý. Z odpovědí, kde jste mohli vyjádřit váš ná-
zor (kterých bylo 197) vyplývá, že nově nasazené motorové jed-
notky 854+954 jsou v mnoha parametrech přínosem, ale mají 
zásadní nevýhodu, a tou je, že chybí nízkopodlažní část. Bohu-
žel ani nízkopodlažní jednotky neumožní bezbariérový přístup 
tam, kde nejsou nová nástupiště, jako v Polici n. M., Teplicích  
n. Metují a Meziměstí.

Výsledky ankety tedy pouze potvrdily, že jedinou možností, 
jak vyhovět požadavkům všech cestujících, je nasazení moder-
ních nízkopodlažních vozidel. To ale bohužel není otázka ná-
sledujících 2 možná 5 let. Jako přijatelné řešení, které sice není 
úplně ideální, ale bylo i několikrát zmíněno v anketě, je vedení 
vlaků jednou za dvě hodiny nízkopodlažní Regionova střídavě 
jednou za dvě hodiny soupravou 854+954. 

Naším cílem je zavedení celodenního přímého spojení jednou 
za dvě hodiny Broumov – Náchod – Hradec Králové – (Pardubi-
ce) a zpět, kterému by právě výše uvedené střídavé nasazení vo-
zidel vyhovovalo. Toto přímé spojení bylo také několikrát v an-
ketě uvedeno, že vám chybí. Rád bych závěrem napsal, že se to 
podaří od nového jízdního řádu (13. prosince 2020). Vzhledem 
k současné situaci, kdy se nejspíš budou hledat úspory, je reál-
nější datum až prosinec 2021.

Děkuji všem, kdo jste se ankety zúčastnili. Podrobné výsledky 
včetně všech názorů najdete na webových stránkách www.vlaky-
nachod.cz.                                                            Jiří Prokop, zastupitel

OK É N KO   zastupitelů

Plochy města jsou rozděleny do třech intenzitních tříd údrž-
by a podle toho probíhá počet sečí. Okolí Pražské ulice, nádraží, 
Kostelecké, Běloveské, keřopark na sídlišti SUN, centrum Parká-
ny a u gymnázia je zařazeno do I. intenzitní třídy údržby. Je zde 
navrženo 10 sečí ročně od konce dubna do začátku října. Seče-
ní trávy je samozřejmě vždy přizpůsobováno počasí, díky které-
mu se běžně vynechá i několik sečí jdoucích po sobě. V loňském 
roce se například přes horké letní dny vynechaly dvě po sobě 
jdoucí seče. Vyšší počet sečí u této intenzitní třídy údržby byl 
zvolen také z důvodu výměny techniky, kdy před lety začala být 
používaná sekačka – traktůrek bez sběru trávy tak, aby plochy 
nemusely být hrabány, ale ponechaná tráva trávníky mulčova-
la a tím i částečně kryla před úpalem a hnojila. Absencí hrabání 
trávy na vícekrát sečených plochách tak především šetříme roz-
počet města. Opětovné ponechání vyšší trávy na těchto místech 
by znemožnilo využití této mechanizace a muselo by být prová-
děno pravidelné finančně náročnější hrabání trávy. 

Do II. intenzitní třídy údržby patří okolí většiny rodinných 
a panelových domů. Jedná se například o sídliště SUN, celý ko-
pec s domky nad hotelem Hron, Klínek, za domy na Plhově, Kar-
lův kopec, Běloves zadní část atd. Zde jsou trávníky sečeny pět-
krát za rok v měsících květen, červen, červenec, srpen, září, ale 
i tady je některá ze sečí při horku vynechána. 

Ve III. intenzitní třídě jsou všechny trávníky vedeny jako luč-
ní a sečou se pouze dvakrát v měsících červen a září. Jedná se 
tedy vždy o cca metr vysokou trávu. Takové plochy jsou napří-
klad za domy na sídlišti Branka, na Karlově kopci, pod smuteční 
síní, plocha pod keřoparkem na sídlišti SUN nebo i mnoho ploch 
v příměstských částech. 

Technické služby přizpůsobují také výšku seče. Obecně použí-
vají vyšší stupně nastavení sekaček (tzn. 5–7 cm u různých typů) 
tak, aby na místech zůstávala posečená zelená tráva a ne „vy-
prahlá žlutá zem“. Ojediněle se samozřejmě s ohledem na nerov-
nost ploch může nějaké více vysečené místo najít. 

Při tvoření harmonogramu prací se snažíme zohlednit nejen 
sucho, ale i problematiku výskytu klíšťat ve vysoké trávě a četné 
alergie na pyly, na což jsou v průběhu roku zaznamenány vždy 
také nějaké stížnosti od občanů. 

 V loňském roce město Náchod založilo nový luční trávník té-
měř v centru města. Na ploše svahu v ulici Příkopy v areálu bý-
valé Tepny bylo vyseto travní semeno společně se semeny desí-
tek druhů lučních květů. Místy se tedy začínají objevovat luční 
květiny, které bychom všichni rádi viděli po celé ploše svahu. Na-
příklad v měsíci květnu kvetl krásně červeně jetel inkarnát (viz 
foto). Bohužel jsme již opakovaně zaznamenali, že někteří ob-
čané tyto květiny trhají. Chtěli bychom tedy upozornit a po-
žádat – PROSÍME NETRHEJTE a umožněte tak radovat se krá-
sou květů nám všem. 

 Věříme, že i když je téma sečení trávníků opět aktuální, je 
a vždy bylo i v letech minulých snahou města Náchoda přizpů-
sobit způsob a četnost prací na zeleni tak, aby bylo prostředí 
města příjemné.

Sečení trávy 
– jak probíhá v Náchodě? 

Opět po půl roce čeká cestující na železnici výluka v Jaromě-
ři, kdy budou místo vlaků jezdit autobusy v úseku Česká Ska-
lice – Hradec Králové. Naštěstí se bude jednat jen o deset dní 
od 17. do 26. června. Mnozí si jistě vzpomínáte na komplikace, 
kdy ujížděly přípoje nejen v Hradci Králové, ale v opačném smě-
ru i v Náchodě.

Aby se toto již neopakovalo, podařilo se přes Odbor dopra-
vy KHK vyjednat přímou linku NAD (náhradní autobusové do-
pravy) Náchod – Hradec Králové a zpět. Cestující z Náchodska 
a Broumovska tedy pro cestu do Hradce Králové a dále, budou 
mít díky této lince zajištěny v Hradci přestupy na Prahu a Pardu-
bice. V opačném směru v Náchodě dále na Broumov. Tato linka 
nebude obsluhovat žádné jiné zastávky mezi Náchodem a Hrad-
cem! Cestující například do Jaroměře pojedou do České Skalice 
vlakem a dále NAD.

Podrobné informace naleznete na www.cd.cz ve složce „Vla-
kem po ČR – Jízdní řád – Traťové jízdní řády“

Železniční výluka 
Česká Skalice – Hradec Králové
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TRÁPÍ VÁS VLHKOST
PROVÁDÍME SANACE 

A VYSOUŠENÍ STAVEB
Jsme profesionálové v oblasti sanace zdiva proti 

vlhkosti. Provádíme veškeré sanační práce. 
Mgr. Lukáš Pečenka DiS. Tel: 602 529 179, 

E-mail: omitkyaodstranovanivlhkosti@gmail.com, 
Web: http://www.lukaspecenka.eu

Náchod 178x59 mm ČB 2019 „Tchán 1“

NÁCHOD  |  JAROMĚŘ  |  DOBRUŠKA  |  RYCHNOV N. KN.800 404 010

Dobře mi poradili
a ještě jsem ušetřil

Na Masarykově náměstí v Náchodě, 
pod Restaurantem Panoráma,  

pro vás připravujeme otevření nové 
prodejny s tabákovými výrobky.Základní škola V. Hejny

Červený Kostelec
přijme do svých řad kvalifikované učitele 

na 2. stupeň s aprobací český jazyk, 
matematika, informatika

Nabízíme přátelský a vstřícný kolektiv 
a příjemné pracovní prostředí. 

Nástup od 1. 9 .2020, 
CV na adresu zsck@zsck.cz 
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CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

   Zprávičky 
 z Masaryčky

Masaryčka v době „koronaviru“
Všichni  se  snažíme býti  si navzájem 

oporou,  pomáháme  dětem  a  rodičům 
s výukou, a tak jsme se dotázali našich 
rodičů, jak situaci zvládají oni a tady je 
pár autentických odpovědí:

1) Dobrý den,
od začátku karantény s manželem chodí-
me normálně do práce, v tomto směru se 
pro nás nic nezměnilo. Mám doma ještě 
staršího syna – středoškoláka, kluci jsou 
tudíž doma spolu. Jelikož dělám v obcho-
dě, tak první týdny byly pro mě oprav-
du hodně náročné, a to jak psychicky, tak 
i fyzicky. Na učení nezbývala žádná kapa-
cita. Dali jsme si cíl aspoň udržet si získa-
né znalosti. Teď, když se situace uklidni-
la, je to lepší. Vzhledem k možné nákaze 
většinu času můj syn trávil doma nebo 
na chatě. S úkoly bojujeme. Učení doma 
jej moc nebaví. Trávíme u něho průměr-
ně 3–4 h. s tím, že proběhne nějaká sva-
čina/oběd, přemlouvání atd.

Obávám se velkých rozdílů v znalos-
tech  dětí,  jejichž  rodiče  zůstali  doma 
a mohli se naplno věnovat učení. Nedo-
vedu si představit, na co učivo bude na-
vazovat.. Pokud by byla možnost, určitě 
bych volila opakování látky celého roční-
ku, vzhledem k důležitosti učiva. Půl roku 
bez školy je prostě hodně. A žádný rodič 
se nemůže srovnávat s pedagogy. A samo-
zřejmě se moc těšíme na návrat do klasic-
kého režimu, na naši paní učitelku a tak.

2) Dobrý den, 
zpočátku bylo učiva hodně. Seděli jsme 
u něj od 8 ráno kolikrát třeba do 15 ho-
din. Pak se to usadilo a bylo to už fajn. 
Videokonference, které teď začaly, super. 
Nám rodičům to ulevilo a děti už potře-
bovaly změnu. Do školy se dcera těší hlav-
ně na spolužáky, já se těším, že zase bude 
režim. Učitelé jsou za mě borci, se který-
mi bych neměnila. Měla jsem teď jejich 
práci na chvíli, a to jen se dvěma „žáky“ 
a stačilo mi. Moc se mi líbí, jak Masaryč-
ka celou situaci zvládá. Hodně zdraví, tě-
šíme se na školu.

3) Dobrý den,
rád bych vám odpověděl na otázky v do-
tazníku.  Vzhledem  k  faktu,  že  nemu-
sím teď moc chodit do práce a manželka 
také ne, stejně tak jako naše čtyřletá dce-
ra, která nechodí zatím do školky, je pro 
nás zvládnutí nouzového stavu poměrně 
snadné a to i s ohledem na to, že máme 
dostatečnou finanční rezervu na takovéto 
situace. Proto chápu, že moje odpovědi asi 
nebudou příliš korespondovat s nějakým 
průměrem, ale tak jdeme na to:

U nás doma se pravidelně uklízí, vaří 
a teď, když je více času, tak i peče. Dě-

láme drobné opravy a čas byl i na jarní 
úklid. Dcera je vcelku samostatná, takže 
věci do školy si dělá většinou sama, ale já 
ji to kontroluji a čemu nerozumí, ji dou-
čím, popř. opravím. A to se vcelku neliší 
od běžné situace. Času to zabere asi tro-
chu méně a to přikládám k faktu, že chybí 
známkovaní, takže ji to nenutí si probíra-
nou látku přečíst opakovaně (ale to bude 
asi problém u všech...). Ale jinak se u nás 
nic extra nezměnilo.

