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

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

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

Čtvrtek

Pondělí 
2. května 2022

v 19.00 hodin

CAMERATA NOVA NÁCHOD 2022
Komorní orchestr Slávy Vorlové                             Josef Vlach - dirigent

Program: Arcangello Corelli: Concerto grosso č. 8                                                          Leoš Janáček: Suita pro smyčce
                         Jan Křti tel Vaňhal: Sinfonia in D                                                                       Jaroslav Celba: Suita Schválnosti

Předprodej již probíhá.                                                                                                                                                 Vstupné: 120 Kč, 100 Kč, 80 Kč

Středa 
4. května 2022

HANA ZAGOROVÁ  Koncert se ze zdravotních důvodů bohužel NEUSKUTEČNÍ.
Vstupenky můžete vrá� t v místě zakoupení do konce června 2022! 

Sobota 
14. května 2022

ve 20.00 hodin

MĚSTO NÁCHOD, PRIMÁTOR a. s. a BERÁNEK NÁCHOD a. s. pořádají

REPREZENTAČNÍ PLES 
Host večera: Sisa Sklovská a Tomáš Savka
Předprodej od 2. května 2022 pouze v MIC Náchod                                                                                                                                   Vstupné: 200 Kč, 150 Kč, 100 Kč

Úterý 
17. května 2022

v 19.00 hodin

BENNEWITZOVO KVARTETO
Jakub Fišer - 1. housle, Štěpán Ježek - 2. housle, Jiří Pinkas – viola, Štěpán Doležal - violoncello

Program:  W. A. Mozart: Smyčcový kvartet C dur KV157               J. Haydn: Smyčcový kvartet G dur op. 17 č. 5               
                          E. Schulhoff : Smyčcový kvartet č. 1                                    A. Dvořák: Smyčcový kvartet C dur op. 61        

Předprodej již probíhá.                                                                                                                                               Vstupné: 140 Kč, 120 Kč, 100 Kč   

Pátek  -ZELENÉ 

20. května 2022
v 19.00 hodin

Sobota - MODRÉ 

21. května 2022
v 19.00 hodin

  

Ná chodská divadelní scéna

Alena Herman: STRÝČEK HARRY
Režie: Petr Dudáček                   
Hrají: Zdeněk Hurník, Rostislav Hejcman, Martina Mílová, Alexandra Jaroměřská, Filip Křivohlávek, Jiří Ježek a Kristýna Studená
Jak dopadne neuvážený krok magnáta v oboru pěstování kávy, který se zamiluje do mladé ženy? Pomůže mu jeho dávný přítel a sluha James z téhle patálie? Tady už nejde jen o Harryho zdraví a dávný slib, 
ale   hlavně... o MAJETEK a o to tajemství...                   Zvuk, světla: Roman Petrásek a Jana Možíšová                   Nápověda: Věra Sedláčková
Předprodej již probíhá                                                                                                                              Vstupné: 140 Kč, 120 Kč, 100 Kč

Neděle 
22. května 2022

v 15.00 hodin

Divadlo Sympatie Ostrava

Petr Zbožínek: O KOBLÍŽKOVI
Na téma pohádky o Koblížkovi, který uteče dědečkovi, zajíci, vlkovi, medvědovi, aby pak osudově naletěl chytré lišce, nabízí další mo� vy ze známých pohádek. Inscenace kombinuje činoherní a loutkové 
herectví. Navíc nabízí interak� vní prvky, a tak se dětský divák stává součás�  děje. Dě�  mohou odehrát role želvičky, kůzlátek nebo včeliček a závěr pohádky se změní v dětské taneční vystoupení.
Předprodej již probíhá.                                                                                                                                                       Vstupné: 70 Kč   

Pondělí 
23. května 2022

v 9.00 hodin

Divadlo Sympatie Ostrava

Ludmila Forétková: NEZBEDNÁ ČARODĚJNICE
V lesní chaloupce žije už 320 let nezbedná čarodějnice Střapa� ce se svým moudrým přítelem netopýrem Lumírem. Ten přísně dohlíží na to, aby se nezbednice řádně učila kouzlit a čarovat. Ta ale dělá vše pro 
to, aby se jen bavila, a učení se vyhýbá.
Předprodej od 18. května 2022.                                                                                                                                                      Vstupné: 70 Kč   

Úterý 
24. května 2022

v 10.00 hodin

Náchodská Prima sezóna uvádí divadelní představení pro školy i veřejnost

Pavol Seriš v inscenaci POZEMŠŤAN
Bláznivý příběh mimozemšťana, který touží stát se pozemšťanem. Pohybuje se po planetě Zemi a bedlivě nás pozoruje, aby se naučil být jako my. Nemá to ale jednoduché. Jsme to� ž podivnější, než si myslel. 
Podaří se mu pochopit naše chování a zapadnout do společnos� ?                                                                   Vstup zdarma

Pondělí 
6. června 2022

v 19.00 hodin

Divadlo Verze
Sam Shepard: PRAVÝ ZÁPAD
Komedie o nenaplněnosti lidských životů a o mužích, kteří občas potřebují odjet do pouště. 
Překlad: Jitka Sloupová            Režie: David Prachař                       Hrají: Igor Chmela, Jan Zadražil, Jan Potměšil a Vlasta Peterková
Je lepší být svobodný, sám a žít na pouš� , nebo mít dům, ženu, dě� , práci a nakupovat v supermarketu? Dva bratři pro� chůdných životních názorů se setkávají po pě�  letech v domě své matky. Otevírají se staré křivdy 
a potřeba dokazovat, kdo je lepší. Může tulák přebrat scénáristovi job? Existuje dnes ještě pravý Západ? Hra byla poprvé uvedena v San Francisku v roce 1980, u nás v listopadu 1990 v Činoherním klubu v režii J. Nebeského.
Předprodej již probíhá                                                                                                                              Vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

Neděle 
12. června 2022

v 15.00 hodin

Divadelní soubor Natalie Venturové
LOTRANDO A ZUBEJDA
Muzikálová pohádka podle fi lmové předlohy režiséra Karla Smyczka a scénaristy Zdeňka Svěráka.
Smyslem pohádky je ukázat dětem, že dobro je vždy silnější než zlo a také cestu, jak být dobrým a slušným člověkem. Laskavá komedie s písničkami pro celou rodinu.
Předprodej od 18. května 2022.                                          Délka 60 minut                                                                                                          Vstupné: 70 Kč

Pondělí 
13. června 2022

v 9.00 hodin

Divadelní soubor Natalie Venturové

O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA
Pohádka o princezně, která si zakládala na své urozenos� , je plná humoru i melodických a v� pných písniček Zdeňka Ry� ře. Na první pohled se zdá, že je to obyčejné království. Ale opak je pravdou! Princezna 
Karolínka je rozmazlená, rádce je vychytralý a zrádný, a královnu sužuje hypochondrie. To však není nejpodivnější. Všichni ráčkují, protože to princezna považuje za znak urozenos�  a vznešenos� . A tak nezbývá, 
aby syn chůvy, zahradník Kryštof, vzal rozum do hrs�  a napravil princezně hlavu.
Předprodej od 18. května 2022.                                        Délka 60 minut                                                                                                Vstupné: 70 Kč   

Úterý 
14. června 2022

v 19.00 hodin

Agentura Harlekýn Praha
Pardon me, Prime Minister

Edward Taylor: CO TAKHLE KE ZPOVĚDI...
Režie: Vladimír Strnisko
Sídlo premiéra na Downing Street 10 zasáhne rodinná bomba.
Hrají: Petr Nárožný, Máša Málková/Kateřina Sedláková, Jaromír Nosek/Jakub Štěpán/Martin Zahálka jr., Zuzana Slavíková/Ilona Svobodová, Jan Čenský/Martin Zahálka, Andrea 
            Daňková/Jiřina Daňhelová/Karolína Vágnerová
Vláda Jejího Veličenstva se chystá rázně zatočit se zábavním průmyslem a hazardem. Jenže má to jednu vadu – na šéfa vládního kabinetu se valí skandál. Ze skříní úřadu premiéra nevypadávají jen poli� č�  
kostlivci, ale i polonahé slečny. Sousto pro noviná ře, munice pro opozici, příležitost pro stranické odpůrce a k tomu všemu zvědavá manželka. Situace jako stvořená pro pověstný anglický humor.
Předprodej již probíhá                                                                                                                                     Vstupné: 400 Kč, 380 Kč, 360 Kč 

  představení v rámci „ZELENÉHO i MODRÉHO “ abonmá 2019/2020

květen 2022

ZRUŠENO

6., 8.,  13. a 15. května 2022 - LEKCE TANEČNÍCH            Neděle 29. května 2022 - Déčko Náchod pořádá Taneční soutěž
Pátek 27. května 2022 v 19.00 hodin - VĚNEČEK I.               Pondělí 30. května 2022 – Náchodský Swing uvádí MLÝNY Divadla Sklep

Sobota 28. května 2022 v 19.00 hodin - VĚNEČEK II.            Sobota 4. a neděle 5. června 2022 - Déčko Náchod pořádá HVĚZDU ORIENTU

představení v rámci představení v rámci „ZELENÉHO“ 2021/2022

Další akce: 

představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá 2021/2022

4. koncert ab. cyklu - skupina „K“

11 . koncert ab. cyklu - skupina „K“

12 . koncert ab. cyklu - skupina „K“

představení v rámci představení v rámci „ZELENÉHO“ 2021/2022
 červen 2022
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V týdnu od 23. do 27. května 2022 pro-
běhne festival studentské umělecké tvo-
řivosti.

Festival pořádá obecně prospěšná spo-
lečnost Náchodská Prima sezóna za pod-
pory Ministerstva kultury ČR, Státního 
fondu  kultury  ČR,  Královéhradeckého 
kraje a  sponzorů z  řad  regionálních fi-
rem a společností. Akce  je konána pod 
záštitou ministra kultury Mgr. Martina 
Baxy a hejtmana Královéhradeckého kra-
je Mgr. Martina Červíčka brig. gen. v. v..

V rámci  festivalu proběhnou soutěže 
v oblasti literární a filmové. 

Je připravena řada workshopů a dílen 
v oborech jako jsou fotografie, divadlo, 
hudba, tanec a výtvarná tvorba. Za zmín-
ku stojí např. fotografický workshop „Ba-
roko Broumovska“ za podpory Fotoklubu 
Náchod nebo workshop na slackline pod 
vedením  Anny  Hanuš  Kuchařové,  kte-
rá i v rámci besedy promítne svůj krátký 
film z cesty do USA „Connection“ a před-
staví svou knihu „Od slackline k tiché ra-
dosti“.

Festivalový restart

Jubilejní  50.  ročník  festivalu  komor-
ní hudby proběhne v období od 2. do 15. 
května 2022.

Festival pořádá obecně prospěšná spo-
lečnost Náchodská Prima sezóna za pod-
pory města Náchoda, Ministerstva kul-
tury ČR a Královéhradeckého kraje, pod 
záštitou Ministerstva kultury ČR a hejt-
mana Královéhradeckého kraje Mgr. Mar-
tina Červíčka brig. gen. v. v.. 

V rámci letošního ročníku vystoupí cel-
kem dvanáct souborů na sedmi místech 
královéhradeckého regionu.

Zahajovací koncert festivalu se tradičně 
uskuteční v Městském divadle Dr. Josefa 
Čížka v Náchodě, kde posluchače pohladí 
svými tóny Komorní orchestr Slávy Vorlo-
vé pod taktovkou Josefa Vlacha. 

Další festivalové koncerty se postup-
ně přesunou do kostelů v Otovicích, Čes-

Nedílnou součástí festivalu je i Dětská 
Prima sezóna, kde během pátečního do-
poledne vystoupí děti z mateřských a zá-
kladních škol královéhradeckého regionu. 
Jako hlavní host zde vystoupí Magdalena 
Reifová, představitelka „Majdy“ z Kouzel-
né školky.

Festivalová odpoledne budou okořeně-
na  hudebními  vystoupeními  orchestrů 
a hudebních skupin různých žánrů a sty-
lů. Úvodní koncert festivalu obstará skvě-
lý orchestr z Brna „The People“ a to hned 
v úterní podvečer. Tradiční závěrečný pá-
teční večer bude opět v režii mladých ka-
pel  různých žánrů a  stylů.  Jako hlavní 
hvězda večera vystoupí kapela „Perutě“ 
v  čele  se známým hudebníkem, zpěvá-
kem a moderátorem Milanem Peroutkou. 

Poděkování patří především všem or-
ganizacím, sponzorům a partnerům, bez 
kterých by nebylo možné celou akci zre-
alizovat.

Kompletní program naleznete na www.
primasezona.cz.

Náchodská Prima sezóna a její 23. ročník

Camerata Nova Náchod
ké Skalici, Novém Městě nad Metují, Čer-
veném Kostelci a Novém Hrádku.

Závěrečný koncert festivalu bude pa-
třit  kostelu  sv.  Vavřince  na  Masaryko-
vě náměstí  v Náchodě, kde  se předsta-
ví netradiční hudební soubor z Kateřinic 
na Moravě „Zvonky Dobré Zprávy“, hrají-
cí na ruční a chórové zvonky.

Velké díky za podporu festivalu patří 
Městskému divadlu Dr. Josefa Čížka v Ná-
chodě, farnostem v Náchodě, Broumově, 
České Skalici, Novém Městě nad Metují, 
Červeném Kostelci a na Novém Hrádku.

Kompletní program naleznete na www.
cameratanova.cz.

Za Náchodskou Prima sezónu, o.p.s.
Jiří Hejzlar, ředitel



2 NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy 
z radnice
Rada města Náchoda 
21. 3. 2022 
Jednání rady města se zúčast-
nilo sedm radních, dva byli 
omluveni. Číselný popis u zprá-
vy představuje poměr hlasů při hlasování 
PRO–PROTI–ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila návrh na úpravu ceny ná-
jemného v bytech v majetku města dle 
předloženého návrhu s účinností od 1. 8. 
2022.  7-0-0

 RM schválila pronájem pozemkové par-
cely č. 490/6 o výměře 40 m2, k.ú. Náchod, 
pro fy Darré Náchod s.r.o. za účelem zříze-
ní 2 parkovacích míst.  7-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o zří-
zení věcného břemene v délce 229,17 m 
pro fy NSYS s.r.o., Náchod, na pozemku 
v  majetku  města  č.  633/1,  k.ú.  Běloves,  
a č. 786/50 a 1993/10, k. ú. Náchod.   7-0-0

 RM schválila pronájem části pozemku 
v majetku města č. 1325/1, k.ú. Náchod, 
pro  fy  Montessori  mateřská  a  základní 
škola  s.r.o., Náchod,  za  cenu dle platné 
směrnice.    7-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o nájmu 
pozemku č. 2067/1 o výměře 865 m2, k.ú. 
Náchod, s fy Správa železnic dle předlože-
ného návrhu.   7-0-0

 RM schválila připojení budovy čp. 335, 
ul. Kladská, Náchod – Evangelická aka-
demie v Náchodě, parcela č. 570, k.ú. Ná-
chod, ve vlastnictví města, k metropolit-
ní síti za dodržení podmínek instalace dle 
předložené žádosti. Připojení je povolová-
no fy Internet2 s.r.o., Náchod.  7-0-0

 RM nesouhlasila s užíváním veřejného 
prostranství o ploše 10 m2 pro účely provo-
zování zmrzlinového stánku na pozemku 
v majetku města č. 1919/26, k.ú. Náchod.  
7-0-0

 RM schválila terénní úpravu zahrady vy-
užívané Oblastní charitou Náchod, slouží-
cí pro Domov pro matky s dětmi, který je 
v majetku města, v souladu s podanou žá-
dostí.   7-0-0

 RM schválila záměr představenstva spo-
lečnosti BERÁNEK Náchod a.s., Náchod, 
vybudovat v Hotelu U Beránka wellness 
a pověřila odbor investic zadáním projek-
tové dokumentace.  7-0-0
Pivobraní 2022, Náchod   7-0-0

 RM souhlasila s bezplatným zapůjčením 
Masarykova náměstí v Náchodě za účelem 
konání  akce  Pivobraní  2022  v  termínu  
16. 7. 2022 včetně dalších souvisejících po-
drobností k průběhu akce. 

 RM nesouhlasila s povolením umístění 
reklamního poutače Pivobraní v rozměru 
1 x 10 m na zábradlí pěší lávky nad komu-
nikací u nádraží od 1. 7. do 18. 7. 2022 z dů-
vodu prezentace akce „Náchodské Kuron-
ské slavnosti“.
 

Cenová nabídka na opravu veřejného 
osvětlení v lokalitě Bražec  7-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a  schválila uzavření objednávky pro  fy 
TELKABEL CR, s.r.o., Náchod, na provede-
ní opravy veřejného osvětlení – výměny 
kabeláže. Dále souhlasila s cenovou na-
bídkou a schválila uzavření objednávky 
pro fy TS Náchod s.r.o., Náchod, na výmě-
nu svítidel. 
Spolkový dům, Náchod  7-0-0

  RM  vyloučila  vybraného  dodavatele 
CE-ING s.r.o., Náchod ze zakázky zadané 
v otevřeném podlimitním řízení na sta-
vební práce „Spolkový dům“ dle ustano-
vení §124 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění.

 RM schválila nabídku druhou v pořadí 
na zakázku na stavební práce „Spolkový 
dům, Náchod“ a schválila uzavření smlou-
vy o dílo s dodavatelem Průmstav Náchod 
s.r.o., Náchod.
Rozdělení dotací z dotačních programů 
na podporu sportu na rok 2022  7-0-0

 RM schválila rozdělení dotací z „Dotač-
ního programu z výnosu města ze sázko-
vých her na podporu individuálního spor-
tu fyzických osob reprezentujících město 
Náchod v mezinárodním měřítku“ pro rok 
2022. 

TELEGRAFICKY:
 RM vzala na vědomí instalaci dvou vi-

deoboxů pro sběr dopravních informací 
ve městě.   7-0-0

 RM souhlasila s doplněním nového vo-
dorovného dopravního značení ve všech 
vybraných křižovatkách na území města 
a pověřila odbor dopravy k vydání povo-
lení nového stanovení místní úpravy pro-
vozu.  7-0-0

 RM souhlasila se zapojením SVČ Déč-
ko Náchod do projektu Erasmus+ ve výši 
30.000 EUR bez dofinancování zřizovate-
lem.  7-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila realizaci kontejnerových stání: 
ul. Raisova, U Zbrojnice a ul. Kostelecká. 
Schválila uzavření objednávky pro společ-
nost ELEKTROIN spol. s r.o., Náchod na re-
alizaci.  7-0-0

 RM souhlasila se záměrem provedení 
štěrkové komunikace v rámci obnovy zá-
meckého kopce v lokalitě Chrastinka, Ná-
chod.  7-0-0

 RM schválila navýšení dotace na celko-
vých 50.000 Kč pro žadatele na zajištění 
kulturní akce Festival Na Ostrovech, kte-
rá se uskuteční dne 9. 7. 2022.   7-0-0

 RM schválila dotaci pro organizaci SH 
ČMS – SDH Náchod na zhotovení repliky 
historického praporu dobrovolného hasič-
ského sboru v Náchodě.  7-0-0

 RM vzala na vědomí informaci o promí-
tání filmů na zahrádce Kavárny Láry Fáry, 
Náchod, po 22.00 hodině v letních měsí-
cích roku 2022.  7-0-0

 RM souhlasila s vybudováním sjezdu  

č. 2 v ul. Denisovo nábřeží u č. p. 780 za pod-
mínky vybudování nového parkovacího stá-
ní před navrhovaným sjezdem č. 1.     7-0-0

 RM schválila Smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města pro organizaci Ba-
víme se sportem z.s. dle předloženého ná-
vrhu.  7-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila uzavření objednávky pro p. J. 
Pavla, Náchod, na obnovu oken a dveří 
v Bartoňově vile, čp. 243, Náchod.    7-0-0

 RM souhlasila se záměrem odkoupení 
dešťové kanalizace v lokalitě Lipí – Sluneč-
ní stráň a pověřila odbor správy majetku 
a financování zajištěným potřebných úko-
nů dle návrhu.   7-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila uzavření objednávky pro p. Mi-
chala Semeráka, Náchod, na provedení ná-
těru okenních parapetů, oplechování bal-
konů  a  trubkového  zábradlí  na  budově 
Marie, Náchod.  7-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a  schválila uzavření objednávky pro  fy 
EVT elektro  s.r.o., Náchod, na provede-
ní výměny svítidel v bytech a u kuchyň-
ských linek v Domově pro sen. Marie. 7-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila uzavření objednávky pro p. M. 
Kejzlara,  Náchod,  na  provedení  opravy 
výdejní kuchyňky v MŠ Komenského, Ná-
chod.  7-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila uzavření objednávky pro p. M. 
Hánu, Hronov, na odstranění revizních zá-
vad v ZŠ Drtinovo nám., Náchod.  7-0-0

Rada města Náchoda 4. 4. 2022 
Jednání rady města se zúčastnilo šest rad-
ních, tři byli omluveni. 
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila uzavření smlouvy o zříze-
ní věcného břemene – kanalizační přípoj-
ky, s žadatelem vedoucí v délce 9,33 m přes 
pozemky č. 875/6 a č. 897/55, k.ú. Náchod, 
které jsou v majetku města.  6-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o zříze-
ní věcného břemene v délce 11,7 m pro fy 
ČEZ Distribuce a.s. na pozemku v majetku 
města č. 1307, k.ú. Pavlišov.   6-0-0

 RM zamítla žádost fy HOSTALEK-WER-
BUNG o umístění naváděcího systému (ce-
dulí) pro prodejny Penny Market po měs-
tě.  6-0-0

 RM zamítla žádost fy SAM73 APPAREL 
s.r.o. o umístění  reklamní plachty v ul. 
Mlýnská.  6-0-0
Komunikace Zákoutí  6-0-0

 RM schválila nabídku na veřejnou za-
kázku komunikace Zákoutí mezi  objek-
ty čp. 336 – čp. 2151, Náchod, zadanou 
mimo režim zákona o zadávání veřejných 
zakázek v souladu se Směrnicí Rady měs-
ta Náchoda pro zadávání veřejných zaká-
zek malého rozsahu 2. kategorie a schva-
luje uzavření smlouvy o dílo s fy STRABAG 
a.s., H. Králové.
Obnova lázeňského parku ve Starých láz-
ních, o poskytnutí dotace KHK  6-0-0
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 RM souhlasila s přijetím dotace na akci 
Obnova lázeňského parku ve Starých  láz-
ních ve výši 250.000 Kč z programu Krá-
lovéhradeckého kraje – dotace na indivi-
duální účel, a schválila uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace  z dotačního  fondu 
pod č. 22RGI02. 
Stavební úpravy městské komunikace 
ul. Řezníčkova  6-0-0

 RM schválila nabídku na zakázku zada-
nou v podlimitní veřejné zakázce na sta-
vební práce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle zákona o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, „Sta-
vební úpravy MK ulice Řezníčkovy v Ná-
chodě“ a schválila uzavření smlouvy o dílo 
s fy Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí, dle před-
ložené nabídky.

TELEGRAFICKY:
 RM vzala na vědomí výroční zprávu pro 

rok 2021 příspěvkové organizace Kino Ves-
mír.   6-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila vystavení objednávky pro p. M. 
Hejzlara,  Náchod,  na  provedení  opravy 
elektroinstalace v II: NP ZŠ 1. Máje, Bělo-
ves.   6-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila vystavení objednávky pro p. M. 
Hánu, Hronov, na provedení opravy elek-
troinstalace v II. NP v ZŠ 1. Máje, Běloves. 
6-0-0

 RM vzala na vědomí organizaci provo-
zu v náchodských MŠ v měsících červenci 
a srpnu 2022 dle návrhu.  6-0-0

 RM odvolala z funkce člena letopisecké 
komise p. M. Zeleného a jmenovala novou 
členkou p. Mgr. R. Klimešovou.  6-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o koná-
ní ohňostroje dne 7. 5. 2022 pod SZ Ná-
chod, s fy Fireworks service s.r.o., Praha, 
dle předloženého návrhu.  6-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila uzavření objednávky pro p. J. 
Pavla, Náchod, na provedení nátěru oken-
ních křídel a opravy a nátěry okenní rámů 
na budově ZŠ Drtinovo náměstí, Náchod.  
6-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila uzavření objednávky pro p. J. 
Pavla, Náchod, na dodání a montáž dřevě-
ných hoblovaných prken na lavičky v are-
álu Jiráskova koupaliště v Náchodě. 6-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a  schválila  uzavření  objednávky  pro 
p. Ing. I. Pauluse, Jaroměř, na výkon čin-
nosti  technického  dozoru  investora 
na stavbě rekonstrukce městské komuni-
kace ul. Nad Březinkou.    6-0-0

  RM  schválila  provedení  opravy  buň-
ky  (novinového  stánku)  dle  předložené 
nabídky. Opravu provede p. L. Kylar, Ná-
chod.   6-0-0

Rada města Náchoda 20. 4. 2022 
Jednání rady města se zúčastnilo osm rad-
ních, jeden byl omluven. 