Ničeho se neobávám, maximálně tělo-
cviku, protože pohyb dceři dle mého ná-
zoru chybí. Jinak se těším, že začne zase 
známkování, protože to je ten pravý mo-
tor pro motivaci. 

Vzkázal bych učitelům, že si vážím je-
jich práce a po návratu žáků do školy je 
nešetříte a to hlavně ty, kteří na online 
výuku kašlou. Ať si uvědomí návrat do re-
ality. 

Jinak přeji všem hodně zdraví a pevné 
nervy. Děkujeme rodičům za spolupráci
Další informace o chodu školy můžete na-
jít na našem YouTube kanálu https://bit.ly
/2Lrp80R

Vedení ZŠ T. G. Masaryka Náchod

Rok se s rokem sešel a už se zase blíží 
letní prázdniny. Asi budou trochu jiné, 
než doposud. I tak se na ně těšíme. Schá-
zí už jen pár dní…a ačkoliv je výuka 
i docházka žáků do škol nadále omeze-
ná, všichni dostanou závěrečné vysvěd-
čení. 

Jen málokdo z nás si neuvědomuje, jak 
značně „překotný“ tento školní rok byl, 
co nám vzal či čím nás naopak obohatil. 
Zkusme se na to trochu podívat: 

Opomineme-li současnou formu a roz-
sah výuky, dětem dnes určitě chybí „so-
ciální“ kontakt – tedy možnost vídat se 
s  kamarády ze  školy… Neproběhly ani 
mnohé akce: někteří sedmáci kupříkla-
du v březnu nezamířili do Orlických hor 
na lyžařský výcvik, osmáci se v květnu 
nevydali na branně-turistický kurz, třídy 
přišly o pobyty v přírodě, exkurze, tradič-
ní výlety. A ani náchodské Městské diva-
dlo Dr. Josefa Čížka na sklonku června ni-
komu nenabídne oblíbené Akademie, tedy 
přehlídky dovedností našich žáků. 

Pokračujme však už v poněkud opti-
mističtějším duchu: zkusili jsme si spolu 
– a postupně snad se i více naučili – čas-
těji a efektivněji využívat techniku, ko-
munikovat na dálku. Tato zkušenost nás 
rozhodně posunula o pořádný „krok“ do-
předu,  zaručeně v  tom budeme  i  v bu-
doucnu pokračovat. 

A co se v květnu v naší škole odehrá-
valo? Od 11. května zněly, a to jen ve dle 
vládních pokynů upravených učebnách 

a k nim přilehlých prostranstvích, zase 
dětské,  respektive  již  trochu  víc  věko-
vou  „zralostí“ položené hlasy. Do  lavic 
se dobrovolně vrátilo 73 deváťáků, kte-
ří uvítali nabídku vedení školy a přihlá-
sili se do „kurzu na přijímačky“. Dvakrát 
týdně teď chodí v dopoledních hodinách 
do školy. 

„Během jednoho dne bude kurz vždy 
rozdělen na dvě části: český jazyk a ma-
tematika, každá v délce přibližně 100 mi-
nut, mezi nimiž bude dvacetiminutová 
přestávka na odpočinek a pro konzuma-
ci vlastního, do školy doneseného občer-
stvení,“ sděloval mimo jiné žákům devá-
tých tříd a jejich rodičům ve zvací zprávě 
zasílané přes komunikační portál Edookit 
Mgr. Ondřej Tyč, zástupce ředitele školy 
pro 2. stupeň. Podotkl dále: „Pro ty de-
váťáky,  co  se do kurzu nepřihlásí,  pla-
tí nadále předchozí režim vypracovává-
ní samostatných prací formou vzdálené 
výuky.“

K deváťákům se od 25. května svou do-
cházkou do školy připojili i někteří žáci  
1. stupně. O tom, jak jejich výuka po před-
prázdninovém „restartu“ probíhala,  se 
více dočtete v příštím, již letním vydaní 
Náchodského zpravodaje. 

Zmínit  se  v  tomto  článku  je  třeba 
i o přijímacích zkouškách do 6. třídy s roz-
šířenou  výukou  přírodovědných  před-
mětů (tzv. matematická třída). Přijímač-
ky proběhnou v pátek 5. června 2020 od  
9 hodin v hlavní budově školy v Komen-
ského ulici. Všem přihlášeným již byly za-
slány podrobné instrukce – dětem drží-
me palce.

A už zcela nakonec: Všem přejeme pev-
né zdraví a mnoho sil, aby vše v této ne-
snadné době zvládli. Deváťákům a páťá-
kům,  kteří  naši  školu  v  červnu  opustí, 
moc  a  moc  úspěchů  v  dalším  životě. 
A po prázdninách se  těšíme na  ty, kdo 
u nás zůstávají, ale také na prvňáčky i po-
sily z jiných škol, které nastoupí do bu-
doucích šestých tříd. 

Kolektiv ZŠ Komenského Náchod přeje 
všem pohodové ukončení letošního 

školního roku i KRÁSNÉ LÉTO. 
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„Co nového pod Montací“

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA

ZŠ PLHOV
Plhovská škola v režimu karantény

V květnu školákům odlehčily dva pro-
dloužené víkendy, ale jinak školní práce 
kráčela v již zaběhnutých kolejích. 

Žáci 9. tříd jako první dostali možnost 
přijít osobně do školy a připravovat se na 
přijímací zkoušky na střední školy. Na Pl-
hově se tedy od 11. května každý všední 
den učí dvě třídy budoucích studentů. Už 
během pondělí si žáci i vyučující zvykli 
na všechna opatření a v celku bez problé-
mů se od té doby společně věnují češtině 
a matematice. 

Od konce května je škola plná i žáků 
z prvního stupně, zatím si zvykáme na 
pracovní režim, na který si zvyknout ne-
lze. Největším problémem je skutečnost, 
že děti ve škole i děti, které zůstaly doma, 
se učí jen napůl. Na skutečnou školu si bu-
deme muset počkat do září.

V rámci práce v karanténě jsem se pl-
hovských sedmáků zeptal na to, co jim 
přinesla (a vzala) karanténa. O několik po-
střehů se podělíme i se čtenáři Zpravoda-
je.                                           Vladimír Honzů

Co mi dala a vzala karanténa 
– ze slohových prací žáků 7.A 
plhovské školy

Bohužel nás všechny potkalo tady to 
peklo. Nebo peklo pro takové extroverty, 
jako jsem já.

Ponorková nemoc si, myslím, že vypa-
dá tak, že vám na nějakém člověku vadí 
úplně všechno až dopodrobna ( jak chodí, 
jak pije,  prostě všechno).

Pokud bude karanténa  ještě nějakou 
dobu trvat, bude ze mě vynikající kuchař 
a IT specialista. 

Karanténa mi dala delší vlasy, protože 
nemůžu jít k holiči,  a pár kilo navíc, pro-
tože babička dobře vaří.  

Musel jsem se přestěhovat  k babičce 
a dědovi. To by mě tak nevadilo, ale spíš 
to, že tam nebude maminka s námi. Musí 
být v práci a hlavně to, že jsem měl oprav-
du strach, aby nebyla nemocná, a že nebu-
deme spolu delší dobu.

Při zamyšlení co mi vzal, mě  jako první  
napadne můj čas s matkou. Mamka pracu-
je jako vrchní sestra v domově důchodců, 
takže tam musí trávit hodně času.

U bráchy mi vadí, že nás nepustí na  po-
čítač, mluví hlasitě, křičí, prostě ho nená-
vidím, ale mám ho rád. 

Určitě se každý žák na začátku karanté-
ny těšil, jak bude  odpočívat, ale to jsme si 
neuvědomili, že budeme sami. Věřím, že 
mnoho dětí chce zpátky do školy. 

Můj denní režim je vstát, nakrmit krá-
líky, nasnídat se, úkoly, hry, oběd, jít ven 
na kolo a na zahradu, domů.

V  této mimořádné době,  když  je  vše 
uzavřené,   musíme žít   ve ,,vězení’’ na-
šeho domu. 

Když jsem vstal, nejradši bych si vzal 
školní tašku a mašíroval si to do školy. 
Přitom jsem vzpomínal na kamarády ze 
školy, na učitele a také na dny strávené 
ve škole.

Se školou se mi komunikuje docela dob-
ře přes  google  učebnu nebo občas písnu  
paním učitelkám na email. 

K večeru se všichni sejdeme a mam-
ka mi kontroluje úkoly. Často mi vše do-
podrobna vysvětluje, abych prý všechno 
uměl. Bohužel já její nadšení  nesdílím.

Někdy se stává, že nestihnu odevzdat 
úkol, protože nezmáčknu to tlačítko ode-
vzdat. 

Od té doby, co nám zavřeli školu,  je tu 
samá nuda. 

Jdu se psem na procházku. Kdybych ho 
neměl,  tak asi nevím, co bych celé dny 
dělal. 

Od minulého týdne nám začal korfbal,  
a když jsme se s kámoškama viděly po té 
dlouhé době, měla jsem obrovskou radost. 

Chybí mi přestávky, sranda a tělocvik 
a samozřejmě kamarádi. 

Škola mi takto vyhovuje, ale byl bych 
radši už ve škole, i z toho pohledu, že mi 
chybí  to všechno, co ve škole zažívám, 
o přestávkách, při hodinách. 

Ráno vstanu většinou až kolem desá-
té hodiny. Opravdu nevím, jak zas budu 
vstávat do školy.

Vážení čtenáři, 
ačkoliv  v  měsíci  květnu 

zely ještě všechny naše tří-
dy prázdnotou, my jsme roz-
hodně  nezaháleli.  Kromě 
distanční výuky jsme se vě-
novali také naší budoucnos-

ti a uspořádali jsme dvoudenní teambuil-
dingový  seminář  zaměřený  na  tvorbu 
vize naší školy. Kromě stávajícího peda-
gogického sboru na něj byli pozvaní také 
pedagogové potenciální či sympatizující, 
zástupci Spolku rodičů Začít spolu Náchod 
a neopomněli jsme ani zástupce z řad ro-
dičů. Poměrně náročným procesem nás 
po oba dny provázel zkušený mentor Zde-
něk Dlabola. 

 Slovo vize není v našem slovníku příliš 
časté, a zřejmě proto měl každý z účast-
níků trochu jinou představu, co se vlast-
ně pod tímto termínem skrývá, a s největ-
ší pravděpodobností každý také očekával 
trochu jiný výstup. Všichni přítomní se 
však shodli na tom, že vizi tvoříme pro-
to, abychom pojmenovali a zkonkretizo-
vali to, čemu v učení věříme a čeho chce-
me ve vzdělávání našich dětí dosahovat. 
Přitom si uvědomujeme, že vize je ideál, 
který je vrcholem našeho nejlepšího sna-
žení s puncem dokonalosti či bezchybnos-
ti a zároveň meta, ke které směřujeme. To 
ovšem neznamená, že na této cestě neklo-
pýtáme a nepadáme, ale co je důležité - 
víme kam a jakým způsobem jít.

 „Jelikož ne všichni z řad účastníků semi-
náře se znali, byly součástí programu i ak-
tivity, které měly napomoci ke vzájemnému 
poznání a sblížení,“ říká asistentka naší ško-
ly Dorota Kozlová a dodává: „I komplikova-
ný proces stavby vize jsme si vyzkoušeli ná-
zornou, hravou formou, ale většinu času 
tvořily intenzivní skupinové práce na jed-
notlivých částech vize. Po týmových aktivi-
tách vždy následovalo společné sdílení výstu-
pů. Nejtěžší pak samozřejmě bylo nalezení 
shody a správné pojmenování jednotlivých 
bodů vize. Ale povedlo se!“ 

 Přestože tvorba vize nebyl vůbec leh-
ký proces, z výsledku máme velkou radost 
a brzy ho zveřejníme na našich webových 
stránkách.