Majetkoprávní úkony obce
 RM zamítla záměr prodeje části pozem-

ku  č.  1900/1  (ostatní  plocha,  neplodná 
půda) o výměře cca 90 m2 v k.ú. Náchod 
žadateli.  8-0-0

 RM zamítla záměr prodeje části pozem-
ku č. 741/1  (ostatní plocha,  jiná plocha) 
o výměře cca 70 m2 v k.ú. Běloves žadate-
li.  8-0-0

 RM schválila Dodatek č. 8 k Nájemní 
smlouvě s organizací PFERDA z.ú.   8-0-0

 RM schválila uzavření Nájemní smlouvy 
s fy DARRÉ Náchod s.r.o. na využívání po-
zemku v majetku města č. 490/5 o výmě-
ře cca 40 m2, k.ú. Náchod.  8-0-0

 RM neschválila pronájem prostoru bý-
valé Tepny pro žadatele.   8-0-0
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace 
od Královéhradeckého kraje    8-0-0

 RM souhlasila s přijetím dotace na re-
alizaci projektu k názvem „Objevujeme 
Náchod a polské příhraničí prostřednic-
tvím tištěných map a průvodců“ ve výši 
41.000 Kč z programu Podpora aktivit turi-
stických center, číslo programu 22CRG04, 
vyhlášeného Královéhradeckým krajem. 
Dále schválila uzavření smlouvy o poskyt-
nutí této dotace a pověřila starostu města 
Jana Birke jejím podpisem.
Stavební úpravy městské komunikace 
ul. Řezníčkova, Náchod  8-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila vystavení objednávky pro fy 
Dopravně inženýrská kancelář, H. Králo-
vé, na výkon funkce technického dozoru 
stavebníka a výkon koordinátora BOZP dle 
předložené nabídky.

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila vystavení objednávky pro p. M. 
Kučeru, H. Králové, na výkon funkce au-
torského dozoru dle předložené nabídky. 
Aktualizace programu regenerace měst-
ské památkové zóny Náchod na roky 
2023–2026  8-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila vystavení objednávky pro fy 
URBANPLAN s.r.o., H. Králové, na aktua-
lizaci Programu regenerace městské pa-
mátkové zóny Náchod.
Rekonstrukce místní komunikace ul. Nad 
Březinkou, Náchod  8-0-0

  RM  vyloučila  vybraného  dodavatele 
KENVI CZ, H. Králové ze zakázky zada-
né ve zjednodušeném podlimitním řízení 
na stavební práce „Rekonstrukce MK ul. 
Nad Březinkou“ dle zákona o zadávání ve-
řejných zakázek v platném znění.

 RM schválila nabídku druhou v pořadí 
a schválila uzavření Smlouvy o dílo s fy 
ALPRIM CZ s.r.o., V. Poříčí, dle vysoutěže-
né nabídkové ceny.
Novostavba skladovací haly s garáží 
v Náchodě – veřejná zakázka   8-0-0

 RM vyloučila vybraného dodavatele DO-
MIVO, Náchod, ze zakázky zadané se Směr-
nicí  Rady  města  Náchoda  pro  zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu na sta-
vební práce „Novostavba skladovací haly 
s garáží v Náchodě“ na základě neposkyt-

nutí součinnosti k uzavření smlouvy o dílo.
 RM schválila nabídku druhou v pořadí 

a schválila uzavření Smlouvy o dílo s fy 
Průmstav Náchod s.r.o., Náchod, dle vy-
soutěžené nabídkové ceny.
Zázemí hřiště Jizbice   8-0-0

 RM souhlasila s nabídkou na veřejnou 
zakázku zázemí hřiště Jizbice a schválila 
uzavření Smlouvy o dílo s fy Vše pro stav-
by s.r.o., Náchod.

TELEGRAFICKY:
  RM  schválila  čerpání  fondu  investic 

v předložené výši pro Sportovní zařízení 
města Náchoda. Finanční prostředky bu-
dou využity na nákup traktorové sekač-
ky.  8-0-0

 RM schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 
na zpracování Lesních hospodářských os-
nov Brzice pro zhotovitele p.  Ing. T.Do-
hnanského,  Velichovky,  v  předloženém 
znění.  8-0-0

 RM schválila partnerství města Náchod 
na akci 9. ročník Mezinárodního srazu šla-
pacích vozítek v Náchodě.  7-0-1

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila vystavení objednávky pro fy 
Vše pro stavby s.r.o., Náchod, na realiza-
ci stavby „Parkování v ul. Kostelecká, Pl-
hov“.   8-0-0

 RM schválila Smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města dle předloženého 
návrhu pro Sbor dobrovolných hasičů Ná-
chod.   8-0-0

 RM schválila Smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města dle předloženého 
návrhu pro TRI SKI Klub KOHA Náchod 
z.s.   8-0-0

  RM  souhlasila  s  poskytnutím  daru 
ve formě ochranných roušek a respiráto-
rů pro MĚSSS Marie.  8-0-0

 RM souhlasila se zapojením SVČ Déčko, 
Náchod, do výzvy MŠMT „Adaptační sku-
piny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 
2022“.   8-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila vystavení objednávky pro p. M. 
Leinwebera, Provodov-Šonov, na stavbu 
kanalizačních přípojek na Jizbici.  8-0-0

 RM souhlasila s udělením licence pro do-
pravce CDS s.r.o., Náchod, na provozování 
místní autobusové dopravy v Náchodě dle 
předloženého návrhu a předložené obdo-
bí.   8-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a schválila uzavření objednávky pro fy B 
plus P spol. s r.o., Č. Kostelec, na provede-
ní realizace dětského hřiště v Malém Poří-
čí, ul. Za Vodou.  8-0-0

  RM  souhlasila  s  cenovou  nabídkou 
a  schválila  uzavření  objednávky  pro 
p. Ing. M. Rýdla, Klecany, na výkon funk-
ce technického dozoru stavebníka na akci 
zázemí hřiště na Jizbici.  8-0-0

 RM schválila udělování výjimek na prů-
jezd ul. Pod Lipím a místními komunikace 
v Jizbici v souvislosti s úplnou uzavírkou 
komunikace Náchod – Lipí dle předložené-
ho návrhu.  8-0-0
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V měsíci březnu 2022 se narodilo 9 náchodských občánků.

MARIE Domov pro seniory
Anketa spokojenosti klientů Domova pro seniory MARIE a kli-
entů Pečovatelské služby Městského střediska sociálních slu-
žeb Marie

Po dvouleté nepříjemné COVID době byla opět v měsíci dub-
nu klientům Domova pro seniory Marie a klientům Pečovatelské 
služby předložena Anketa spokojenosti. V roce 2020 a v roce 2021 
nebyla Anketa spokojenosti realizována z důvodu, že do normál-
ního a pravidelného cyklu života vstoupila COVID doba. Po ce-
lou dobu se poskytovatelé sociální služby řídili nařízeními vlády, 
dodržovali protiepidemická opatření a bojovalis každodenními 
změnami, které významně zasahovaly do běžného života klien-
tů a zaměstnanců. Dva roky bylo nelehké období, všichni cítili 
nejistotu, měli obavy o zdraví. 

V koronavirové době se klienti Domova pro seniory Marie ne-
mohli těšit z návštěv rodinných příslušníků, přátel a známých, 
nemohli opouštět zařízení a chodit na procházky, nepořádaly 
se aktivity a akce, byli rozladění, zarmoucení, měli nepohodu 
ze stesku a strádali. Toto klienti vyjádřili v otevřené otázce: Co 
Vám v COVID době v zařízení chybělo? Vypište: 

„Vycházky, kontakt s rodinou, kontakt s okolím, nic, návště-
vy, pobyt venku, návštěvy rodiny na pokojích, rodina, nechybělo 
mě nic, jsem na samotu zvyklá, nevím, asi nic, snad jen návště-
vy v libovolné době, ale chápu, že s tím se nedá zatím nic dělat, 
celodenní možnost styku s rodinnými příslušníky, moje rodina, 
volnost na čerstvém vzduchu, krátká doba návštěv, celkem nic, 
vycházení mimo Marii. Bylo to smutné období.“ 

V době, ve které přišlo uvolnění nařízení ohledně COVIDU, 
ale stále za dodržování protiepidemických opatření, se pro kli-
enty pořádala hudební vystoupení, opékání buřtů a další akti-
vity, které rozptýlily chmury a smutek. Vše bylo pořádáno pro 
radost klientů a zaměstnanci vyvíjeli velké úsilí, aby byli klien-
ti šťastní a spokojení. 

Všechny negativní  faktory,  které klienti  zažívali  v COVID 
době, ovlivnily i Anketu spokojenosti proti minulým rokům, 
ve kterých byla Anketa předkládána. Anketa obsahovala někte-
ré otázky zaměřené na COVID dobu.

Anketa spokojenosti je koncipována formou dotazníků, ano-
nymní a určená pro vnitřní potřebu MěSSS Marie za účelem ově-
ření spokojenosti klientů a vyjádření jejich vlastního názoru 
na úroveň poskytovaných služeb.

 V dotaznících byla také možnost volně vyjádřit, napsat vzkaz 
či pochválit pracovníky, kteří jim poskytují služby. Výsledky an-
kety slouží jako podnět pro zvyšování a potvrzení kvality posky-
tovaných služeb a je pro poskytovatele zpětnou vazbou o posky-
tování sociální služby. 

V Domově pro seniory Marie se  letošní ankety zúčastnilo  
34 klientů, z tohoto počtu 30 žen a 4 muži. Vyhodnocení ankety 
prezentovalo, že klienti jsou se službami, které domov pro seni-
ory poskytuje, velmi spokojeni a jejich poskytování je prestižní 
a na velmi dobré úrovni. Klienti ohodnotili vstřícnost a zájem, 
dokonalý, profesionální a laskavý přístup všech zaměstnanců 
Domova pro seniory Marie. Dále klienti vyjádřili, že pobyt v do-
mově je pro ně bezpečný, pokojný, vytváří rodinné prostředí a ži-
vot v domově je pro ně naplňující. Klienti vyjádřili kladné hod-
nocení předávání informací od personálu a spokojenost vyjádřili 
se zajištěním lékařského ošetření, léků a zdravotních pomůcek. 

Někteří  klienti  do  dotazníku  připsali  osobní  poděkování 
a vzkaz „Děkuji za lidský a pěkný vztah ke klientům.

V době nejtěžší byli dobří a děkuji všem zaměstnancům za vše, 
co pro nás udělali.

Děkuji všem za vše a všem zdraví a pohodu.
Všem velký dík, jinak to mohlo dopadnout hůř (lidé jsou ne-

ukázněni).
Děkuji za péči a laskavost všem. D Ě K U J I!
Přejeme si, ať se Vám i nám dobře daří.
Poděkování.

Děkuji všem zaměstnancům Marie za péči, která je mně den-
ně věnována.

Za všechno děkuji.
Poděkování.
Velmi hodnotím, že se v přístupu zaměstnanců zatím nepro-

jevuje netrpělivost či nervozita.
Poděkování všem zaměstnancům za ochotu a péči.
Děkuji všem.
Vážím si všech zaměstnanců proto, jak vykonávají svou prá-

ci, oceňuji jejich profesionalitu a hlavně pak trpělivost, ochotu 
a laskavost, s jakou k nám klientům přistupují.

Poctivým a ochotným pracovnicím za jejich práci díky! 
Děkuji všem, kteří se o nás starají.
Spokojená.
Děkuji všem zaměstnancům! Starali se, jak jim to doba a růz-

ná omezení dovolovala.
Poděkování zaměstnancům.
Děkuji všem.
Za péči všech zaměstnanců děkuji.“

 Všichni klienti Pečovatelské služby byli osloveni k dobrovol-
nému vyplnění anonymního dotazníku. Anketu úplně zodpově-
dělo 102 klientů. Cílem ankety bylo zjistit spokojenost klientů se 
službami a zároveň jakým způsobem můžeme dál zvyšovat kva-
litu poskytovaných pečovatelských služeb do budoucna.

 Je zřejmé, že období Covidu-19 ovlivnilo do určité míry kaž-
dého z nás, proto tedy i některé odpovědi dotazovaných klien-
tů toto období reflektoval. Tři otázky v dotazníku byly také za-
měřeny na období nemoci Covid-19. V těchto otázkách jsme se 
snažili zjistit, jak se klienti v této době cítili. Dále také kdo jim 
kromě pečovatelské služby pomáhal a s čím, zda byli s poskyto-
vanými službami v této době spokojeni. 

Dotazník obsahoval osm otázek, které byly zvoleny především 
tak, aby byly pro klienty co nejméně zatěžující (téměř ve všech 
otázkách mohl uživatel zaškrtnout jednu z možností). Několik 
klientů doplnilo otázky o své názory a také poděkování. Jeden 
z klientů například doplnil: „Vše, co mám nasmlouvané, je vždy 
řádně uděláno. Vždy je mi pomoženo. Moc děkuji.“ Z výsledků 
ankety je zřejmé, že klienti hodnotí vesměs pozitivně poskyto-
vané pečovatelské služby. 

Jsme velice rádi, že klienti Pečovatelské služby jsou v převážné 
většině velmi spokojeni s poskytovanými službami a přístupem 
zaměstnanců. Moc nás těší, že oceňují takovou pomoc a velmi 
pozitivně hodnotí existenci takovéto potřebné služby spoluob-
čanům.

Chtěli bychom proto poděkovat klientům Domova pro senio-
ry Marie a klientům Pečovatelské služby, kteří věnovali svůj čas 
tomu, aby Anketu spokojenosti vyplnili. Těší nás, že jsou klien-
ti se službami Domova pro seniory Marie a Pečovatelské služby 
spokojeni a oceňují potřebnost těchto služeb. 

 Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie
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Můžete se těšit na prezentaci místních  
restaurací, českou i mezinárodní kuchyni,  
známé kuchaře, gastronomické a kulturní zážitky.
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večerní hudba  
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Ing. Ondřej Čejchan
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vlaková stanice Náchod, VSTUP ZDARMA

REVOLUTION 
TRAIN

FUNKČNÍ INTERAKTIVNÍ UNIKÁTNÍ

WWW.REVOLUTIONTRAIN.CZ RECEPCE: +420 774 724 757 FACEBOOK.COM/ REVOLUTIONTRAIN

ČESKÁ TOURNOVÉ ČESKO

program pro veřejnost od 15:30 do 18:00 hod.,

doporučujeme rezervaci na: rajnochova@revolutiontrain.cz,  
nebo tel.: + 420 608 405 080

6 VAGÓNŮ, 4 KINOSÁLY, 8 INTERAKTIVNÍCH MÍSTNOSTÍ
A SKUTEČNÝ PŘÍBĚH O DROGOVÉ ZÁVISLOSTI.
VSTUP OD 10 LET VĚKU.
DĚTI VE VĚKU 10 - 12 LET V DOPROVODU DOSPĚLÉ OSOBY. 

NÁRODNÍ
PROTIDROGOVÁ
CENTRÁLA

NOVÉ ČESKO

V úterý 5. dubna 2022 se v Městském divadle Dr. J. Čížka usku-
tečnil vzpomínkový večer na paní Lydii Bašteckou s příznačným 
názvem …DÍKY ZA VŠE, LYDIE!

Během večera, kterým provázeli Lucie Peterková a Štěpán Ma-
cura, zazněly autentické vzpomínky kolegů a lidí blízkých její-
mu srdci, doplněné fotografi emi a dalším obrazovým materiá-
lem ze života této energické ženy.

Také hudební doprovod byl opět velmi blízký jejímu srdci – 
vystoupili: Komorní soubor Škroup z Lázní Bohdaneč, šansono-
vá kapela 6 NaChodníku, klavíristka ZUŠ Náchod Olena Ivaněn-
ko a pěvecký sbor Hron. Zavzpomínat na tuto mimořádnou ženu 
a její stopu napříč celým regionem přišel ředitel náchodského 
archivu Jaroslav Čáp, Aleš Fetters, Petr Vlček, Ctibor Košťál, Mi-
lan Poutník a další. Zaplněný velký sál městského divadla se tak 
na jeden večer stal místem pro důstojnou a milou vzpomínku 
na ženu, která nás v tichosti opustila v březnu loňského roku, 
v době, kdy bylo velmi složité se s ní náležitě rozloučit. Rodina, 
blízcí přátelé, známí, kolegové, široká veřejnost – všichni, kdo si 
paní Lydie vážili, tak měli možnost zavzpomínat.

V závěru večera byla představena nová publikace „Toulky ná-
chodskou minulostí s Lydií Bašteckou“, kterou vydalo město Ná-
chod a zakoupíte ji v Městském informačním centru na Masary-
kově náměstí za 350 Kč.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a přípravě ve-
čera. Za fotografi e děkujeme p. Martinu Hurdálkovi, za tisk nové 
publikace panu ing. Vlastimilu Čejchanovi.

DÍKY ZA VŠE, LYDIE!
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Květnová výročí

1852 – 11. 5. zemřel náchodský dě-
kan P. Josef Regner.  Jirásek ho lite-
rárně ztvárnil ve své nové kronice U 
nás a podle rodiště pojmenoval Hav-
lovický. Regner se staral o všestran-
ný rozvoj regionu, o rozvoj školství, 
zdokonalování zemědělství. Jeho zá-
sluhou byl osázen do té doby pustý 
zámecký kopec.
1872,  v  sobotu  25/5  se  strhla  prů-
trž mračen, zejména na Adršpašsku 
a Policku. Další povodeň následova-
la pak 6. června po lijáku nad Babím 
a Radechovou a do třetice 10. červen-
ce. To vše zapsal významný pedagog, 
spisovatel, autor Dějin Náchoda, his-
torik Jan Karel Hraše, který zemřel 
6. května 1907.
1882 – 28. 5. se narodil novinář F. K. 
Zachoval,  redaktor a vydavatel Ná-
chodských  listů, v nichž po dlouhá 
léta zachycoval dění v našem městě 
i regionu.
1912 připomeňme sociálně demokra-
tický 1. máj. V předvečer hrál drama-
tický odbor strany v plhovském di-
vadle Krejčího hru Půlnoc, ráno byl 
tábor lidu „U Hejdovky“ v Bělovsi.  
1922 – 19. 5. se narodil prof. Václav 
Myšák. Absolvoval gymnázium v Ja-
roměři ve válečném roce 1941, pak byl 
totálně nasazen. Vystudovat mohl až 
po osvobození. Krátce učil v Broumo-
vě, od 1952 do odchodu do důchodu 
na  našem  gymnáziu  ruštinu,  fran-
couzštinu  a  latinu.  Mnoho  let  byl 
předsedou výboru Komorní hudby. 
1922 – 29. 5. se narodil režisér a pe-
dagog František Štěpánek. Rád spolu-
pracoval s našimi ochotníky. 
1942 – 27. 5. byl proveden atentát na 
říšského protektora Reinhardta Hey-
dricha.
1952 – 1. 5.  se narodila výtvarnice 
Inka Hubková. Její práce vídáme pra-
videlně na Náchodském výtvarném 
podzimu.
1977 – 27. 5. zemřel legendární sbor-
mistr, zpěvák i učitel Augustin Ptá-
ček. Jeho zásluhou „přežil“ náchod-
ský Hron nelehká období ve 40. i 50. 
letech minulého století, kdy mnohé 
podobné pěvecké sbory zanikly.
2002 – 26. 5. zemřel PhDr.  Jaroslav 
Suchý,  dlouholetý  ředitel  náchod-
ské knihovny, jeden z nejpřednějších 
kulturních pracovníků našeho města,  
v mládí i básník a pak redaktor regio-
nálních novin. 
2002 – 27. 5. zemřela dr. Eva Altham-
merová–Švorčíková, profesorka zdej-
šího gymnázia. Němčinu učila (nejen) 
Josefa Škvoreckého, který na ni vděč-
ně vzpomínal, byla i jeho první pře-
kladatelkou do němčiny.             (AF)

Brzy tomu bude asi rok a půl, kdy nám 
byla  praktickým  lékařem  předepsána 
péče u pacienta, který měl velmi silné bo-
lesti v oblasti bederní páteře. Bolest pro 
něho byla tak nesnesitelná, že ho časem 
upoutala na lůžko a výrazně se podepsa-
la na jeho psychickém stavu. Pán, říkejme 
mu třeba Pavel, rezignoval na svůj zdra-
votní stav, odmítal se pro bolest pohnout, 
podléhal depresím a odmítal  jakoukoli 
spolupráci s rodinou. Jeho manželka byla 
z jeho stavu a jeho nespolupráce zoufa-
lá, a tak kontaktovala ošetřujícího lékaře 
a ten následně nás. 

Panu Pavlovi předepsal praktický lékař 
injekce na bolesti, které jsme mu jezdily 
pravidelně aplikovat. Toho času byl pan 
Pavel téměř nehybným,  ležícím pacien-
tem, s velmi depresivní náladou a mizi-
vou ochotou spolupracovat. Započaly jsme 
tedy nejen lékovou terapii, ale i ošetřova-
telskou rehabilitaci. Zároveň jsme klien-
tovi doporučily i spolupráci s ambulancí 
léčby bolesti. 

Panu Pavlovi se udělalo vždy lépe, když 
dostal injekci na bolest. Spolupráce při re-
habilitaci byla však velmi obtížná, neboť 
pan Pavel odmítal cvičit z vlastní inicia-
tivy a cvičení jen s námi k výraznějšímu 
zlepšení stavu nestačilo. Naše práce není 
jen  o  aplikaci  léků,  převázání  různých 
typů ran, nebo o rehabilitaci, ale i psy-

Oblastní charita 
v Náchodě pomáhá již 30 let

chologická. Díky vytvoření vzájemné dů-
věry a pozitivní motivaci se nám s panem 
Pavlem postupem času podařila navázat 
lepší spolupráce. 

Manželku jsme naučily, jak s pánem za-
cházet na lůžku, jak jej přesouvat na inva-
lidní vozík, aniž by si kdokoli z nich ublí-
žil. Pravidelně jsme zaučovaly pana Pavla, 
jak zpevňovat svaly v oblasti beder a bři-
cha vleže, aby následně dosáhl samostat-
ného sedu. Záhy do sebe všechno začalo 
zapadat. Pan Pavel měl lepší a lepší nála-
du, cvičil s chutí, když viděl, jaké pokro-
ky dělá. Začal manželce výrazněji pomá-
hat při přesunech a hygieně. Následoval 
stoj, nácvik chůze v pultovém chodítku 
a nakonec i s rolátorem. Sám navrhl, že si 
vypůjčí od dcery rotoped a opráší žebřiny 
a z jeho původní nechuti se stala potřeba 
cvičit několikrát denně. 

Během pár týdnů se pan Pavel dokázal 
zpevnit především vlastní pílí natolik, že 
jsme ho mohly začít učit chůzi o francouz-
ských holích. Následovala chůze po scho-
dech a v terénu kolem domu. Bolesti beder 
již nebyly zdaleka takové a postupně zvlá-
dal ujít delší trasy, což si velmi pochvalo-
val a pochvaluje dodnes. 

Jsme velmi rády, že se v jeho 85 letech 
dokáže  účastnit  všech  rodinných  akcí 
a užívat si v rámci svých fyzických mož-
ností několika pravnoučat.

Oblastní charita byla v Náchodě založena v roce 1992 a v letošním roce to tedy 
bude již 30 let, co v regionu působí. Postupem času poskytuje čím dále tím více slu-
žeb. V tomto čísle zpravodaje přinášíme příběh z Domácí zdravotní péče, která sice 
sídlí na Denisově nábřeží, ale její zdravotní sestřičky jsou celý svůj čas mezi paci-
enty v jejich domácnostech.

Komedie  scénáristky  Aleny  Herman 
"Strýček Harry“ pojednává o stárnoucím 
milionáři, který vyrazí do světa, v Las Ve-
gas se zamiluje do mladé dívky, na místě 
se s ní ožení a po příjezdu domů ho čeká 
spousta nepříjemností. A jak to tak bývá, 
ve hře je nejen jeho zdraví a dávný slib, 
ale hlavně majetek.

 Spousta komických situací, které musí 
řešit,  slibuje  divákovi  dobrou  zábavu 
i lehké napětí.

Režisér Petr Dudáček  ji  s nastupující 
novou generací herců nastudoval ve sna-
ze navázat na dlouholetou úspěšnou tra-

„Strýček Harry“ 
premiéra Náchodské divadelní scény...

dici  Náchodské  divadelní  scény,  která 
patřila – a stále patří – mezi nejlepší ama-
térské divadelní soubory nejen v Králové-
hradeckém kraji.

Jste srdečně zváni na slavnostní premi-
éru, která se uskuteční v Městském diva-
dle dr. Josefa Čížka v Náchodě 20. května 
pro předplatitele „zeleného“ a 21. května 
„modrého“ předplatitelského cyklu, vždy 
v 19 hodin.

Přijďte se pobavit a zažít příjemný ve-
čer s herci NDS, kteří se na vás těší!

R. Klicperová

7. 5. –   Z důvodu konání ohňostroje bude od 17.30 hodin uzavřen vjezd 
   na Masarykovo náměstí v Náchodě.
28. 5. –  Masarykovo náměstí bude částečně uzavřeno 
  z důvodu konání akce Food Festival Náchod.

Děkujeme za pochopení.

Dopravní omezení na Masarykově náměstí
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Státní zámek a fortifikační stavby v Náchodě
5. Barokní přestavby za prvních Piccolominiů

Z původního hradu se stal na počátku 17. století díky radikál-
ní přestavbě Smiřických moderní zámek, vyhovující všem potře-
bám vysoké šlechty. Nový majitel od roku 1634, císařský generál 
a kníže Ottavio Piccolomini de Arragona, vévoda z Amalfi a jeho 
manželka Marie Benigna Františka Sasko – Lauenburská se přes-
to roku 1650 pustili do jeho vylepšení. Kromě opevňovacích pra-
cí, které byly popsány v minulém díle, a při nichž v letech 1651–
1656 vznikla mj. bašta turion, byla za stavebního vedení pražským 
architektem a stavitelem Carlem Luragem upra-
vena i hlavní zámecká budova. V jejím severový-
chodním nároží u schodiště byl odstraněním stro-
pu nad 1. patrem vytvořen vysoký Španělský sál, 
opatřený štukovou a malířskou výzdobou od praž-
ského malíře Fabiána Harovníka a Itala Giovanni 
Vanettiho. Tato podoba sálu zanikla při další vr-
cholně barokní, resp. rokokové úpravě. Raně ba-
rokní štukovou výzdobou byly opatřeny i dva sály 
v přízemí jihovýchodní části hlavní budovy. Ně-
které trámové stropy v patrech ozdobily malby. 
Vyměněny byly i erbovní desky v nástavci portá-
lu mezi 3. a 4. nádvořím provedené v červeném 
pískovci.