„Seminář byl mimo jiné velkou příleži-
tostí k vzájemnému poznání. Mám radost 
z toho, že jsme tým, který na sobě pracuje, 
lidi v něm mají podobné cíle a sdílí svoje po-
hledy a názory. Fascinují mě situace, kdy na-
vrhujeme různá řešení, nikdo nelpí na tom, 
že musí být vybráno to jeho a všichni zvažu-
jeme situaci z různých úhlů pohledů, až na-
konec docházíme ke konsensu a vybereme ře-
šení, které se zdá pro všechny nejlepší. Velmi 
zajímavá byla také formulace vize z pohledu 
rodičů a učitelů a následná diskuze,“ dopl-
nila vedoucí učitelka Pavlína Moravcová.

 Jsme rádi za hezké chvíle vzájemné-
ho naslouchání a spolupráce, atmosféru 
otevřenosti, respektu k názoru druhého 
a také humoru. Děkujeme všem účastní-
kům za jejich vstřícný přístup a podně-
ty, kterými přispěli k naší společné tvor-
bě a těšíme se na další setkávání.

Tým ZŠ Pod Montací

Přicházíme  opět  po  měsíci, 
abychom informovali čtenáře, že 
distanční forma výuky, jak jsme ji 
popsali v minulém čísle zpravoda-

je, probíhala i po celý květen a bude stej-
nou formou pokračovat až do konce školní-
ho roku. Naši žáci se tak nadále vzdělávají 
na dálku, a to prostřednictvím on-line pro-
gramů a osobně předávaných výukových 
materiálů a úloh, za jejichž plnění se jim 
dostává řádné zpětné vazby od jejich pe-
dagogů. Všichni pedagogičtí pracovníci se 
spolupodílí buď na bezprostředním vede-
ní a vyhodnocování, nebo se zabývají pří-
pravou pomůcek, úklidem a zvelebováním 
školních prostor. Přímá pedagogická čin-
nost je tak hojně nahrazována pedagogic-
kou činností nepřímou, na kterou při běž-
ném provozu nezbývá dostatek času. Všem 
je nám v současné situaci velmi líto, že ne-
můžeme svým žákům nahradit chybějí-
cí sociální interakce, které jsou právě pro 
skupinu mentálně postižených dětí velmi 
důležité. Uvědomujeme si však naši zod-
povědnost při zamezování šíření nákazy 
a věříme, že v září už náš nový začátek nic 
neohrozí.                         Mgr. Jana Burčíková
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Mohlo by se zdát, že tyto tři poj-
my uvedené v titulu spolu nijak zvlášť 
nesouvisí, ale následující text ukáže 
souvislost sice nepřímou, ale blízkou 
a  v  mnohém  dnes  velmi  aktuální. 
Nejprve tedy jak se to má s Komen-
ským a Náchodem. Musím předeslat, 

že tady se budeme pohybovat v rovině 
pověstí, i když byly doby, kdy se jim v Ná-

chodě a okolí bezmezně věřilo, vznikaly nepochybné důkazy a do-
dnes žijí lidé, kteří si tuto víru nechtějí nechat vzít, jak o tom svěd-
čí čas od času se objevující články v místním tisku.

Z historie víme, že Jan Amos Komenský (1592–1670), jeden z nej-
větších českých myslitelů, filozofů a spisovatelů a poslední biskup 
Jednoty bratrské, považovaný za zakladatele moderní pedagogi-
ky, se musel po porážce stavovského povstání v roce 1621 skrý-
vat a posléze kvůli svému náboženskému přesvědčení odejít s ro-
dinou a s přáteli roku 1628 ze země. Je nepochybně prokázáno, že 
jejich cesta vedla Podkrkonoším z Bílé Třemešné do Horní Bran-
né a přes další lokality, mimo jiné také Babí, ke slezským hrani-
cím do polského Lešna. Právě to Babí (poblíž Žacléře) je pro vznik 
tradovaných pověstí důležité. Vždyť nad Náchodem také jedno 
Babí máme. Z této záměny dvou míst se někdy ve druhé polovině  
19. století začala odvíjet tvrzení o úkrytu J.A.K. v Podborném mlý-
ně na konci Plhova, loučení s vlastí pod mohutnou lípou na Babí 
s nezbytnou hrstí rodné země na památku a zakopáním truhlice 
s knihami na poli u Slavíkova. Jak lákavé bylo v této době národ-
ního probouzení věřit, že právě náš kraj sehrál tak významnou 
roli v pohnutém životě Komenského. A tak se nedivme, že pověs-
ti pokládané tehdy za realitu začaly žít svým vlastním životem 
a byly přijímány nejen obecným lidem, ale i místními vzdělanci.

Podborný mlýn, rozložitá starobylá roubená stavba na pode-
zdívce, snad opravdu již ze 17. století, stál pod hrází rybníka zhru-
ba tam, kde je dnes restaurace na Jiráskově koupališti. Přes úzkou 
silnici vedoucí do Radechové byl ve skále vytesán prostorný sklep, 
který měl být oním pověstným úkrytem. Mlýn v roce 1910 vyho-
řel a po sklepě zůstala jen malá jeskyňka. Také památný strom – 
Komenského lípa poblíž školy na Babí existoval. Byla prý vysazena 
někdy v době Karla IV., a když ji silná bouře 9. dubna 1901 vyvrá-
tila, mohlo jí být až 550 let. Snímek obrovského stromu uveřej-
nil dokonce i celostátní obrazový časopis Ilustrovaný svět. Na lípě 
již od doby P. Josefa Regnera visel plechový obraz sv. Vojtěcha, 
mnozí z místních ho však považovali za Komenského odcházejí-
cího z vlasti. Toto jeho loučení bylo podle školní kroniky oprav-
du zpodobeno na obraze na sloupku ve školní zahradě, při úpra-
vách v roce 1917 byl obraz přemístěn do školní budovy. Bůhví, 
kde skončil. Jeden doklad houževnatě přetrvávající pověsti však 
na Babí zůstal do dneška. Jedná se o pamětní desku z černého sy-
enitu zavěšenou nad vchodem do školní budovy. Odhalena byla 
za působení řídícího učitele Karla Pleskače dne 8. září 1897. Byla 
to tenkrát velká národní slavnost, při níž z Náchoda a okolí při-
šel velký průvod asi čtyř tisíc lidí se sokolskou kapelou a alegoric-

Komenský, Náchod a epidemie
kým vozem, na němž byla mezi dětmi oblečenými do národních 
krojů vezena busta J. A. K.

Nyní se konečně dostáváme k těm epidemiím. Komenský sám 
jich zažil několik. Bolestná pro něj jistě byla ztráta první manžel-
ky a dvou dětí, které zemřely v roce 1622 na nákazu morem ve Ful-
neku. Ale nechme už historie. Chtěla bych obrátit vaši pozornost 
k dílku, které v současné nucené koronavirové karanténě sepsal 
24. března 2020 znalec Komenského života a díla Jaroslav Hube-
ný z Brandýsa nad Orlicí. Velmi případně vybral citáty z různých 
Komenského spisů, opatřil je vlastními mezititulky a poslal svým 
přátelům s přáním, aby stejně jako jemu napomohly k „získání sta-
tečnosti ducha, jež by všechno překonala vyrovnaností, velkodušností 
a trpělivostí“. Se svolením autora jsem vybrala několik ukázek, více 
se nevejde. Kdo by měl zájem o celý text, nalezne ho na http://www.
brandys-ve-svete.cz/ostatni/pdf/labyrint_zavirovaneho_sveta.pdf.
O nošení roušek

 Hledím sobě na ně ostřeji a spatřím nejprve, že každý v houfu 
mezi jinými chodě, larvu na tváři nosí, odejda pak, kde by sám neb 
mezi sobě rovnými byl, ji smyká, a do houfu jíti maje, zase připí-
ná. I zeptám se, co to znamená? Odpověděl mi: „To jest, synu milý, 
lidská opatrnost, aby se ne všechněm každý, co jest, zjevoval.“
O požadavcích na krizový štáb

Na napraviteli se požaduje trojí věc: znát, moci, chtít. Odstraň 
jen jednu z nich, a náprava nepostoupí. Nápravný úkon sám zále-
ží za prvé v plném, za druhé spořádaném a za třetí mocném, ale 
nikoli násilném uplatnění činných složek vůči trpným.
O tom, jak se má většina zachovat při karanténě

Aby jeden každý v svém povolání pracuje, doma zůstával, bez 
zbytečných toulek po ryňcích, po ulicích, po domích, kdež by po-
třebí nebylo, nedopouštěti chození po posvíceních a jarmarcích, 
v domích šenkovních pití a podobné schůzky, hry, povyky všeli-
jaké.
O dětech v době karantény

Řekni jim to, zapomenou to, ukaž jim to, zapamatují si to, za-
poj je do toho, pochopí to. Smysly dětí musíme dráždit vždy tím, 
co je láká. Nic nedělat, to jest líně civět, nesmí se jim dovolit ni-
kdy. Zahálka je hrob za živa.
O seniorech v karanténě

Stáří není dosud hrob, nýbrž část života. Proto se starci nevzdají 
práce do té míry, aby se oddali zahálce a malátnosti. Protože nejen 
tělo, nýbrž i duše stárne, potřebuje každodenního osvěžení a léče-
ní. Na obranu před nemocemi i jinými smutnými příhodami dbá-
ti životosprávy bedlivěji, než kdy jindy v životě a nepokoušeti se 
nad své síly. Svůj zbylý čas vynakládati jedině na to, čím by moh-
li co nejvíce prospět.
O časech, kdy je potřeba pomoci

Každý tedy, kdo víš o nějaké pomoci, pohni se. Co stojíš? Niko-
mu dobrému, moudrému a zbožnému ať nestačí, že nebezpečí jsou 
dostatečně překonána: jiným je třeba pomoci.

Jak aktuální a moudré, že? A to, prosím, Jan Amos Komenský ze-
mřel před 350 lety.                                                            Lydia Baštecká
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JOSEF KEINER 
  

14. 5. - 9. 7. 2020 
  

 

JÓGA

BERÁNEK NÁCHOD a. s.

v 17.00 hodin - pro začátečníky, 
v 18.30 hodin - pro mírně pokročilé a pokročilé

10 lekcí - každou středu - 1. lekce: 16. září 2020

Cena Kč 950,- 

Prodej permanentek od 20. července 2020

pouze v Městském informačním centru v Náchodě, Masarykovo nám. 1, tel.: 491 426 060

Mgr. Jarmila KOUDELKOVÁ
lektorka

PODZIM 2020

Přednáškový sál Městského divadla v Náchodě

oznamuje

ZÁPIS do kurzů
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Investice města probíhají podle plánu a opravy se daří do-
končovat v řádu několika dnů. Příkladem je oprava dvou chod-
níků v průběhu května. Pracovníci firmy VŠE pro stavby, s.r.o., 
opravili chodník na Denisově nábřeží za týden, chodník v areálu  
ZŠ Komenského v Sokolské ulici za 10 dní.

Opravené chodníky

Naučná stezka v lesoparku Montace nabízí nejenom občanům 
Náchoda, ale i turistům možnost strávit čas v přírodě na čers-
tvém vzduchu a také se něco dozvědět o místní přírodě. Díky 
jednotlivým stanovištím lidé zjistí, jak dlouho se rozkládají růz-
né druhy odpadu, kdo žije v lese nebo jak vypadají stopy lesních 
zvířat. Současných osm zastavení bylo v letošním roce rozšíře-
no o další – U vojenského bunkru, kde byl obnoven lesní ryb-
níček a vytvořen mokřadní biotop. Tím dojde k lepšímu zadr-
žování vody v krajině. Zároveň by se v těchto místech mohly 
objevit další druhy ohrožených obojživelníků, vodního hmyzu 
a mokřadních rostlin.