Přestavba  sjednotila  budovy  u  třetí  brány 
do podoby dvoupatrového jednotraktového objek-
tu s atikou, krytého sledem příčných sedlových 
střech. Celý trakt od té doby nese název Piccolo-
minský. Carlo Lurago při přestavbě používal oken-
ní ostění shodná s renesančními, a tak lze zvý-
šení západního křídla o 2. patro a další zásahy 
jen těžko odlišit od staveb provedených za Smiřic-
kých před třicetiletou válkou. Plášť budovy navíc 
pokryly rozměrné sgrafitové kvádry, sjednocující 
všechny zámecké stavby. Někdy se uvažuje o rene-
sančním původu této škrábané výzdoby v nebar-
vené omítce, velké rozměry kvádrů a použití od-
lišného nárožního kvádrování však napovídají, že 
se jednalo o raně barokní úpravu. Sgrafitová vý-
zdoba pláště náchodského zámku patří mezi nej-
mladší úpravy tohoto typu nejen v Čechách, ale 
i ve střední Evropě. Křídlo se na jihu trochu pro-
dloužilo o zázemí nové kaple Nanebevzetí Panny 
Marie, zřízené Luragem v nejjižnější části příze-
mí a přístupné z 3. nádvoří. Samotná půdorysně 
nepříliš velká neorientovaná kaple vyplnila i pro-
stor 1. patra (bližší údaje a výzdoba interiéru viz 
Náchodský zpravodaj č. 7–8/2018).

Pozoruhodné jsou oba portály 3. brány. Vnější je 
bosovaný s polodrážkou pro padací most na obvo-
du otvoru průjezdu. Existenci padacího mostu dosvědčují jak ot-
vory pro kladky lan či řetězů, tak i zasypaný příkop, později pře-
klenutý mostem. Portál dosahuje do 1. patra díky rozměrné tabuli 
s oslavným nápisem s datací 1654, rámované pilastry s emblémy 
hudby. Nad tabulí je velký nástavec tvořený kartuší s reliéfy s té-
matikou válečnictví, zemědělství a vědy, aliančním piccolomin- 
ským a saským znakem a sochami antických vojáků po stranách. 
Celá západní strana vnitřního portálu mizí v nádvorní zdi křídla, 
členění odpovídá vnějšímu portálu, jen na redukovaný architráv 
nasedají dvě nízké postranní voluty s pilířky a koulemi na vněj-
ších okrajích a uprostřed s plochým nástavcem s dubovou snítkou. 
Činnosti Ottavia Piccolomini je někdy připisován vznik vyhlídkové 
terasy na jižní straně hlavní zámecké budovy, aniž by však bylo 
uváženo, jak byla před tím přístupná drobná přístavba loggiety.

Kašna na 3. nádvoří se připomíná jako existující již v roce 1643, 
v roce 1653 byla přestavována a opatřena vodotryskem. Její ny-

nější podoba však pochází až z 18. století. Vodu na zámek a tedy 
i do kašny vytlačovalo čerpadlo v panské vodárně připomínané 
prvně v roce 1628. Kromě středověké studny pod palácem Smiřic-
kých byla někdy v 16. či na počátku 17. století vyhloubena 30 m 
hluboká studna v baště na 3. nádvoří (zmíněna v roce 1637 a upra-
vena r. 1653). Zda sloužila jako cisterna pro vodu čerpanou z měs-
ta, nelze spolehlivě určit. Pozoruhodná je kašna se sochařskou 
výzdobou z 2. poloviny 17. století, osazená na 1. (5.) nádvoří v pří-

stupové ose před čelem turionu, jež může pochá-
zet z kašny na 3. nádvoří. 

Přestavěna a snad o patro zvýšena byla i západ-
ní budova na 2. (4.) nádvoří, zvaná v roce 1656 sta-
rá kancelář (později hejtmanský dům, dnes Kost-
ka). Roku 1657 získala svůj protějšek na východní 
straně, kde místo kovárny a východního konce 
příkopu zaplnila nová jednopatrová budova, zva-
ná později  lesárna. Stavby na zámku ukončilo 
v roce 1658 zřízení zahrady na vysokých šancích 
(u aleje) a výstavba letohrádku u Petrova dvo-
ra (Bartoňovy vily, nynější Déčko). V roce 1661 
vzniklo dlouhé schodiště z města k jižní brance 
zámku, snad v rámci příprav na tehdy očekávaný 
vpád Turků do Čech, kvůli kterému byla zejména 
v roce 1663 horečně obnovována všechna opev-
nění. Snad již ve 3. čtvrtině 17. století vzniklo vý-
chodní křídlo nynějšího úřednického traktu s pří-
zemím zaklenutým valenou klenbou s trojbokými 
výsečemi, využívané nejspíše jako konírna. Nové 
stavení však zásadně omezilo vojenskou funkci 
turionu, jehož dvě střílny přímo zaslepilo a ra-
zantně zhoršilo i možnost výstřelu do předpolí. 
Lze proto předpokládat, že toto stavení mělo být 
v případě vojenského nebezpečí strženo.

Nejpozději na počátku 18. století započaly úpra-
vy nynějšího 1. (5.) nádvoří. Dobu úprav dokládá 
alianční erb nad západní (dolní) branou, prozrazu-
jící, že brána vznikla za manželů Lorenza Piccolo-
miniho a Anny Viktorie Ludmily Libštejnské z Ko-
lowrat, případně za jejího vdovství, tedy mezi lety 
1688 a 1732, kdy správu panství převzal Ottavio 
II. Enea Giuseppe Piccolomini. Podobu 1. (5.) ná-
dvoří dotvořila v letech 1729–1731 výstavba úřed-
nického traktu se severní bránou s honosným 
portálem opatřeným piccolominským erbem, po-
stavami řeckých bohů Hérakla a patrně Athény 
a odznaky válečné slávy. Autorem tohoto portálu 
byl svitavský kameník a sochař Severin Tischler. 
Celou stavbu úřednického traktu provedl místní 

zednický mistr Antonín Brath. Trojkřídlá jednopatrová stavba se 
do nádvoří otevírá na větší části přízemí pilířovou arkádou. Cha-
rakterizuje ji mansardová střecha krytá šindelem a rozložitý volu-
tový štít na západní straně. Východní část přízemí zřejmě sloužila 
jako konírny, v západní části a v celém patře byly byty zámecké-
ho úřednictva. Západní stranu nádvoří uzavřelo přízemní stave-
ní šatlavy a bytu zámeckého strážného, kryté pultovou střechou, 
do nádvoří se slepými otvory oken neexistujícího 1. patra.

Zásah blesku v roce 1721 těžce poškodil zakončení velké věže. 
Při opravě již nebyla obnovena horní lucerna a věž zakončila nová 
nižší báň. Při tom snad došlo i k přestavbě zakončení Hodinové 
věže.

Do druhé třetiny 18. století náchodský zámek vstupoval jako 
velké knížecí šlechtické sídlo, kterému však zatím scházely někte-
ré „nezbytné“ reprezentační a provozní objekty.

Ing. Jiří Slavík – Mgr. Jan Čížek 

Rekonstrukce půdorysu zámku 
v polovině 17. stol. Černě – starší 
zdivo, šrafovaně – barokní zdivo

První zámecká brána 
v úřednickém traktu. Foto kolem 

r. 1890
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Městská  policie  Náchod  společně 
s Policií ČR srdečně zve po dvouleté 
odmlce všechny malé i velké zájemce 
na tradiční oblíbenou akci Den s Poli-
cií, která se uskuteční 21. května 2022 
na dětském dopravním hřišti v Bělov-
si.  Začátek  zábavného  dopoledne  je 
v 9 hodin. Děti si budou moci zasou-
těžit v dovednostních i vědomostních 
soutěžích o zajímavé ceny a společ-
ně s rodiči si také prohlédnout vysta-
venou techniku celého integrované-
ho záchranného systému. Připraveny 
jsou i ukázky policejní práce.

Den s Policií 
opět v Náchodě!Místní poplatek ze psů na rok 2022 je 

splatný dne 30. června 2022.
Od 1. 1. 2020 platí na území města Ná-

chod Obecně závazná vyhláška č. 8/2019 
o místním poplatku ze psů (zveřejněna 
na internetových stránkách města)
Roční sazba poplatku ze psa (pokud není dr-
žitel osvobozen) činí:

 rodinný dům  400 Kč
 jiný než rodinný dům 

(např. dům s více jak třemi byty)  1.200 Kč
 lokalita: Dobrošov, Jizbice, 

Lipí, Pavlišov  200 Kč 
 osoby starší 65 let  200 Kč

(u druhého a dalšího psa je poplatek na-
výšen o 50 %)
Místní poplatek je možné hradit na účet 
města Náchod:
– převodem na účet číslo: 
19-222551/0100 

Nezapomeňte uhradit poplatek ze psů!
– hotově v pokladně MěÚ Náchod (budo-
va radnice – Masarykovo náměstí 40)
(variabilní symbol je desetimístný – 
134100 + číslo evidenční známky psa)
Osvobození od poplatku:

Na osvobození od poplatku mají nárok 
držitelé psů v případě, že jsou držiteli prů-
kazu ZTP, ZTP/P nebo jsou osobou nevido-
mou, osobou, která je považována za zá-
vislou na pomoci  jiné  fyz. osoby podle 
zákona upravujícího sociální služby (po-
bírající příspěvek na péči), osobou prová-
dějící výcvik psů určených k doprovodu 
těchto osob, osoba provozující útulek pro 
zvířata nebo osoba, které stanoví povin-
nost držení a používání psa zvláštní práv-
ní předpis. V případě dotazů nás můžete 
kontaktovat na tel. čísle: 491 405 225 – 
M. Skalická                           Jana Majerová, 

vedo. odboru správy majetku a fi nancování

V listopadu 2021 město Náchod předloži-
lo žádost o dotaci na projekt „Podpora inte-
grace cizinců v Náchodě 2022“. Žádost o do-
taci byla schválena a Základní škola T. G. 
Masaryka Náchod tak v letošním roce rea-
lizuje dílčí projekt „Rozšířená výuka české-
ho jazyka pro žáky s OMJ“.

Cílem projektu je podpořit integraci žá-
ků-cizinců, ale i jejich rodičů do většinové 
společnosti, a to zejména výukou českého 
jazyka. Díky projektu škola nově poskytu-
je kurzy češtiny i rodičům žáků, což jim po-
může zlepšit komunikaci nejen se samotnou 
školou, ale otevře jim dveře k informacím, 
jež každodenně potřebují. Odstranění ja-
zykové bariéry přispívá ke zlepšení souži-
tí a vzájemných vztahů cizinců a většinové 
společnosti a dětem cizinců umožní přístup 
ke kvalitnímu vzdělávání.

Se zvyšujícími se počty cizinců souvi-
sí i vysoké počty jejich dětí v náchodských 
mateřských a základních školách. Vysoké 
počty žáků-cizinců v náchodských školách 
s sebou nesou zvýšené nároky na řešení je-
jich výuky. V náchodských školách mají z ci-
zinců nejvyšší zastoupení Ukrajinci, Mongo-
lové a Vietnamci.

Základní školu T. G. Masaryka Náchod 
navštěvují desítky žáků s odlišným mateř-
ským jazykem (OMJ) – tedy cizinců bez do-
statečné znalosti českého jazyka. Žáci s OMJ 
do dané školy přišli z mimoevropských i ev-
ropských zemí (Vietnam, Mongolsko, Bul-
harsko, Ukrajina, Polsko), nenastupují všich-
ni do první třídy, ale jsou zařazeni do tříd 
na základě věku. Všichni ale přicházejí s nu-
lovou či velmi malou znalostí českého jazy-
ka. Těmto dětem je třeba vytvořit prostředí, 
ve kterém se budou cítit dobře a bezpečně, 

Podpora integrace 
cizinců v Náchodě 2022
Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace 
ze státního rozpočtu ČR na rok 2022 
č. 25/2022/IC OBCE

protože pouze za těchto podmínek je mož-
né poskytnout jim odpovídající výuku. Ško-
la se těmto žákům snaží co nejvíce pomoci 
při jejich začlenění do vzdělávacího proce-
su a poskytuje jim nadstavbové hodiny čes-
kého jazyka.

Při hodinách výuky českého jazyka pro 
žáky-cizince se škola zaměřuje především 
na to, aby žák získal dostatečnou slovní zá-
sobu, kterou potřebuje k běžnému životu 
a také, aby byl schopen v prvním období 
alespoň rámcově sledovat výuku ve třídě, 
do které byl zařazen.

Dalším významným aspektem při začle-
ňování žáků-cizinců do školní výuky jsou 
vztahy s jejich rodiči, pro lepší komunika-
ci s nimi je žádoucí umožnit i rodičům, aby 
se mohli alespoň základům českého jazyka 
naučit.

Mezi aktivity zařazené do projektu v kon-
textu výše uvedeného patří:
– výuka českého jazyka pro žáky s OMJ
– výuka českého  jazyka pro rodiče žáků 
s OMJ
– opakovací kurz českého jazyka – kurz po-
řádaný v srpnu usnadní žákům s OMJ ná-
vrat do školy po prázdninách, kdy praktic-
ky český jazyk nepoužívají, účastnit se jej 
mohou i jejich rodiče

Projekt  je  realizován  v  roce  2022 
a  na  jeho  realizaci  je  schválena  dotace 
ve výši 227 878 Kč, která činí max. 90 % 
z celkových nákladů projektu.

Projekt „Podpora integrace cizinců v Ná-
chodě 2022“ je spolufi nancován Minister-
stvem vnitra ČR prostřednictvím programu 
na integraci cizinců „Projekty obcí na pod-
poru integrace cizinců na lokální úrovni 
2022“.

Město Náchod připravilo pro občany 
nové květinové záhony. Loni na podzim 
nechalo město na nádraží, u kruhového 
objezdu Slávie a v Malých lázních vysa-
dit do trávníku 4000 cibulovin. Jednalo 
se o strojní výsadbu. Chtěli bychom vás 
na nové výsadby cibulovin upozornit. 

U kruhového objezdu u Slávie byl vy-
tvořen záhon z různých druhů narcisů, 
které postupně rozkvétají převážně žlu-
tými, ale i bílými květy. Na nádraží jsou 
vytvořeny dva záhonky ze směsi tulipá-
nů  a  narcisů  v  bílých,  růžových,  fi alo-
vých i červených tónech. V prostoru Ma-
lých lázní za lehátky nakvétají postupně 
žluté  narcisy,  časné  červené  tulipány 
a později bude směs zářit bílou a oranžo-
vou barvou. Kolonáda s pítky je lemová-
na modrými modřenci s vtroušenými bí-
lými narcisy. 

Takto  vysazené  směsi  cibulovin  se 
v plné kráse předvedou v měsíci květnu 
i červnu. Po jejich odkvětu bude třeba vy-
čkat než listy rostlin zcela zežloutnou, ci-
bule tak naberou dostatek živin pro kve-
tení v dalším roce, a teprve poté se plocha 
výsadeb poseče společně s trávníkem. 

Květiny rozjasňují ulice a zvyšují atrak-
tivnost prostranství, v jejich vysazovaní 
budeme určitě pokračovat. Věříme, že při-
pravené plochy cibulovin potěší i vás. Byli 
bychom rádi, kdyby vynaložené úsilí a pe-
níze do zkrášlení veřejných prostranství 
nebyly vynaloženy zbytečně a nedocháze-
lo k poškozování záhonů. 

Další dobrou zprávou je, že počítáme 
i s letničkovými záhony z přímého výse-
vu na Parkánech, u Benziny a nově i u Bílé 
růže. 

Nové záhony cibulovin
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Slavnostní otevření česko-polského lázeňského okruhu pokračuje v neděli 15. 5. 2022 
programem u polských partnerů ve městech Kudowa-Zdrój a Duszniki-Zdrój

Náchod
10.00 hodin    Slavnostní zahájení,
                            svěcení pramene minerální vody
10.30 hodin    Pěvecké vystoupení ZUŠ Náchod 
11.00 hodin   Koncert Jazz Bandu ZUŠ Náchod 
12.05 hodin   Koncert kapely Mirror       
14.30 hodin   Koncert v barvách SeMaForu 
16.45 hodin   Koncert kapely Alchymie

Doprovodný program:
Sportovní a pohodové aktivity pro děti
Den otevřených dveří úpravny vody a vrtu Běla

Hronov
13.00 hodin  Zahájení slavnostním přestřižením 
                            pásky u domku A. Jiráska
13.15 hodin    Koncert Dechového orchestru
                             mladých ZUŠ Hronov
                             a Swingáčku ZUŠ Hronov
14.30 hodin    Koncert kapely Proradost

Doprovodný program:
13.30–15.00 hodin
                        Zábavné soutěže a dílničky pro děti  
                            připravil tým z DDM DOMINO Hronov

Slavnostní otevření
česko-polského lázeňského okruhu

Zahájení soutěže Putování za pítkem
Program – sobota 14. 5. 2022

Občerstvení zajištěno

V rámci akce probíhá přeprava autobusem mezi jednotlivými partnerskými městy

Projekt AQUA MINERALIS GLACENSIS, CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000266 je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020.

Vydala Města Hronov a Náchod. Foto Informační centrum města Náchod a Miloš Kaválek. Grafický design Miloš Kaválek. Tisk B. N. B. spol. s r. o.

9.30 hod. z Hronova do Náchoda (autobusová zastávka Kaufland)
12.30 hod. z Náchoda (autobusová zastávka Kaufland) do Hronova
16.00 hod. z Hronova do Náchoda (autobusové nádraží)

11.00 hod. z Náchoda (autobusové nádraží ) do Duszniki-Zdrój
14.30 hod. z Duszniki-Zdrój do Kudowa-Zdrój
19.00 hod. z Kudowa-Zdrój do Náchoda (autobusové nádraží)

11.00 hod. Hronov (autobusové nádraží) – Duszniki-Zdrój
14.30 hod. Duszniki-Zdrój – Kudowa-Zdrój
19.00 hod. Kudowa-Zdrój – Hronov (autobusové nádraží)

          PROGRAM
 15.30 Kapela Warování
 16.50 Jazz Band ZUŠ Náchod
 17.45 Street dance taneční skupiny SVČ Déčko
 19.00 Kapela KOALA party band
 21.00 Lampiónový průvod s mažoretkami MONA Náchod 
   a Dechovým orchestrem ZUŠ Hronov
   Průvod vychází z ulice Českoskalická 
   od České pošty ve Starém Městě

 21.45 OHŇOSTROJ
 pod Státním zámkem Náchod k 77. výročí konce II. světové války

 Doprovodný program 
 dětské zábavné atrakce, stánkový prodej

Město Náchod 
vás srdečně zve 

na akci

7. 5. 2022
NÁCHODSKÉ 
MÁ JOVÁNÍ

na Masarykově 
náměstí

 10.00  Slavnostní zahájení 
 10.30  Pěvecké vystoupení ZUŠ Náchod  
 11.00  Jazz Band ZUŠ Náchod 
 12.05  Kapela Mirror   
 14.30 Koncert v barvách SeMaForu 
 16.45 Kapela Alchymie 

Doprovodný program
Dobový kolotoč, sportovní a pohodové aktivity pro děti zajišťuje SVČ Déčko-Náchod.

Den otevřených dveří úpravny vody a vrtu Běla.

Žádáme návštěvníky o využití hromadné dopravy. Kapacita parkování u dopravního hřiště je omezena.

Otevření lázeňské sezóny 
14. 5. 2022 v Malých lázních Běloves

Město Náchod 
vás srdečně 
zve na

Změna programu vyhrazena!

MĚSTO NÁCHOD, PRIMÁTOR a. s., BERÁNEK NÁCHOD a. s.
pořádají

14. května 2022 ve 20.00 hodin
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě

Večerem provází Karel Voříšek 

P R O G R A M 

VELKÝ SÁL
20.00  Předtančení Jiří Gross a Veronika Lišková 

20.15  Taneční série hudební skupiny Relax 
20.45  Předání cen Kulturní a sportovní nadace 

města Náchoda
21.15  Host večera Sisa Sklovská

22.15  Předtančení Jiří Gross a Veronika Lišková
22.20  Host večera Tomáš Savka

22.50  Taneční série hudební skupiny Relax
24.00  Soutěž o bohaté ceny

00.20 Taneční série hudební skupiny Relax
02.00  Zakončení plesu

KAVÁRNA
Kateřina Janečková (KJ SAX)– show na saxofon

21.30–23.30 hodin

Předprodej vstupenek od 2. května 2022 v Městském informačním centru, Masarykovo náměstí 1, Náchod, tel. 491 426 060
Vstupné: velký sál 200 Kč, malý sál 150 Kč, stání 100 Kč
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PLES
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NÁBYTEK     SEDACÍ SOUPRAVY
ČALOUNĚNÉ POSTELE     KŘESLA     POHOVKY

AZA NÁBYTEK
HYNČICE 39

549 83

+420 774 038 296
WWW.AZA-NABYTEK.CZ

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO
NENE

9.00 – 16.00
9.00 – 16.00
9.00 – 16.00
9.00 – 16.00
9.00 – 16.00
9.00 – 11.00
ZZAVŘENO

 

         REHABILITAČNĚ - RELAXAČNÍ  
       CENTRUM PRO PSY 

Nabízíme procedury na problematickou kůži Vašich pejsků        
a procedury na uvolnění při bolestech kloubů, po operacích 

nebo na relaxaci. 

 OZONOTERAPIE - perličková koupel na kožní problémy 
                        - vhodná při rehabilitaci poúrazových stavů  
                        - vhodná na nadměrné línání 
 

 THALASSOTERAPIE - bahenní zábaly na kožní problémy 
 

 AROMATERAPIE - koupel s esencemi na uvolnění 
 

 RELAX. MASÁŽE A STREČINK - pro psí sportovce 
                                                     - při svalovém napětí  
                                                     - po operacích a blokádách 
 

 KOUPÁNÍ PSŮ A BYLINKOVÉ KOUPELE 
 
 Najdete nás: Kamenice 91 (pasáž Kamenice), Náchod 
 Telefon: 720 580 397 

                       E-mail: info@redog.cz                                  www.redog.cz 
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 16. - 18. 5. 2022 

(10.00 - 12.00   a   14.00 - 17.00 hod) 
      Těšíme se Vás i Vaše pejsky

 

Zveme Vás na oslavy 70 let ZUŠ Náchod!
Přijďte společně s námi oslavit 70 let ZUŠ Náchod. V pátek 
20. května 2022 od 14 do 21 hodin.
Pestrý program všech oborů ZUŠ na Vás bude čekat jak 
venku – v parku vedle ZUŠ, tak v kostele sv. Vavřince a sa-
mozřejmě ve škole.
Pro děti máme připravené výtvarné a hudební dílny, chys-
táme i komentované prohlídky školy pro veřejnost. 
Podrobný program zveřejníme na www.zusnachod.cz 
v průběhu května.

Těšíme se na Vás!
 
Přijímací zkoušky do ZUŠ Náchod
Srdečně zveme všechny zájemce o umělecké vzdělávání 
na přijímací zkoušky do ZUŠ Náchod 7.–8. 6. 2022 od 13.00 
–17.00 hodin.
Pro školní rok 2022–2023 přijímáme žáky do těchto oborů:
– hudební obor
– výtvarný obor (od 6 let)
– taneční obor
– literárně dramatický obor
– filmový ateliér (za podpory SRPŠ)

Podrobné informace k přijímacím zkouškám jsou na
www.zusnachod.cz
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CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

   Zprávičky 
 z Masaryčky

Vstupujeme  do  posledního  čtvrtle-
tí školního roku. Žáci 9. tříd mají za se-
bou přijímací zkoušky na střední školy 
(12. a 13. 4.) a teď už jen netrpělivě čeka-
jí na výsledky.

Nové prvňáky čekal 7. a 8. dubna vý-
znamný mezník v  jejich  životě –  zápis 
do prvních tříd. Někteří ale ve škole ne-
byli poprvé, přišli se již podívat při Dni 
otevřených dveří, o kterém byla zmínka 
v minulém čísle. Doslovnými i pomyslný-
mi dveřmi mohli budoucí školáci se svými 
rodiči nahlédnout do školních budov, na-
sát atmosféru, seznámit se s učiteli i učeb-
nami. Této příležitosti využili také žáci, 
kteří přejdou do 6. tříd 2. stupně, i žáci 
stávající (či již bývalí). Velmi nás potěšila 
vysoká návštěvnost.

Postupující  jaro  umožňuje  nové  čin-
nosti a aktivity. Při výtvarné výchově se 
malovali velikonoční kraslice, které jsme 
předali náchodské radnici, a nyní zdobí 
společně s kraslicemi z dalších náchod-
ských  škol  velikonoční  stromky na ná-
městí.

Žáci 1.B si užili poslední den školy před 
velikonočními prázdninami v GVÚ Ná-
chod, kde tvořili pomocí kůry stromů. 