Pokud se během letošního roku ukáže, že tento mokřad plní 
správně svoji funkci a budou příznivé ohlasy z řad veřejnosti  
i turistů, plánují Lesy města Náchoda jeho rozšíření. 

Stezka začíná za pivovarem a může být zajímavým zpestře-
ním při procházce touto částí Náchoda.

Stezka v lesoparku 
Montace se dočkala rozšíření

Technické služby Náchod, s.r.o., mají od začátku května k dis-
pozici dvě nová vozidla pro zajištění svozu odpadů. Jedná se 
o malý nákladní automobil Renault Master (valník) pro svoz tří-
děného odpadu, který nahradil ojeté vozidlo Piaggio a nákladní 
automobil MAN s lisovací nástavbou HALLER, který bude svážet 
komunální odpad a nahradí dosloužilé vozidlo IVECO. 

„Výhodou velkého svozového vozu MAN je nová technologie, kte-
rá umožní svoz všech druhů odpadu včetně tříděného i biodpadu. 
Předpokládáme díky tomu i nižší provozní náklady a rozhodně se 
tak posouváme v odpadovém hospodářství opět dopředu,“ vysvět-
lil místostarosta Jan Čtvrtečka a dodal: „Malý valník navíc nahra-
dí dvě svozová vozidla, čímž také šetříme provozní náklady, protože 
v rámci svozu pojme v jednom čase větší množství velkoobjemové-
ho odpadu.“

 
Specifikace vozidel: 

Vozidlo MAN je vybaveno lisovací nástavbou HALLER o obje-
mu 21 m3 a nosnosti cca 12 t. Využíváno bude převážně pro svoz 
komunálního odpadu, ale je možné ho použít i na svoz plastu, 
papíru a bioodpadu. Náklady na pořízení tohoto svozového vozu 
činí 4.944.000 Kč.

Úklid města 
v plném proudu a s novými vozy

Vozidlo Renault Master je malý nákladní automobil s nosnos-
tí cca 1,2 t. Bude využíván na svoz tříděného pytlovaného odpa-
du a dále při úklidu kontejnerových stání, kam občané odkláda-
jí dožité bytové vybavení, nefunkční elektroniku, pneumatiky 
atd. Náklady na jeho pořízení jsou 621 tis. Kč.
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A znova a jedem, ať už se letos sejdem…!!!
Letní tábor Kamenec v letošním roce proběhne v termínu mezi 

5. až 25. červencem 2020. 
S ohledem na všechna nařízení a omezení vydávané Vládou 

ČR pracujeme v tuto chvíli s několika variantami pro naše léto, 
ale jedno je jisté..... tábor se KONÁ a to v ČERVENCI!!!

V těchto dnech jsme nuceni pracovat i na variantě zkrácení 
doby tábora na 14 dní, ale nezoufejte, 2 týdny znamenají o to vět-
ší koncentraci zážitků. Nechceme ale vše měnit každým týdnem 
a držet vás v nejistotě, proto pokračujeme v přípravách na stan-
dartní 3týdenní variantu společného léta.

POSÍLEJTE PROTO SVÉ PŘIHLÁŠKY UŽ TEĎ, KAPACITA JE OME-
ZENÁ!!!

Veškeré další informace vám pak budou zaslány v propozicích 
po přijetí přihlášky. 

Doufáme, že 5.července 2020 zažehneme náš kmenový oheň 
a budeme tak moci vykročit vstříc jubilejnímu 65. ročníku.

Těšíme se na vás všechny v létě na Kamenci.      
Kolektiv vedoucích z LT Kamenec

Tábor KAMENEC

v červnu 2020 v muzeu Náchodska
Přehled kulturních akcí

Náchodské muzejní sedánky
Vzhledem k opatřením vlády v souvislosti s pandemií koronavi-
ru budou všechny muzejní sedánky plánované na duben, květen 
a červen tohoto roku přesunuty na podzim. Konkrétně se jed-
ná o přednášku Mgr. Milana Horkého „Božena Němcová. Znáte 
ji?“, která byla původně naplánována na 1. duben, dále přednáš-
ku Mgr. Jan Tůmy „Náchodsko, Policko a Broumovskou za třice-
tileté války“, jež měla proběhnout 6. května 2020, a přednášku 
Mgr. Matouše Holase „Každodennost za prusko-rakouské války“, 
avizovanou na 3. června 2020. Nové termíny budou uveřejněny 
v prázdninovém čísle Náchodského zpravodaje. Pro bližší infor-
mace sledujte webové stránky a facebook muzea.

Stálá expozice muzea Dějiny Náchoda  
a Náchodska opět otevřena!

Stálá expozice Muzea Náchodska v Broučkově domě na Masary-
kově náměstí čp. 18 v Náchodě mapuje dějiny náchodského re-
gionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí 
až po současnost. Součástí je rovněž ojedinělá expozice figurek 
vojáčků čsl. armády první republiky v miniatuře Měli jsme se brá-
nit – 1938 modeláře a sběratele Lubora Šušlíka. Dále byla expo-
zice obohacena o nové exponáty, které můžeme pozornosti ná-
vštěvníků taktéž doporučit. Organizované 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.

Ztracená podkova zimního krále  
– Náchodsko za třicetileté války

V tomto roce si připomínáme čtyřsté výročí útěku českého krále 
Friedricha Falckého z Čech. Král tehdy prchal přes Náchod, kde 
strávil poslední noc na českém území. V Náchodě se od té doby 
traduje pověst, podle které zde jeho kůň ztratil podkovu, která 
byla posléze na paměť této události zadlážděna do vozovky mos-
tu, jenž vedl od městské brány přes vodní příkop. Muzeum Ná-
chodska připravilo výstavu připomínající nejen tuto událost, ale 
na pozadí útěku „zimního krále“ rovněž přibližující každoden-
nost obyvatel Náchodska, Policka a Broumovska v dobách třice-
tileté války, významné osobnosti a události té doby. Prezento-
vána bude řada zajímavých exponátů. 
Ve výstavní síni v Tyršově ulici nahlédneme do všedního živo-
ta v 17. století. K vidění budou například repliky dobového oble-
čení od Veroniky Pilné, dobové obrazy, nádobí, nábytek, knihy, 
listiny, liturgické předměty či faksimile Majestátu na nábožen-
skou svobodu Rudolfa II. V Broučkově domě na náměstí pak bu-
dou připomenuty temné stránky třicetileté války – obléhání Ná-
choda Švédy, poprava dvaceti sedmi českých pánů, mezi nimiž 
byl i náchodský erbovní měšťan Tobiáš Štefek z Koloděj, perze-
kuce a vyhnání evangelíků. Vernisáž výstavy proběhne v sobotu 
27. června 2020 v 10 hodin ve výstavní síni v Tyršově ulici, na ni 
naváže doprovodný program, který potrvá až do 16 hodin. Jeho 
součástí bude vstup do muzea zdarma, komentované prohlídky 
obou částí výstavy, ukázky dobových vojenských jednotek v po-
dání členů spolku vojenské historie Butlers Dragonerregiment  
a dílničky pro děti. Hlavním bodem programu bude připome-
nutí události, která stála na počátku českého stavovského po-
vstání a tím i celé třicetileté války – defenestrace místodržících 
z oken české dvorské kanceláře, již pro tuto příležitost zastoupí 
budova staré radnice na náchodském náměstí. Předpokládáme, 
že defenestrace proběhne hodinu po poledni (ve 13 hodin). Jed-
notlivé aktivity i rozsah doprovodných akcí se však mohou měnit  
v závislosti na aktuálním vývoji situace a postupu uvolňování 
restriktivních opatření souvisejících s koronavirovou pandemií. 
Sledujte proto internetové stránky a facebook muzea. Výstavu 
bude možné v obou prostorách navštívit denně mimo pondělí od 
9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Den otevřených ateliérů Královéhradeckého kraje
V sobotu 13. června 2020 v 10 hodin bude možnost navštívit ko-
mentovanou prohlídku prostor benediktinského kláštera v Poli-
ci nad Metují, kterými zájemce provede přímo ředitel Muzea Ná-
chodska Sixtus Bolom-Kotari, jenž představí proměny expozice 
v rámci víkendové akce Den otevřených ateliérů Královéhradec-
kého kraje. Návštěvníci tak budou moci v max. 10členné skupi-
ně zažít samotný přerod expozice. Vstup bude po celou dobu tr-
vání akce zdarma a otevřeno máme v sobotu i neděli od 9.30 do 
12 hodin a od 13 do 17 hodin!
Sledujte prosím aktuální situaci ohledně vývoje současného kri-
zového stavu, naše webové stránky a facebook, kde informace 
průběžně aktualizujeme!

Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opev-
nění z let 1935–1938 s rozsáhlým podzemím. V současné době 
probíhá dlouhodobě avizovaná plánovaná revitalizace pevnost-
ního areálu, během níž je pevnost uzavřena. Volně přístupná 
zůstává naučná stezka dobrošovské pevnosti, k jejíž návštěvě 
zveme.

www.mestonachod.cz
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S paletou na cestách a vzpomínka  
na akademického malíře Josefa Ducháče
  Je  jaro. Probouzející  se příroda nám nabízí mnoho zážit-

ků. S květnovými jarními paprsky je ideální si vyrazit s přáteli 
na výtvarný plenér. Tentokrát jsme z Náchoda vystoupili na ko-
pec Dobrošov. Před námi se objevily krásné partie krajiny s roz-
lehlými dálkami a pohledy s panoramatem Orlických hor a pod-
hůřím až k Novému Hrádku. Na jihozápadní straně jsme mohli 
obdivovat lesknoucí se hladinu přehrady Rozkoš s mlhavým ob-
zorem až kamsi k Jaroměři a ke Zvičině. Nemohli jsme přehléd-
nout ani pohled směrem k Bělovsi, Malému a Velkému Poříčí 
a Hronovu - na horizontu s vrcholy Ostaše a Čapího vrchu. Vel-
mi nás potěšil pohled do náchodské kotliny, do města Náchoda. 
Město s dominantou náchodského zámku se před námi otevřelo 
v celé své délce, i s přilehlými kopcovitými partiemi Vysokova, 
Kramolny a Pavlišova a nakonec rovinatou Bělovsí s pohledem 
do polského příhraničí. Žlutá pole řepky v dálkách ostře kontras-
tovala s dobrošovskými loukami plnými pampelišek. Nádherné 
to pohledy na všechny strany! Každý z nás zaznamenal tyto ná-
lady ve svých výtvarných dílech.

Naše cestováni s paletou za výtvarnými plenéry je vždy ně-
čím výjimečným. Sejdou se nadšení lidé, kteří se chtějí setkat 
někde uprostřed přírody, popovídat si, poučit se a nechat si po-
radit od těch druhých. 

 Dovolte mi, abych při této příležitosti vzpomněl na našeho 
lektora, akademického malíře Josefa Ducháče. S Pepou – jak jsme 
mu všichni důvěrně v tehdejším výtvarném kroužku říkali, jsme 
zažili mnoho plenérů. Ty nejlépe vydařené byly vždy konané 
na delší čas, třeba na dva, tři dny. Večer se vždy předváděla tvor-
ba za uplynulý den, došlo i na konzultace nad vytvořenými vý-
tvarnými díly i na vyprávění dojmů a pocitů z tvorby. Čas věno-
vaný výtvarným technikám s hledáním těch nejlepších možností 

zlatých řezů v krajině a jejich kompozice. Pepa byl nejen výborný 
kamarád, ale i vynikající pedagog. Jeho účast na malířských ple-
nérech byla pro nás škola poznávání tajů výtvarného umění. Rád 
se vždy s námi podělil o své znalosti a vzpomínky z dob studií – 
a toho jsme si asi nejvíce cenili. Například nás učil malovat pro-
ti světlu – slunci. Nevěřili byste, jak nádherná je krajina v této 
atmosféře. Jak je odstupňovaná, plánovitá a pro malíře i grafika 
po výtvarné stránce zajímavá. Pepa byl též milovníkem komor-
ní hudby. Navštěvoval hudební představení v Městském divadle 
v Náchodě. Ta se konala většinou ve čtvrtek v podvečer. Náš vý-
tvarný kroužek se též scházel vždy ve čtvrtek večer, a tak nám 
Pepa po představení předvedl své kresby, které přímo tvořil při 
poslechu hudby v hledišti. Tak to je jen takový střípek mých zá-
žitků v mozaice vzpomínek.