Všechny třídy 6. ročníků absolvovaly 
besedy k tématu BESIP (24. a 25. 3). Bě-
hem 2 vyučovacích hodin se žáci seznámi-
li s pravidly pro chodce a cyklisty, dosta-
li praktické rady a připomínky k chování 
chodců a cyklistů z pohledu policistů, ná-
sledovala také prohlídka služebního vo-
zidla.

8. ročníky navštívily v rámci mezipřed-
mětové  výuky  čistírnu  odpadních  vod 
v Náchodě. 

Třída 6.D měla možnost 7. 4. prohléd-
nout si náchodskou radnici, dozvědět se 
zajímavé informace o historii a součas-
nosti budovy, navštívit obřadní síň a za-
sedací místnost.

Na  školním  pozemku  22.  4.  proběh-
lo  okresní  kolo  biologické  olympiády, 
o němž budeme ještě informovat. V okres-
ním kole Olympiády v českém jazyce ob-
sadila naše žákyně Adéla Komárková pěk-
né 3. místo.

Chystají se další soutěže, exkurze, ško-
ly v přírodě, školní výlety. 

Hezké slunečné dny a pohodu do závě-
ru školního roku!

ZŠ BABÍ
Na jaře tu nemá nikdo stání. S prvními 

slunečnými dny se ve škole na Babí s ak-
cemi roztrhl pytel. V březnu proběhly Dny 
otevřených dveří. Každý, kdo nás navští-
vil, měl možnost nahlédnout do výuky, 
pohrát si na velké školní zahradě, nebo si 

něco pěkného vyrobit ve školní družině. 
Všem, co u nás strávili příjemnou chvil-
ku, děkujeme. 

Velký úspěch slaví děti  ze Sborečku, 
který vede p. uč. Katka Korcová. Na hud-
bu, kterou otextovala p. uč. Dana Čejcha-
nová  s  dětmi  nazpívala,  natočila  a  na-
hrála v nahrávacím studiu písničku „My 
zpíváme všem na světě“, která má na Face-
booku již přes dva a půl tisíce zhlédnutí. 

Na začátku dubna uspořádaly vychova-
telky školní družiny v restauraci Na kou-
pališti  karneval.  Odpolednem  nás  pro-
vázely  jako  „popletení  vědci“.  Soutěže 
o krásné ceny, za které děkujeme rodi-
čům našich žáčků, probíhaly až do večer-
ních hodin. Účast masek byla velká a ra-
dost z povedené akce v nás přetrvávala 
ještě dlouho.

7. a 8. dubna proběhl zápis do prvních 
tříd.  Děkujeme  všem  dětem  a  rodičům 
za hezkou účast a věříme, že se budou-
cím prvňáčkům zápis líbil. 

Od 11. dubna probíhají pravidelná se-
tkání budoucích prvňáčků. Předškoličky 
se mohou účastnit děti, které nastoupí 
v září do jakékoliv základní školy.

Kolektiv ZŠ Pavlišovská, Babí

ZŠ BĚLOVES

Jak se máme v Bělovsi?
Mateřské školky na návštěvě v 1. třídě

Naši prvňáci se chtěli pochlubit svým 
bývalým učitelkám ze školky, jak vyrostli 
a ukázat, co se naučili. A aby také budou-
cí prvňáci viděli, co je v září čeká, pozva-
li jsme předškoláky z MŠ Vítkova, Alšova 
a Březinova postupně k nám do školy. Jak 
čtou, počítají a píšou předvedli školáci. 
A předškoláci si také sami nebo s pomocí 
kamarádů práci ve škole vyzkoušeli. Psali 
uvolňovací cviky, hledali písmenka, nau-
čili se básničku, ve dvojicích řešili tajenku 
a počítali. Vyzkoušeli si i cvičení na inter-
aktivní tabuli, prostě zábavu při hodině 
i o přestávce. Školáci pak rádi přijali po-
zvání k nim do školky a moc děkují, že se 
mohli setkat se svými bývalými spolužá-
ky, učitelkami, pohrát si a zavzpomínat.
Předškolák 

17. března odpoledne přišli znovu ně-
kteří  předškoláci,  tentokrát  i  se  svými 
rodiči,  aby  si  prohlédli  prostory  školy 
a dozvěděli se další informace potřebné 
k zápisu a nástupu do první třídy. 

Nejprve si všichni prohlédli školní bu-
dovu (třídy, chodby, počítačovou učebnu, 
knihovnu). Děti pak zůstaly s paní učitel-
kou v jedné ze tříd a vyzkoušely si, jaké 
to bude být školákem. Poslechly si pohád-
ku o zatoulaném kuřátku, kuřátka hleda-
ly i ve třídě, počítaly jejich nožičky, tvořily 
společné sluníčko z kostek a z písmenek 
skládaly svá jména. Doplňovaly pracovní 
list s čísly, trénovaly správné držení tuž-
ky, hledaly rozdílné obrázky a vyzkoušely 
si aktivity na pravolevou orientaci. Stihly 
toho opravdu hodně. 

Děti se snažily připravené úkoly splnit 
co nejpečlivěji. Paní učitelka je pochváli-
la, odměnila je malými dárečky a hlavně 
děti odcházely s první jedničkou.
Projektový den – Druháci v lese

V  pátek  25.  3.  vyrazili  žáci  2.  třídy 
do lesa, ale nejednalo se jen o obyčejnou 
procházku. Průvodci se jim stali ti nejpo-
volanější – myslivci pan Hvězda a pan Ha-
šek. Dětem povídali o přírodě, lese, zasta-
vili se u krmelce, poznávali stromy, viděli 
dokonce i čolky, v kůře pokácených stro-
mů našli lýkožrouta. Kromě cenných in-
formací celou cestu sbírali vše, co do lesa 
nepatří, a opravdu toho našli spoustu!

Na závěr děti hledaly ukrytý sladký po-
klad! Moc děkujeme za cenné informace 
i krásně strávené dopoledne.
Vynášení Moreny v družině

Děti ve družině si vyrobily Morenu. Je 
to postava ze sena a starých hadrů. Také 
se jí říká Mořena nebo Mařena a symboli-
zuje odchod zimy. Hned po Smrtné nedě-
li ji vynesly k Metuji a rozloučily se říkan-
kou “Zimo, zimo táhni pryč, nebo na tě 
vezmu bič…………………”. Morenu zapá-
lily a hodily do řeky. Říká se, že pokud od-
pluje a nezastaví se u břehu, zima už se 
zpátky nevrátí.
Projektový den – keramika

Prvňáci posíleni o dva ukrajinské spo-
lužáky pod vedením zkušené lektorky Mo-
niky Bohadlové vyráběli krásný výrobek 
z hlíny a po namáhavé práci “odpočívali” 
na horolezecké stěně. Co vyrobili vám ne-
můžeme prozradit, neboť je to dárek ma-
minkám k jejich květnovému svátku. Ne-
jen jim, ale i všem ostatním maminkám 
přejeme vše nejlepší a nám všem hlavně 
mír.

Je po Velikonocích i po hodnocení další-
ho, již třetího čtvrtletí. Probouzející se 
příroda nás sice stále více láká ven, jen-
že konec školního roku se blíží, bude tře-
ba ještě pořádně zabrat. 

V posledních měsících se toho ve ško-
le poměrně hodně změnilo: konečně jsme 
mohli zcela odložit roušky a respirátory, 
do leckterých tříd přibyli noví spolužá-
ci z Ukrajiny. Těm se všichni snažíme vy-
cházet maximálně vstříc. „Válečný stav 
na Ukrajině a s ním související vlna emi-
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grantů značně ovlivnila život snad kaž-
dého z nás. I na naši školu se obracejí pří-
chozí ukrajinské  rodiny,  jejichž děti  se 
postupně začleňují do  třídních kolekti-
vů, podle našich možností a v koordinaci 
s dalšími vzdělávacími zařízeními na Ná-
chodsku i dle vládních nařízení se vše ko-
lem jejich školní docházky snažíme ře-
šit. Velkou posilou učitelského sboru jsou 
i lektorky ukrajinštiny Mgr. Irina Šípko-
vá a Oresta Fedak, které k nám několikrát 
týdně docházejí a příchozím cizincům vše 
potřebné v jejich rodném jazyce objasňují, 
postupně je učí zvládat alespoň nejnutněj-
ší česká slovíčka a fráze“, konstatuje ředi-
telka Mgr. Radka Lokvencová. 

Nejednu horkou chvilku připravily jar-
ní měsíce hlavně žákům z devátých, po-
tažmo i pátých tříd. Připravovali se totiž 
na přijímací zkoušky na školy, do kterých 
budou možná v dalších letech docházet. 
A mnozí už nyní vědí, zda a kam jsou při-
jati. 
A co se na ZŠ TGM za poslední měsíce 
odehrávalo?

Bylo  toho  celkem  dost.  Proběhly  ku-
příkladu zimní lyžařské kurzy, na které 
do nedalekých hor vyrazili někteří žáci 
z prvního i druhého stupně. 

Ve čtvrtek 10. února zase v odpoled-
ních hodinách zněly školou o něco mlad-
ší hlásky než obvykle, neboť se konal Den 
otevřených dveří, čehož využili přede-
vším rodiče budoucích prvňáčků se svý-
mi ratolestmi, stejně tak sem v doprovo-
du zákonných zástupců zavítali i páťáci 
z okolních školských zařízení, co zvažu-
jí pokračovat ve studiu druhého stupně 
na naší škole. 

„Zájem  o  prohlídku  prostor  školy 
v mnohém předčil naše očekávání. V době 
covidových omezení jsme tolik návštěvní-
ků skutečně nečekali. Ti, co přišli, se zají-
mali o to, jak naše škola funguje, se zauje-
tím nahlíželi do tříd i odborných učeben,“ 
s radostí tehdejší úspěšnou událost popi-
suje zástupkyně ředitelky školy Mgr. Eva 
Marková a pokračuje: „Řada z nich k nám 
dorazila ve dnech 7. a 8. dubna k zápisu 
do první třídy, cestu na Masaryčku si ale 
našli i další předškoláci a jejich rodiče či 
prarodiče.“

Na svou letošní práci upozornil i škol-
ní parlament, a to vydáním prvního čís-
la školního časopisu. Vedle kreativních 
úloh k řešení pro školáky napříč všemi 
ročníky i ukázek prací některých žáků re-

dakce vedená Klaudií Lebovičovou z 9.B 
kupříkladu stanovila styl oblékání pro ně-
které z následujících středečních dnů. Ti, 
kdo se jejich doporučeními řídí, se v daný 
den oblékají například do červené barvy, 
jindy zas ze šatníku vytahují oděv do spo-
lečnosti. 

„Jsem opravdu nadšená, jak se letošní 
školní parlament zhostil svých povinnos-
tí, dokonce i nad rámec původně zamýš-
lených cílů,“ uvádí Mgr. Natálie Kotopulu, 
která činnost tohoto žákovského aktivu 
koordinuje. 

Projekt Around Europe
V rámci projektu Erasmus +, progra-

mu European Solidarity Corps se ve spolu-
práci s SVČ Déčko Náchod v pátek 1. dub-
na uskutečnil v aule naší školy společný 
anglický  projekt  „Around  Europe“.  Bě-
hem něj se dětem představili dobrovolní-
ci z Německa, Polska, Švédska, Estonska, 
Itálie, Francie a Španělska. 

„Pro žáky šestých až osmých ročníků si 
lektorky ze zahraničí připravily program, 
kde  je  seznamovaly  s  kulturou  a  jazy-
kem jejich země,“ popisuje událost koor-
dinátorka akce Simona Kuhnová a přidá-
vá: „Eva ze Španělska a Martina z Itálie 
tak hovořily o slavnosti karnevalu, Ma-
ria z Francie zase měla připravený kvíz 
o své zemi, Melanie a Christina z Němec-
ka hrály s dětskými týmy skupinovou hru 
spojenou se základními fakty o Německu, 
Irma ze Švédska a Rhea z Estonska mlu-
vily o jarním festivalu a učily žáky jed-
noduchý tanec. A Natalia z Polska se za-
měřila na rozdíly mezi českým a polským 
jazykem.“ 

Nutno podotknout, že  se všichni zú-
častnění do připravených aktivit se znač-
ným zájmem zapojili a leccos se o zmi-
ňovaných  zemích  i  dozvěděli.  Navíc  si 
momenty strávené se zahraničními hosty 
mohou připomenout i prostřednictvím vi-
dea, které je k dispozici na školním webu 
či facebooku.

Co dodat závěrem? Snad jen, že si pře-
jeme, aby se situace ve společnosti zlep-
šovala a opět se začaly otevírat možnosti 
pro činnosti, které byly takřka dva roky 
utlumovány. Je zřejmé, že to asi nepůjde 
úplně snadno a rychle, nicméně bychom 
byli rádi, kdybychom již letos nepřicháze-
li o různé projektové dny, zajímavé exkur-
ze, výlety a podobné akce. 