Proč o tom píši? Textilní výtvarník a pedagog Josef Ducháč 
by se letos dožil 95 let. Narodil se 4. 1. 1925 v Hlavňově u Police 
nad Metují a zemřel 12. 9. 2001 v Broumově. Lektorem výtvar-
ného kroužku – Kruhu výtvarníků v Náchodě byl v letech 1975 
až 1980. Bohužel zatím jsme nemohli v našem kolektivu oslavit 
jeho narození, tak alespoň tuto krátkou vzpomínku.

Milan Jícha

Aktuálně – návštěva
V sobotu dne 13. června mezi 10 a 14 hodinou, bude náš ate-
lier v Náchodě v kině Vesmír přístupný veřejnosti k prohlídce. 
Je to akce organizovaná z Centra uměleckých aktivit IMPULS Hra-
dec Králové pod názvem Den otevřených ateliérů a spolek AMAG 
vás všechny zve.

Výstavy: 
Milan Jícha – Návraty 12. května – 22. července 2020, Městská 
galerie Zázvorka, Nové Město nad Metují.                            Jiří Spíšek

Za malíři do Vesmíru 
AMAG (Atelier malířů a grafiků)

Amag, plener Dobrosov,foto Anna Maněnová
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Na základě veřejného zájmu pro potřeby marketingu organizace upozorňujeme,

 
Klub SUN Náchod z.s.   
KB  Náchod -  78-8963820227/0100  
 
 
 

 
 

Harmonogram dne
Dle aktuální situace se rozhodně můžete těši

 Soutěžní disciplíny, tvoření
 Opékání vuřtů – prosíme donést vlastní zásoby
 Drobné občerstvení (limo, káva, zákusek)

 
Bude-li příznivá situace tak rozhodně nebude chybět
 Trampolína, nafukovací klouzačka
 Bubnování, Ruské kuželky 
 Navštíví nás čtyřnozí kamarádi
 A další aktivity …. 

 

  

             Pro držitele „rodinných pasů“

Na základě veřejného zájmu pro potřeby marketingu organizace upozorňujeme, že během akce bude pořízen digitální záznam.

     Bílá 1969, 547 01 Náchod         IČO:26659280     mobil: +420608970406
        www.hopsacek.cz  e - mail: hopsacek

 

Harmonogram dne: 
situace se rozhodně můžete těšit na:  

, tvoření, bosonohá stezka  
donést vlastní zásoby 

Drobné občerstvení (limo, káva, zákusek) 

li příznivá situace tak rozhodně nebude chybět 
Trampolína, nafukovací klouzačka  

 
Navštíví nás čtyřnozí kamarádi 

  

“  doprovod  ZDARMA 

že během akce bude pořízen digitální záznam. 

IČO:26659280     mobil: +420608970406 
hopsacek@seznam.cz 

1. PPřříímměěssttsskkýý  ttáábboorr
Miroslava Žižková  Pro děti 4   

2. PPřříímměěssttsskkýý  ttáábboorr
Nikola Hlavatá    Pro děti 4 
 

3. PPřříímměěssttsskkýý  ttáábboorr
Martin Hepnar Pro děti 1. – 5. 
 

4. PPoobbyyttoovvýý  ttáábboorr  ve Zdobnici 
s Lenkou Horákovou   Pro děti 1. 
 

5. PPřříímměěssttsskkýý  ttáábboorr
s Hanou Svatoňovou   Pro děti 

     

Úhradu tábora za nižší  ZVÝHODNĚNOU

 Změnu úhrady možno osobně dohodnout. Na www stránkách nebo facebooku
Do poznámky k platbě napište jméno dítěte a číslo tábora (Např. 

V případě platby po 20.5.2020
Organizace je dle zákona řádně pojišťěna, na děti však není uzavřena úrazová pojistka.

V případě zájmu o úrazovou pojistku během konání tábora nás kontaktujte.

Přihlášku zasílejte na email: simona@hopsacek.cz – 

Cena  zahrnuje stravování, pitný režim, spotřebovaný materiál, jednodenní výlet a
            Klub SUN Náchod, z.s.     Zelená 157, 547 01 Náchod

 
 
 
 
 

rr      SSVVĚĚTT  TTRROOLLUU!! 20. 
Pro děti 4 - 8 let    1.250,-- / 1.500,--  

rr      TTaajjeemmssttvvíí  rruunnyy!! 3. -
Pro děti 4 - 8 let    1.250,-- / 1.500,--  

rr      PPAARRKKOOUURR  !!   17. 
. třída  1.500,-- / 1.800,--  od 7:00 (výlety po okolí návrat dle dohody)

ve Zdobnici – “Etapová hra „AKTA  X“
Pro děti 1. – 5. třída    2.200,-- / 2.500,--   (Nástup neděle 18:00, vyzvednutí pátek 17:00

rr      PPoo  ssttooppáácchh  CCpptt..  GGrraannttaa
Pro děti 1. – 4. třída    1.250,-- /1.500,--                                     

ZVÝHODNĚNOU cenu proveďte bez vyzvání převodem na účet nejpozději do 
 

Na www stránkách nebo facebooku najdete bližší informace (storno poplatky apod.)
platbě napište jméno dítěte a číslo tábora (Např. – Lukáš Krtička TC1)

 

2020 platí vyšší cena!!!   Bližší informace na tel.: 608970406  Simona Hlavatá
 

Organizace je dle zákona řádně pojišťěna, na děti však není uzavřena úrazová pojistka.
případě zájmu o úrazovou pojistku během konání tábora nás kontaktujte.

 

 uveďte jméno, příjmení dítěte, zákonného zástupce a telefon, 
 

zahrnuje stravování, pitný režim, spotřebovaný materiál, jednodenní výlet a v případě zájmu  jedno nocování v
Zelená 157, 547 01 Náchod     IČO: 26659280            www.hopsacek.cz        KB Náchod č.ú.: 78

20. - 24. 7. 2020   
   6:30 – 16:00 hod  

-  7. 8. 2020   
  6:30 – 16:00 hod 

. - 21. 8. 2020   
0 (výlety po okolí návrat dle dohody)  

„AKTA  X“  26. – 31.7.2020 
(Nástup neděle 18:00, vyzvednutí pátek 17:00) 

aa!!  12. –17.7.2020 
                                    6:30 – 16:00 hod 

nejpozději do 20.5.2020. 
najdete bližší informace (storno poplatky apod.) 

Lukáš Krtička TC1)  

Bližší informace na tel.: 608970406  Simona Hlavatá 
Organizace je dle zákona řádně pojišťěna, na děti však není uzavřena úrazová pojistka. 

případě zájmu o úrazovou pojistku během konání tábora nás kontaktujte. 

zástupce a telefon,  RČ dítěte, bydliště, ZP,  číslo tábora 

jedno nocování v Klubu. 
KB Náchod č.ú.: 78-8963820227/0100 

Předprodej probíhá                         Vstupné: sál s pohoštěním 380 Kč, balkón 320 Kč

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

Pátek 12. června 2020 v 19.00 hodin - stolová úprava

Dobové kostýmy vítány.
V předsálí již od 18.30 hodin vás příjemně naladí Swing Sextet se svou hudbou.

Z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia

POZOR!  Náhradní termín!



ČERVEN 21ZÁMEK, GALERIE

Státní zámek Náchod
V měsíci červnu nabídne náchodský zámek návštěvníkům pro-
hlídky Reprezentačních pokojů Piccolominiů, Salonů II. zámecké-
ho patra a vyhlídkové věže, terasy a středověkého sklepení a to 
od úterý do neděle od 9 do 16 hodin. Kapacita osob na prohlídky 
je omezena, doporučujeme se na prohlídku objednat předem na 
tel.: 491 426 201 nebo přes e-mail: nachod.objednavky@npu.cz. 
Více informací na www.zamek-nachod.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

GALERIE výtvarného umění v Náchodě

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

 Rudolf Němeček – Nahlédnutí. Fotografie z let 1999–2020  
(22. 2. – 14. 6.)
Rudolf Němeček (*25. 3. 1949 Nové Město nad Metují) foto-
grafuje všední věci, ve kterých hledá jejich kouzlo a současně 
i nový smysl. Výstava zahrnuje díla zhruba z poslední tvůrčí 
dekády. Základem expozice jsou cykly, pro které je příznač-
ný detail přírodní reality se světlem, stíny a odrazy, zrcadle-
ní s barevným posunem, jež jsou výsledkem invenčního za-
měřeného pohledu a trpělivého čekání. 

 Michal Burget – Řekni, kde ty kytky jsou… (22. 2. – 14. 6.) 
Malířská instalace jubilanta Michala Burgeta (*1970, Náchod), 
náchodského rodáka, představuje autorskou postkatastrofic-
kou vizi v „malém“ světě občana očima nedalekého pozorova-
tele (souseda). Tvůrce se tentokrát neomezil jen na klasickou 
malbu a formu závěsného obrazu, ale spojil nový malířský cy-
klus s až naturalistickou instalací předmětů naší každoden-
nosti. Bilance jedince a společnosti se propojují a nezdají se 
příliš optimistické …

 Umělci do 40 let. 10 let trvání cyklu (27. 6. – 6. 9.)
V roce 2010 náchodská galerie uskutečnila první výstavu 
z cyklu Umělci do 40 let. Cyklus výstav, pořádaných pravi-
delně (dvě až čtyři výstavy ročně) v Galerii výtvarného umě-
ní v Náchodě – v komorním prostoru kabinetu kresby, grafiky 
a fotografie, byl od počátku zaměřen na mladé umělce, čas-
to stojící na počátku své umělecké dráhy, kteří hledají vlast-
ní osobité tvůrčí vyjádření. Oslovováni byli umělci již naděj-
ní, častěji ale méně známí nebo ještě neznámí, a to nejen 
z uměleckých center, ale i z regionů České republiky. Výstavy 
mimo jiné poukazovaly na autorské přístupy k rozmanitým 
výtvarným technikám, k jejich možným inovacím a promě-
nám, na nové umělecké myšlení a jeho projevy. Od samého 
počátku bylo a je dramaturgickým záměrem porozumět no-
vým tendencím a proudům v umění, postihnout jeho sou-
dobé funkce i směřování a průběžně a zároveň invenčně je 
veřejnosti představovat. Výstava připomíná deset let trvá-
ní cyklu, pestrou skladbu zastoupených uměleckých oborů, 
a především současnou tvorbu všech umělců, kteří v rámci 
cyklu vystoupili a vystavovali malbu, grafiku, plastiku, foto-
grafii, instalaci, objekty a videoart na osmadvaceti uskuteč-
něných výstavách. Tyto výstavní aktivity se významně pro-
mítly do edičního programu galerie (ke všem výstavám byly 
vydány katalogy) a také do její akviziční činnosti. 

 Dny otevřených ateliérů
Centrum uměleckých aktivit Impuls Hradec Králové již poos-
mé organizuje dvoudenní výtvarný festival Dny otevřených 
ateliérů – (DOA). Ve dnech 13. a 14. 6. je poslední možnost vi-
dět prodloužené výstavy Michal Burget – Řekni, kde ty kytky 
jsou a Rudolf Němeček – Nahlédnutí. Po oba dva dny je vstup 

do galerie zdarma. Pro návštěvníky bude připraven samoob-
služný program, který představí práci galerie a zprostředku-
je i pohled do zákulisí. 
On-line dílny nejen pro rodiče s dětmi
„Ťuk, ťuk. Kdo tam? Galerie.
Každý čtvrtek na facebooku galerie.
Výtvarné nápady s doprovodnými fotografiemi z prostředí 
galerie. Doporučeno dětem od 5 let do 15 let. 
Facebook: www.facebook.com/galerienachod/

 „Z ruské sbírky“
Každé úterý na facebooku galerie.
Nejvýznamnější částí sbírkového fondu galerie tvoří díla rus-
kého malířství 19. a 20. století, která bývají zpřístupněna kaž-
dý lichý rok a lákají návštěvníky ze všech koutů republiky. 
Každé úterý Vás seznamujeme s některými obrazy z ruské 
sbírky, ke kterým přidáváme část pracovních listů pro růz-
né věkové kategorie. Pracovní listy vznikly za podpory Mini-
sterstva kultury ČR.
Facebook: www.facebook.com/galerienachod/

 Čtvrteční výtvarná dílna pro seniory
Beseda s tvůrcem instalace Řekni, kde ty kytky jsou… s Mi-
chalem Burgetem. 
Dílna se uskuteční ve čtvrtek 4. června v prostorách gale-
rie od 15 do 17 hodin. Hlaste se prosím nejpozději do úterý  
2. června. 

 Sobotní výtvarná dílna pro rodiče s dětmi 
Podle výstavy Michala Burgeta, Řekni, kde ty kytky jsou… 
a jeho chaosu vytvoříme další 
předměty, které mohou doplnit jeho instalaci. Dílna se usku-
teční 6. června v prostorách galerie od 14 do 16 hodin. Urče-
no pro rodiče s dětmi od 5 let, mladší sourozenci jsou také ví-
táni, podle svých možností a chuti se mohou dílny účastnit. 
Doporučujeme pracovní oděv.
Hlaste se prosím nejpozději do čtvrtka 4. června. 
Obě dílny budou v případě zájmu uskutečněny za přísných hy-
gienických podmínek dle platných vládních nařízení do po-
čtu 15 osob.
Dílny si můžete rezervovat e-mailem na adrese info@gvun.
cz nebo telefonicky: 491 427 321, 606 647 216.
Více na www.gvun.cz a facebook.com/galerienachod

grafické studio a tiskárna
plakáty, letáky, prospekty, kalendáře…

 603 311 052 | studio@creopress.cz
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Stomatologická pohotovost
je v sobotu, v neděli a ve svátek 
je vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

Stomatologická pohotovost

v obchodním domě Kaufland 
denně 8–20 hodin.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

DÉČKO
www.decko–nachod.cz

  6. 6. a 7. 6.  MUDr. Milan Hýbl   Hálkova 367,
    Náchod    tel.: 491 428 636
  13. 6. a 14. 6.   MUDr. Vlasta Hýblová  Hálkova 367,
    Náchod    tel.: 491 428 636
  20. 6. a 21. 6.  MDDr. Tomáš Hýbl  Hálkova 367,
    Náchod    tel.: 491 428 636
  27. 6. a 28. 6.  MUDr. Ludmila Jánská  Nemastova 1919, 
    Náchod-Branka    tel.: 702 125 554

Poslední volná místa 
na letních táborech!

PŘÍMĚSTSKÉ:
 Léto se sportem – 29. 6. – 3. 7. 

pro děti 5–12 let, první dny prázdnin plné 
her, soutěží a dalších sportovních a pohy-
bových aktivit, spousta zábavy, celoden-
ní výlet, pro všechny kluky i holky, které 
baví pohyb a chtějí si užít aktivně začátek 
prázdnin, cena 1500 Kč, informace Pavlí-
na Tylšová tel.: 775 223 292

 Konec léta se sportem – 24. 8. – 28. 8. 
pro děti 5–12 let, loučení s prázdninami 
plné her, soutěží a dalších sportovních  
a pohybových aktivit, spousta legrace, vý-
lety, pro všechny kluky i holky, které baví 
sportování a chtějí si užít poslední dny 
prázdnin, cena 1500 Kč, informace Pavlí-
na Tylšová tel.: 775 223 292
 
POBYTOVÉ:

 Cesta začínajícího tanečníka 
– 12. 7.–19. 7.
pro děti 8–13 let, ubytování v chatě Alma 
– Říčky v Orlických horách, rozvoj taneč-
ních dovedností, zlepšení koordinace těla, 

kreace ve street dance stylech Hip Hop, 
Poppin, Lockin Dance hall a Break dance, 
taneční soutěže, Battle crew, laserová pár-
ty, cena 4.000 Kč, informace Jaroslav Kará-
sek, tel.: 775 223 919

 Staň se Gladiátorem! – 1. 8. – 7. 8.
pro děti 8 – 14 let, ubytování na turistic-
ké základně ve Vižňově, týden plný spor-
tu, poznání, pohybu, soutěží, her a hrátek, 
výlety, táborák, nová přátelství, zážitky, 
zakončení překážkovým závodem, cena 
2 800 Kč, informace Pavlína Tylšová, tel.: 
775 223 292

 Déčko pro rodiny II. 
Družina Déčka CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047
/0008130
SVČ Déčko Náchod za podpory ESF dne  
11. 5. 2020 znovu zahájilo činnost družiny.
V  době  uzavření  školních  družin  platí 
nová provozní doba, a to od 8 do 15 hodin.
Družinu mohou navštěvovat děti ve věku 
6–10 let, které momentálně nenavštěvují 
školní výuku a jejichž rodiče jsou zaměst-
náni v Královéhradeckém kraji.
Pro děti zajistíme program a pitný režim.
V případě zájmu o umístění dítěte do dru-
žiny volejte 775 592 241 nebo pište na: ale-
na.smutna@decko-nachod.cz

Připravujeme pro vás otevření Jirásko-
va koupaliště již od 8. 6. 2020! Otevřeno 
bude za zvýšených hygienických podmí-
nek, které budou upřesněny dle aktuál-
ní situace. 

Krytý plavecký bazén bude otevřen od 
3. 8. 2020 a provoz saun od září.  Všechny 
permanentky budou prodlouženy o dobu, 
kdy nebylo možné využít našich služeb. 

Těší se na vás personál Sportovních za-
řízení města Náchoda!

Koupaliště se připravuje 
na zahájení provozu

Srdečně  zveme  všechny  zájemce 
o  umělecké  vzdělávání  na  přijímací 
zkoušky do ZUŠ Náchod 16. 6. – 17. 6. 
2020 od 13.00 – 17.00 hodin.

Pro školní rok 2020–2021 přijímáme 
žáky těchto oborů:
– hudební obor
– výtvarný obor (od 6 let)
– taneční obor
– literárně dramatický obor 

V této složité době se budeme sna-
žit,  aby  přijímání  žáků  proběhlo  ve 
zrychlené  a  zjednodušené  formě,  
v příjemné atmosféře a samozřejmě za 
dodržení veškerých hygienických nut-
nosti.

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

Přijímací zkoušky do ZUŠ

V pondělí 4. května 2020 zahájili pra-
covníci  firmy  MADOS  MT  s.r.o.  v  ulici 
U Zbrojnice stavbu nového mostu. Sta-
vební práce za 32,5 mil. Kč započaly kom-
pletním odstraněním stávajícího mostní-
ho objektu.

S realizací investice souvisí i doprav-
ní omezení v této lokalitě. Přechodné do-

Nový most přes řeku Metuji v Náchodě–Bělovsi
pravní opatření je řešeno jednou objízd-
nou trasou  jak pro místní dopravu, tak 
pro pěší a cyklisty po provizorní objízd-
né trase podél řeky Metuje. Po celou dobu 
výstavby bude provoz na mostě vyloučen 
a bude řešen po objízdných trasách. 

Směr z Náchoda do místní části Bělo-
ves – Zde bude doprava vedena po ulici  

1. Máje do ulice Lázeňská (přes 
most ev. č. 2a-1) a dále do uli-
ce U Lomu a Promenádní (po-
dél řeky Metuje). 

Směr z místní části Běloves 
do Náchoda – Zde bude dopra-
va vedena po ulici Promenád-
ní do ulice Lázeňská a za mos-
tem ev. č. 2a-1 do ulice 1. Máje. 
S ohledem na skutečnost, že uli-
ce Promenádní je jednosměrná 
cyklotrasa, budou ve dvou mís-
tech  provedeny  výhybny,  aby 
byl zajištěn bezpečný a plynulý 

provoz místní dopravy, ale i pěších a cyk-
listů. 

Z důvodu, že objízdná trasa  je navr-
žena  po  místních  komunikacích,  kte-
ré jsou jednopruhové, bylo nutné v ulici 
Promenádní vybudovat dvě výhybny. Vý-
hybny budou mít délku 15 m + náběhy 
(celkově 25 m) a budou provedeny z be-
tonových silničních panelů. Rozmístění 
výhyben je patrné ze situačního výkre-
su objízdných tras. V místě napojení uli-
ce Promenádní do ulice Na Horním kon-
ci (za opravovaným mostem) bude nutné 
z důvodu ochrany soukromého pozemku, 
ale i postupu výstavby (změna výšky ni-
velety opravované komunikace) provést 
betonová svodidla v potřebné délce – viz 
opět situace objízdných tras.

Stavba  mostu,  jejímž  investorem  je 
město Náchod, bude dokončena v listo-
padu letošního roku.
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Církve v Náchodě
Církev československá husitská
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stanislav 
Švarc, ThD. kontakt mobil: 420 776 736 885, 420 604 929 825,  
e-mail:  stanislav.svarc@volny.cz.  Úřední  hodiny:  středa  
15–17 hod. Mimo úřední hodiny lze využít čísla mobilního tele-
fonu faráře Stanislava Švarce 420 776 736 885 nebo mobilního 
telefonu předsedkyně RS Ivony Čadové 420 604 929 825.
Kolumbárium otevřeno denně 9–17 hodin. Pravidelné bohosluž-
by se konají v neděli 8.15 hod. Biblické hodiny ve čtvrtek 16 ho-
din. Místo: Farská síň CČSH, vchod Raisova ul., Náchod.
Římskokatolická farnost – děkanství Náchod
Římskokatolická farnost – děkanství Náchod, Masarykovo ná-
městí 75, 547 01 Náchod. Kontakty: kancelář 491 428 355, děkan 
P. Mgr. Zdeněk Kubeš 737 383 752, farní vikář jáhen František Fi-
lip 733 399 508, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, 
www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední 
hodiny: pondělí a čtvrtek 9.00–11.00 a 15.00–17.00, úterý, stře-
da a pátek 9.00–11.00, v jinou dobu po předchozí domluvě. V sou-
vislosti s uvolňováním vládních opatření obnovujeme pravidel-
ný pořad bohoslužeb. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: pondělí 
7.00, úterý 18.00, středa 16.00, čtvrtek 7.00, pátek 18.00, sobota 
7.30 a v 18.00 s nedělní platností, neděle 7.30, 9.00 a 18.00. Účast 
na bohoslužbách je spojena s danými pravidly, která jsou zveřejně-
na při vstupu do kostela. Věřící se ke společným modlitbám schá-
zejí v kostele sv. Michaela každý druhý čtvrtek od 19.00. Vstup 
do předsíně kostela sv. Vavřince k soukromé modlitbě nebo ztiše-
ní je umožněn každý den. Příležitost ke svátosti smíření se naský-
tá půl hodinu přede mší svatou a v pátek hodinu přede mší svatou. 
V sobotu 6. června od 16.00 do 18.00 výstava Nejsvětější Svátos-
ti Oltářní a nabídka svátosti smíření. Slavnost Těla a Krve Páně 
(Boží Tělo) připadá na neděli 14. června. Noc kostelů se uskuteč-
ní v pátek 12. června. Bližší informace o programu budou zveřej-
něny na plakátech.                                               P. Z. Kubeš, děkan 
Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,  
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Konzultační hodiny, objedná-
ní rozhovoru či návštěvy faráře kdykoliv po telefonické domluvě. 
V neděle 7. 6. a 28. 6. se setkáme při bohoslužbách vždy v Nácho-
dě od 9.00 a v Šonově v kostele od 10.30. Neděle 14. 6. se setkáme 
při jedněch společných bohoslužbách v Šonově od 10.00. Bude-
me slavit slavnost konfirmace, což bude zároveň letošní podo-
ba tradiční Šonovské misijní slavnosti. Doufáme, že bude mož-
né se následně na faře setkat i při společném obědě od cca 12.00. 
Od pátku 19. 6. do neděle 21. 6. bude na faře v Šonově probíhat 
festival poezie „Fara poetická“ aneb „Rozkošatění“. Podrobný 
program se objeví na plakátcích později. Znovu se ale můžeme 
těšit na básníky a literáty Petra Hrušku, Pavla Kolmačku, Petra 
Pazderu Payna, Štěpána Noska, Ivana Petlana, Martina Černe-
ra a další. Přijede zahrát divadlo Hana Voříšková a příběhy vy-
právět Martin Hak. Krom toho bude hrát skvělá hudba, v pátek 
proběhne vernisáž obrazů a při tom všem bude k dispozici dob-
ré jídlo a pití a také vynikající čaj z profesionální čajovny Marka 
Netresty a Karla Maniny. Určitě přijďte! V neděli 21. 6. se budou 
konat tradiční bohoslužby v Náchodě od 9.00 a v Šonově pro-
běhne autorské čtení Petra Pazdery Payna a varhanní koncert 
Jiřího Tymela v 11 hodin dopoledne. Biblické hodiny ve sboru se 
konají každý čtvrtek od 17.00 – probíráme, čemu věříme na zá-
kladě Apoštolského vyznání víry. Dětské schůzky budou v pátky  
12. a 26. 6. na faře v Šonově od 18.00. Z důvodu doznívající koro-
navirové epidemie stále ještě odpadají veškerá setkání v domo-
vech důchodců a jiných sociálních zařízeních.               M. Bárta
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.

Senior klub „Harmonie 2“

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp–nachod.cz

V klubovně odložíme pravidelné čtvrteční programy až 
na září, i když vládní nařízení mnohé povolují, ale v klubovně 
není dost místa na takové rozestupy. Z tohoto důvodu se také 
ruší červnový výlet na Chrudimsko s tím, že bude přeložen 
 na 9. září. Pokud se někomu z účastníků nehodí tento termín, 
odhlaste se do 18. 6.
Účastníkům wellness pobytu v Piešťanech-Banka musím ozná-
mit, že i ten se v červnu ruší z důvodu uzavření hranic. V červ-
nu snad již budou informace z hotelu Harmonia ohledně mož-
nosti vrácení záloh nebo o jiném termínu pobytu.
Klubovna bude otevřená vždy ve čtvrtek od 14 do 16 hod., kdy 
můžete přijít pro zálohy za zrušený dubnový zájezd a květnový 
pobyt v Chlumu u Třeboně. 
Zbývá několik zapomětlivých členů, kteří nezaplatili členské pří-
spěvky na tento rok, tak je přijďte uhradit do konce června.
Přihláška se zálohou na jednodenní zájezd 2. září „Králíky a oko-
lí“ se bude přijímat v klubovně Harmonie 2 od 18. června.
Na wellness pobyt v hotelu MAS v Sezimově Ústí v únoru 2021 
jsou ještě 4 volná místa, tak se zájemci můžete přihlásit v klu-
bovně do konce června. Informace na tel. 775 242 562 (po 19. h.) 
podá A. Poláková. Členská schůze se bude konat v září a termín 
bude uveden v programu. Přejeme vám pevnou vůli a dobrou 
mysl k překonání dnešních událostí, abychom se opět ve zdra-
ví setkali v klubovně Harmonie 2. Na shledání s vámi se těší čle-
nové výboru.

Hodnocení činnosti SZdP Náchod, z.s. jaro 2020 
 Poslední naše jarní posezení se povedlo. Měli jsme i článek 

v Náchodského deníku (18.3.). Pak dorazil koronavirus, který ne-
mile překvapil celou společnost a vylekal nás všechny. Uposlech-
li jsme veškerá nařízení vlády, hygieniků. Naše plánované kul-
turní akce a výlety, včetně schůzek, musely být zrušeny. Ale 
přesto jsme se snažili pomáhat se šitím a distribucí roušek i štítů 
pro sluchově postižené, ve spolupráci se zastupitelkou Mgr. De-
nisou Pokornou a Tomášem Ungrem. Spolupracujeme s Duhou 
Bartoňka, kde pro akci „Pečeme na to!“ několik našich členek 
opakovaně peklo dobroty jako velké poděkování pro záchran-
ný integrovaný kruh. 

 O vozíčkáře se staral Mirek Čiháček, který využil nabídky 
a rozvezl získané respirátory a roušky imobilním členům Spo-
lečnosti vozíčkářů a Z.P. Náchod, a i nadále zajišťuje nejnutněj-
ší opravy ortopedických vozíků.

 Přestože karanténa uzavřela D.D., pečovatelské domy, pen-
ziony i nemocnice, snažíme se s našimi členy být alespoň v te-
lefonickém spojení. Je smutné překvapení, že někteří jejich po-
tomci tomu nepřejí…

 Dozvěděli jsme se o kritické situaci v naší spřátelené Farmě 
Wenet, kdy se nedostávalo na krmení zvířatům. Po dohodě náš 
úzký výbor rozhodl adoptovat 1x Lamu Alpaku. 

 Paní předsedkyně se zúčastnila videokonference Republiko-
vého výboru NRZP ČR, kde bylo přijato usnesení.
Základní myšlenka této doby je: zvládnout tuto nelehkou dobu 
ve zdraví, pomoci, porozumění a doufejme i v brzkou radost 
ze shledání.  Těšíme se na Vás. Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček

Církev Nový Život 
Náchod, Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 605 450 384, 
www.novyzivot.cz. Bohoslužby každou neděli v 9.30 hod.
Církev bratrská
Purkyňova  584,  kazatel  Ing.  P.  Geldner,  tel.  777  217  968, 
e-mail. nachod@cb.cz. Kazatel senior J. Hofman, tel. 605 973 056, 
kazatel senior RNDr. P. Javornický, CSc., tel. 722 948 196. Bo-
hoslužby v neděli v 9.30 hodin. Rozhovory nad Biblí ve středu 
od 18.30 hodin. Více na www.cb.cz/nachod.
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Městská knihovna Náchod informuje v červnu 2020

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

Vážení a milí čtenáři a čtenářky,
vzhledem k epidemiologické situaci a ztíženým podmínkám (nut-
nost nošení roušek, špatná větratelnost prostor) začne prázdni-
nový režim knihovny již v červnu. Samozřejmě za dodržení přís-
ných hygienických pravidel ze strany pracovníků i čtenářů.

Půjčovna pro dospělé i pro děti bude otevřena:
Pondělí  8–17 hodin
Středa 8–17 hodin
Čtvrtek  8–17 hodin

Studovna zůstává z hygienických důvodů pro širší veřejnost 
uzavřena.  Pro  naše  čtenáře  zavádíme  možnost  objednat  si 
(telefonicky či písemně) místo ke studiu v časovém předstihu 
na určitou hodinu. Ve studovně mohou být v jeden čas nejvýše  
4 čtenáři. Potřebné knihy jim na požádání nachystáme předem.
Časopisy a noviny si čtenáři mohou půjčovat v oddělení pro do-
spělé. 
Lidem, kteří se v knihovně bojí zdržovat, nabízíme možnost „ba-
líčků“ knih, které si předem (telefonicky či písemně) objednají 
a budou si je moci v domluvenou dobu vyzvednout v hale.
Starším a nemocným připomínáme možnost po předešlé domlu-
vě dopravit knihy domů, tak jako to děláme již 11 let pro tři-
cítku zájemců.
Možnost rezervace knih a meziknihovní výpůjční služby jsou 
již v provozu. 
O přesunu akcí budete včas informováni.
Těšíme se na vás. Tuto složitou situaci jistě společně zvládneme!
 
Rozvoz knih

V úterý 9. června se v dopoledních hodinách uskuteční rozvoz 
knih nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
ZEĎ 2020
3.–30. června. 9. ročník mezinárodního výstavního projektu ZEĎ 
se uskuteční tradičně ve vstupní hale Městské knihovny v Ná-
chodě, kvůli bezpečnostním opatřením s měsíčním zpožděním. 
Zahájení výstavy proběhne ve středu 3. června v 17.00 hodin. 
Letošního ročníku se účastní 21 umělců, na výstavě budou k vi-
dění fotografie, malba, kresba a tradičně i poezie. Vystavující au-
toři: Pavel Berák, Jindřich Klabačka, Nikol Hauková, Jiří Klíma, Mar-
tin Klíma, Lenka Jiránková, Tomáš Šimek, Petr Šulc, Hana Šulcová, 
Jaroslava Tomanová, Roman Unger, Miloš Vojíř, Vítězslav Krejčí, Mo-
nika Šimek Fulková, Miroslav Kolátor, Roberto Lopez Garcia, Martin 
Pešek, Kateřina Valko, Jana Čížková, Zuzana Vodáková a Josef Zima.

Junior a Senior – Retrohraní
V úterý 23. června v 15.30 hod. opět zveme seniory a děti na se-
tkání v rámci programu Přeshraniční mezigenerační integrace. 
Přijďte si pohrát a zavzpomínat. Sejdeme se na zahradě knihov-
ny, v případě nepříznivého počasí ve studovně. Zjistíme, s čím 
a jak si hráli prarodiče a s čím si hrají děti dnes. Svoje oblíbené 
hry a hračky si (pokud můžete) vezměte s sebou. 

Dražba kufříků
Ve čtvrtek 25. června budeme na zahradě knihovny od 16.00 ho-
din dražit nejrůznější předměty, které pro knihovnu pomalova-
li členky a členové výtvarného spolku AMAG. Výtěžek z dražby, 
kterou povede publicista Petr Voldán, půjde na nový kufřík pro 
děti i dospělé – tentokrát s tématem UMĚNÍ. 

Vyhlášení vítězů soutěže Devatero otázek
U příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy jsme v karanté-
ně vyhlásili soutěž Devatero otázek. Moc děkujeme dětěm, které 
se zapojily. Nejúspěšnější z nich vyhlásíme a oceníme na zahra-
dě za knihovnou v úterý 2. června ve 14.00 hodin

Vyhlášení vítězů soutěže pro děti i dospělé
Začátkem února, kdy jsme si připomněli dvousté výročí naroze-
ní Boženy Němcové, jsme vyhlásili literární a výtvarnou soutěž 
Moje vzpomínky na babičku/dědečka. Svými pracemi nám udělali 
radost nejen děti, ale i dospěláci. Protože nám počasí přeje, roz-
hodli jsme se vyhodnocení soutěže uskutečnit v úterý 16. červ-
na v 15.00 hodin u nás na zahradě za knihovnou. Pokud dosta-
neme svolení od všech soutěžících, uspořádáme malou výstavu 
jejich prací, abyste se mohli potěšit s námi.

Soutěž o novou knihu Miloše Kratochvíla
P.S.: A ještě dárek od patrona dětské-
ho oddělení naší knihovny, spisovate-
le a básníka Miloše Kratochvíla. Zane-
dlouho mu vyjde nová sbírka básniček, 
které pobaví i dospělé. Jmenuje se Ne-
věřte slepicím  a  autor  nám  ji  laskavě 
dal k dispozici. Četli jsme z ní na na-
šem Facebooku a kromě toho si s ní také 
zasoutěžíme. Zkuste dopsat básničky, 
které najdete níže. Miloš Kratochvíl 

nejlepší ocení svou čerstvě vydanou knížkou. Svoje dokončené 
básničky můžete posílat do konce června.

Zákon o vzácných ptácích
Jsem vzácný sokol dravý
a celý loňský rok
jsem byl silný a zdravý,
až teď mě trefil brok.
Vím, kde ten střelec bydlí.
Až budu mít víc sil,
dám mu pár facek křídly,
aby se polepšil.
.....

Nekrčte se vzadu
Dám vám dobrou radu: 
Nekrčte se vzadu
a nevěřte na řeči,
že vzadu jste v bezpečí.
Omyl, uplakánci!
.....

Až se móda vrátí
Můžeš si být jistý,
že fíkové listy,
co nosili Adam s Evou,
přijdou zase do módy.
Co však jisté není,
proč se do lupení
oblékneme místo do džín,
jaké budou důvody.
Budem zase v ráji,
nebo jenom v háji?
.....

Rozchechtané
Mám rád holky, co se smějou,
mám rád holky veselé,
dobře vědí, co si přejou,
málokdy jsou nesmělé.
.....
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ČERVEN

ZAPOMENUTÝ PRINC
Okouzlující Omar Sy (Nedotknutelní, I dva jsou rodina) v další z nezapomenutelných rolí. Tentokrát ho čekají neobyčejná dobrodružství kouzelného dětského světa… Všechno v Djibiho životě se točí 
kolem jeho milované sedmileté dcerky Sofie… Dobrodružná rodinná komedie, uváděná v českém znění. 
Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

CURIOSA
Paříž. Píše se rok 1895. Pierre Louy¨s je pařížský dandy, spisovatel a básník na pokraji slávy. On i jeho přítel Henri De Ré gnier jsou zamilovaní do Marie de Heredia, drzé dcery jejich učitele… Celo-
večerní debut francouzské režisérky Lou Jeunet nás zavede do pařížského světa bohémů a počátků erotické umělecké fotografie. České titulky. 
Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD Premiéra v ČR!
Medvědí dobrodružství s ledovým klidem. Lední medvěd a polární lumíci v exotické džungli? Proč ne, když to situace v animované komedii vyžaduje! A dovolená to rozhodně nebude. Po vzoru 
slavných hrdinů Indiana Jonese, Lary Croft a především Johnyho Englishe se roztržitý lední medvěd Norm vydává z pohodlí domova kolem světa na velké a zábavné dobrodružství. České znění.
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

V SÍTI
… a nevadí, že mi je dvanáct let? 3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Radikální experiment otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Tři dospělé herečky s dět-
skými rysy se vydávají na sociální sítě, aby v přímém přenosu prožily zkušenost dvanáctiletých dívek online. Ve věrných kopiích dětských pokojů chatují a skypují s muži, kteří je na netu aktivně vy-
hledali a oslovili. Dokumentární film Barbory Chalupové a Víta Klusáka vypráví strhující drama tří hrdinek alias „dvanáctiletých dívek“, pro které se účast na experimentu, od castingu až po osob-
ní schůzky s predátory pod dozorem ochranky, stává zásadní životní zkušeností. Predátorské taktiky se postupně obracejí proti svým strůjcům: Z lovců se stávají lovení.
Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

JUMANJI – DALŠÍ LEVEL
Hrdinové Jumanji jsou zpátky! Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět do hry, aby našli Spencera, který záhadně zmizel. Zjistí však, že se hra změnila, a že přežít ve světě Jumanji bude mnohem 
náročnější. Jumanji už totiž není jen džungle, jsou to i rozpálené pouště či zasněžená pohoří plné nových nebezpečných nástrah… Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart a Karen Gillan v hlavních 
rolích dobrodružné fantastické komedie, uváděné v českém znění. 
Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

1917
Čas je tvůj nepřítel… Držitel Oscara Sam Mendes, režisér bondovek „Skyfall“, „Spectre“ a filmu „Americká krása“, natočil jedinečný epický příběh z první světové války. Na sklonku jednoho z největ-
ších válečných konfliktů všech dob dostali dva mladí britští vojáci Schofield (George MacKay) a Blake (Dean-Charles Chapman) zdánlivě nesplnitelný úkol. V nervy drásajícím závodě s časem musí 
zdolat nepřátelské území a doručit zprávu, která má zabránit smrtícímu útoku na stovky vojáků – mezi ohroženými je i Blakeův bratr. Kromě ústřední dvojice ve filmu hrají Benedict Cumberbatch, 
Colin Firth a Mark Strong. Film získal dva Zlaté glóby za rok 2019 (nejlepší film a režie) a z 10ti nominací na Oscara získal tři. České titulky. 
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Tři ženy. Tři podoby lásky. Tři příběhy radosti i bolesti, štěstí i smutku… Nový film od tvůrců úspěšné komedie Všechno nebo nic, opět podle knižní předlohy populární slovenské spisovatelky Evi-
ty Twardzik (Urbaníkové) a v režii Marty Ferencové. V hlavních rolích Petra Hřebíčková, Eliška Balzerová, Tatiana Dyková, Ľuboš Kostelný, Marián Mitaš, Janko Popovic Volaric, Branislav Trifunovic 
a Predrag Manojlović. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

V SÍTI: ZA ŠKOLOU
SPECIÁLNÍ VERZE FILMU „V SÍTI“ VHODNÁ PRO DIVÁKY UŽ OD 12 LET, A TO I BEZ DOPROVODU RODIČŮ NEBO JINÉ DOSPĚLÉ OSOBY.
… a nevadí, že mi je dvanáct let?  
Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

GENTLEMANI
První liga zločinu… Akční komedie z dílny scénáristy a režiséra Guye Ritchieho sleduje příběh britského drogového krále Mickeyho Pearsona (Matthew McConaughey), který se snaží prodat svoje 
impozantní drogové impérium dynastii oklahomských miliardářů. V dalších rolích hvězdně obsazeného filmu hrají Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Eddie Mar-
san, Colin Farrell a Hugh Grant. České titulky. 
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

MALÉ ŽENY
Romantické drama natočené podle klasického románu a díla Louisy May Alcottové. Příběh sester Marchových – čtyř mladých žen, z nichž každá je odhodlaná prožít život podle svého. V rolích Jo, 
Meg, Amy a Beth Marchových se objeví Saoirse Ronanová, Emma Watsonová, Florence Pughová a Elize Scanlenová; dále hrají Timothee Chalamet jako jejich soused Laurie, Laura Dernová jako Mar-
mee a Meryl Streepová jako teta March. Film získal Oscara za rok 2019. České titulky. 
Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

BOURÁK  Premiéra v ČR!
Mají ho plný zuby… a srdce aneb ulítlá komedie o dospělé dceři, která se rozhodne zachránit manželství svých nedospělých rodičů dřív, než půjde celá rodina ke dnu. Nová komedie Ondřeje Troja-
na (filmy Želary nebo Občanský průkaz) podle scénáře Petra Jarchovského s Ivanem Trojanem v roli Bouráka, věčného frajera, kterému teče do baráku i do života a rodina už ho má plný zuby. Ale 
i srdce. Dále hrají Kristýna Boková, Veronika Marková, Jiří Macháček, Petra Nesvačilová, Kryštof Hádek, Jaromír Dulava a Matěj Ruppert. 
Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MEDVÍDCI BOONIE: CESTA DO PRAVĚKU
Vick a jeho medvědí bráchové se dostali do pravěku a nemůžou zpátky! Všude kolem nich jsou obrovská zvířata, která mají v hlavě jediné – OBĚD! Dobrodružství, jaké ještě nezažili, právě začíná! 
Animovaný rodinný dobrodružný film, uváděný v českém znění. 
Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

SUPER MAZLÍČCI
Toulavý pes Roger, nebojácná kočičí dáma Belle, zhýčkaný pudl Ronald, nemotorný pes Walter a domácí prasátko Sophie a k nim se přidá robot Bob, který má o kolečko víc – tahle nesourodá partič-
ka se musí pokusit zachránit své domovy a snad i celé město… Animované rodinné dobrodružství od tvůrců animáku „Hurá do Afriky“, uváděné v českém znění. 
Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

PSÍ LÁSKA Premiéra v ČR!
1 200 kilometrů, 14 psů a jedna žena. Jediný cíl je cesta… Dvanáct dní na překonání 1 200 kilometrů zasněženou pustinou. Takové jsou parametry závodu psích spřežení Finnmarksløpet, do nějž se 
opakovaně pouští česká chovatelka huskyů Jana Henychová. V létě Jana pořádá „psí“ tábory pro děti a vydělává si na to, aby se z Jizerských hor mohla přesunout 1 500 kilometrů na sever, do zim-
ního Švédska. Tam se svými čtyřnohými spoluzávodníky zahajuje tříměsíční trénink, často v teplotách hluboko pod nulou. Připravují se na cíl ještě náročnější: zdolání drsného dálkového závodu, 
který se rok od roku víc profesionalizuje a amatérům jako Jana nastavuje vysokou laťku. Filmu dominují záběry podmanivé severské krajiny.  
Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

LASSIE SE VRACÍ Premiéra v ČR!
Nejslavnější pes se vrací do kin! A spolu s ní se vrací i úžasný příběh o nerozlučném přátelství chlapce a jeho dlouhosrsté kolie. Dvanáctiletý chlapec a jeho věrná psí kámoška Lassie jsou proti své 
vůli rozděleni a Lassie je převezena až na druhý konec země. Z nového domova ale uteče a vydává se na neuvěřitelně odvážnou, strastiplnou a někdy i zábavnou cestu zpátky. 
Nejnovější zpracování vychází z původní povídky Erica Knighta, která stála na úplném počátku dlouhé historie Lassie. Dobrodružný rodinný film, uváděný v českém znnění.
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

KALIFORNSKÝ SEN Premiéra v ČR!
Některé šéfové jsou pravé divy… Když se rozhodnete jít za svým snem, připravte se, že to může bolet a že po cestě narazíte na spoustu křižovatek. Hvězda série Padesát odstínů Dakota Johnson hle-
dá svůj Kalifornský sen ve stejnojmenné hudební romanci. Romantické drama od tvůrců filmu Yesterday a Deník Bridged Jonesové, uváděné s českými titulky.
Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

BOURÁK
Mají ho plný zuby… a srdce aneb ulítlá komedie o dospělé dceři, která se rozhodne zachránit manželství svých nedospělých rodičů dřív, než půjde celá rodina ke dnu. Nová komedie Ondřeje Troja-
na s Ivanem Trojanem v roli Bouráka, věčného frajera, kterému teče do baráku i do života a rodina už ho má plný zuby. Ale i srdce. 
Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

1. pondělí pouze v 17 hodin

1. pondělí pouze v 19.15 hodin

5. pátek pouze v 17 hodin
7. neděle pouze v 16 hodin

5. pátek pouze v 19 hodin

6. sobota pouze v 17 hodin

6. sobota pouze v 19.30 hodin

7. neděle pouze v 18 hodin

8. pondělí pouze v 17 hodin

8. pondělí pouze v 18.45 hodin

12. pátek pouze v 17 hodin

12. pátek pouze v 19.30 hodin
13. sobota pouze v 19 hodin
14. neděle pouze v 18 hodin
15. pondělí pouze v 17 hodin

13. sobota pouze v 17 hodin

14. neděle pouze v 16 hodin

15. pondělí pouze v 19.15 hodin

19. pátek pouze v 17 hodin
21. neděle pouze v 16 hodin

19. pátek pouze v 19.15 hodin

20. sobota pouze v 19.30 hodin
21. neděle pouze v 18 hodin
22. pondělí pouze v 17 hodin

Další červnový program kina Vesmír do uzávěrky NZ nebyl znám, 

protože ještě nebyl od distributorů filmů stanoven plán premiér filmů v ČR. 

Sledujte prosím, další program na http://www.kinonachod.cz



.... i Váš pes může klidně spát

soukromá bezpečnostní služba
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Tady roste radost.