Kolektiv ZŠ TGM Náchod 

Ukrajinské děti na Plhově
Už téměř dva měsíce přicházejí do pl-

hovské školy ukrajinské děti. Město Ná-
chod  koordinuje  jejich  umísťování  do 
jednotlivých škol, na Plhov jich přišlo do-
posud více než třicet.

Jak se malí Ukrajinci učí? Je to pro ně 
složité, přicházejí do nové země, čeština 
je pro ně novým jazykem. Ve škole se sna-
žíme vytvořit prostředí, ve kterém se bu-
dou cítit dobře a kde si na české spolužá-
ky a školní práci zvyknou.

Žáci 1.–5. tříd se část dne učí společ-
ně. Mají své ukrajinské paní učitelky, kte-
ré jsou jim ve škole hlavní oporou. Paní 
Ivanka Romaniuk je povoláním učitelka 
matematiky a v Náchodě je již rok. Ve tří-
dě ji pomáhá Tetyana Kotlan, která už ve 
škole na Plhově učí druhým rokem, jejím 
předmětem je angličtina a také pracuje 
ve školní družině. Žáci druhého stupně se 
učí v běžných třídách, každý den však tito 
ukrajinští žáci společně dvě hodiny studu-
jí český jazyk. 

Začlenění ukrajinských dětí pomohla 
i pomoc českých rodin. Podařilo se nám 
shromáždit aktovky, penály, kufříky na 
výtvarnou  výchovu…  Město  Náchod 
hradí první měsíc pobytu dětí jejich stra-
vování ve školní jídelně. Toto vše pomá-
há tomu, aby ukrajinské děti školní prá-
ci zvládly.
Sportovní třídy

Již tři desetiletí jsou na ZŠ Náchod – Pl-
hov třídy s rozšířenou výukou tělesné vý-
chovy. Fungují v 5.–9. ročníku, žáci mají  
v  rozvrhu  čtyři  hodiny  tělesné  výcho-
vy týdně. Do programu patří každoroč-
ně  lyžařský  kurz,  podzimní  sportovní 
kurz, nabízíme i mimoškolní sportování 
v rámci kroužků nebo v oddílech SK Pl-
hov. Sportovní třídy nejsou určeny pou-
ze registrovaným sportovcům. Ve spor-
tovním režimu jsou i žáci, kteří závodně 
žádný sport neprovozují, jsou ale šikovní  
a rádi se hýbou. Během května se budou 
do  sportovního  režimu  školního  roku 
2022–2023 hlásit naši čtvrťáci. Sportov-
ní režim však nabízíme i dalším žákům, 
zejména budoucím šesťákům, kteří na Pl-
hov přijdou z „malých“ náchodských škol 
nebo z jiných škol náchodského regionu. 
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PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA

„Co nového Pod Montací“

Od začátku uplynulého měsíce 
voní naše škola hned při vstupu 
čistotou. Vestibul, šatna a scho-
diště se pyšní zářivou bílou bar-

vou. A zdá se, že už to krásnější ani být 
nemůže.

Dne 21. dubna proběhl v budově naší 
školy zápis žáků do prvního ročníku škol-
ního roku 2022 – 2023 pro děti se zdravot-
ním postižením a speciálními vzdělávací-
mi potřebami.

V dubnu se také sešel na svém pravi-
delném setkání školní parlament. Z jeho 
jednání vzešly nové podněty, týkající se 
dalšího vylepšování školního prostředí 
i nápady na činnosti utužující žákovský 
kolektiv.

Až  do  poloviny  dubna  se  aktivity 
při  výtvarné  a  pracovní  výchově  nes-
ly ve znamení Velikonoc. Inspiraci jsme 
našli i při návštěvě Velikonoční výstavy 
v Kině 70 v Novém Městě nad Metují. Vy-
vrcholením pak byly tradiční Velikonoční 
dílny, na které byli pozváni také zákon-
ní zástupci všech žáků. Zúčastnil se i člen 
školské  rady z  řad  rodičů, pan  Ivo Me-
isner. Žáci školy si na jednotlivých stano-
vištích za pomoci pedagogických pracov-
níků vyráběli velikonoční věnce, ovečky 
z vlny, cukrovou polevou si zdobili per-
níková vajíčka a aranžovali si  jarní za-
hrádku. Všechny výrobky si děti odnášely 

Prodejní velikonoční výstava
Od 4. dubna byla v prostorách plhov-

ské školy instalovaná velikonoční výsta-
va, žáci všech ročníků se podíleli na vý-
zdobě. V rámci vyučování i mimoškolní 
činnosti prezentovali velikonoční před-
měty, keramiku, drátované květiny… Ve 
dnech 4. a 5. dubna jsme nabídli veřejnos-
ti a ve středu 6. 4. i žákům, aby si některé 
z výtvarných děl zakoupili. Pro tyto dny 
se ve školní kuchyňce také peklo, aby sor-
timent rozšířily i perníčky, muffiny a další 
sladkosti. Celkem jsme utržili 22.340 Kč, 
tyto peníze použijeme v příštích týdnech 
a měsících ve prospěch ukrajinských dětí, 
které v současnosti plhovskou školu na-
vštěvují.                             Vladimír Honzů

ke zkrášlení svých domovů. Pro žáky a ro-
diče bylo připraveno sladké pohoštění.

Po  velikonočních  prázdninách  jsme 
se zaměřili na oslavu a pomoc naší pla-
netě.  Žáci  speciálních  tříd  šli  nejprve 
na procházku a  jejich úkolem bylo vší-
mat si všech krás probouzející se přírody. 
Následoval projektový den plný soutěží, 
povídání a vyhledávání informací na in-
ternetu. Seznámili jsme se s důležitostí 
ochrany životního prostředí v  tematic-
kých celcích nazvaných Desatero domá-
cí ekologie, Třiď odpad a recykluj!, Choď 
do přírody a poznávej  ji. Žáci základní 
školy navštívili Galerii výtvarného umě-
ní v Náchodě a její experimentálně tvoři-
vý program Nejenom strom s výtvarnými 
aktivitami a hmatovým prožitkem.

Jaro  je  tady  byl  název  projektového 
dne, ve kterém se žáci naučili vysévat se-
mínka a sázet předpěstované rostlinky 
zeleniny do školního miniskleníku.

V  rámci  výuky  zeměpisu,  vlastivědy 
a  českého  jazyka  žáci  poznávají  i  obce 
Královéhradeckého  kraje.  Seznámili  se 
tak se zajímavostmi města Hronova, kde 
navštívili  Rodný  domek  Aloise  Jiráska, 
park s minerálními prameny a Jiráskovo 
divadlo. V Třebechovicích pod Orebem si 
prohlédli muzeum a v něm světoznámý 
Proboštův betlém.

Na konci dubna jsme poznali čarodějni-
ci Helgu, která se chtěla stát princeznou. 
Naším úkolem bylo sehnat recept a uvařit 
podle něho ze sedmi ingrediencí kouzel-
ný lektvar. Po splnění úkolu se čarodějni-
ci její sen splnil a my jsme byli královsky 
odměněni.

A měsíc květen bude právě tak nabitý 
různými akcemi. Budeme vyrábět dárky 
maminkám, také se chystáme navštívit 
nově zrekonstruované Dětské dopravní 
hřiště Náchod, čeká nás další lekce plavec-
kého výcviku v krytém bazénu a žáci se 
už také těší na návštěvu svého psího ka-
maráda i na zhlédnutí pohádkového před-
stavení v Městském divadle Dr. Josefa Číž-
ka v Náchodě.

Protože se naše škola stará i o žáky se 
zrakovým postižením, zapojujeme se le-
tos do 24. ročníku mezinárodní výtvarné 
soutěže dětí a mládeže se zrakovým posti-
žením Radost tvořit s tématem Sdílejme 
si, co je v nás. Soutěž je vyhlášena v rám-
ci 62. Mezinárodního festivalu filmů pro 
děti a mládež – Zlín 2022. 

Všem žákům, pracovníkům naší školy 
i našim příznivcům přejeme krásné jaro!

Mgr. Zdeňka Říhová

Co jsme zažili
Na začátku dubna se usku-

tečnil  úklid  v  rámci  akce 
Ukliďme Česko, kde jsme si 
dali za cíl uklidit okolí ško-
ly a část Montace. I přes sna-
hu všech účastníků je odpa-

du na místě stále dost, proto chystáme 
další úklid, který se uskuteční v průběhu 
měsíce května. 

Ve  středu  23.  března  zorganizovala 
družina a školní skupina Zažít spolu veli-
konoční tvoření, kterého se účastnili ro-
diče spolu s dětmi. Děkujeme za milé jar-
ní setkání.

V naší dvoutřídce 3. N. a 5. N. se děti 
soustředily na práci v Centrech aktivit 
na téma Tajemný vesmír, které zakonči-
ly návštěvou Planetária v Hradci Králové. 
Proletěli  se  Sluneční  soustavou,  zhléd-
ly film o srážkách těles ve vesmíru. Zá-
žitkem byl i nákup užitečných pomůcek 
k bezpečnému sledování sluníčka. 
Děkujeme MAS Stolové hory

Spolek  Začít  spolu  Náchod  z.s.  se  se 
svým projektem stal úspěšným žadate-
lem o dotaci v rámci OP Program rozvo-
je venkova. Podařilo se tak pořídit nové 
kancelářské vybavení spolkové místnos-
ti. Díky tomu bude mít spolek kvalitněj-
ší a atraktivnější možnosti pro vykonává-
ní své spolkové činnosti. Žádost o dotaci 
byla podána na konci května 2021 a ná-
sledovala  její administrativní kontrola, 
která  byla  završena  podpisem  Dohody 
o poskytnutí dotace se SZIF na počátku 
února tohoto roku. Úspěch projektu byl 
významnou měrou podpořen spoluprací 
s Mgr. Mirkou Soldánovou z MAS Stolové 
hory, která byla vždy nápomocná a byla 
v průběhu žádosti velkou oporou. Spolek 
Začít spolu Náchod jí i všem dalším za-
městnancům MAS Stolové hory tímto dě-
kuje.

Sexta A z Jiráskova gymnázia 
na teambuildingu

Na začátku dubna jsme se vydali se sex-
tou a její třídní profesorkou Luckou Pavlíč-
kovou tmelit kolektiv do malebného La-
chova u Teplic nad Metují. Zde se nachází 
studenty i profesory oblíbený penzion Ka-
čeří. Cílem bylo přirozeně utužit vztahy, 
navzájem se pochopit, ale hlavně být spo-
lu! A to se určitě povedlo.

Nejintenzivnější aktivitou bylo společ-
né vaření. V repertoáru našich kuchařek 
a kuchařů byla italská, vietnamská a me-
xická kuchyně. Vše zvládli skvěle. Poča-
sí nám nepřálo. Procházku do skal v mra-
zu a sněhu jsme vyměnili za výlet vlakem 
do broumovského kláštera. Dobře  jsme 
udělali! Prohlídku vedl erudovaný a vtip-
ný průvodce a zakončil  ji veselou hrou 
na varhany v kostele sv. Vojtěcha. Večer 
jsme hráli společenskou hru Tipni si! Zná-
me se?. Povídali jsme si u konverzačních 
kartiček s příznačným názvem Pokec. 

Součástí pobytu byly i teambuildingo-
vé aktivity, jako například Ochraň vejce 
nebo Bojovka s čísly. Celé tři dny se také 
nesly v duchu Tajné hry na dobré skutky. 
Součástí pobytu byla i práce se sociomet-
rickým dotazníkem KLIT. Výsledky šetře-

Jiráskovo gymnázium
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Střední průmyslová škola 
stavební a Obchodní 
akademie architekta 
Jana Letzela, Náchod, 
příspěvková organizace

ní jednoznačně potvrdily, že klima sexty 
je přátelské a otevřené novým výzvám.

Primárně  preventivní,  jinak  nazýva-
né adaptační pobyty, jsou pro kolektivy 
velmi důležité. Na gymnáziu je zpravidla 
realizujeme v nově vznikajících třídách, 
tedy v primách a prvních ročnících. Pro-
ces vzájemného sbližování, který ve škol-
ním prostředí trvá měsíce, je možné adap-
tačním pobytem nastartovat a významně 
urychlit  během  několika  dní.  V  tomto 
školním roce se však pobyty realizovaly 
i v jiných třídách, převážně v těch, které 
v loňském roce nemohly vyjet kvůli covi-
dovým opatřením. 

Adaptační pobyty poskytují jedinečnou 
příležitost hlouběji se poznat a stmelit ko-
lektiv tak, aby v běžných školních dnech 
dobře fungoval a předcházelo se tak so-
ciopatologickým jevům. A to se nám na 
gymnáziu docela daří. Videa a fotografie 
můžete zhlédnout na instagramu: meto-
dik.prevence.jgn.

Zuzana Felklová – metodik prevence, 
Jiráskovo gymnázium Náchod.

Dubnové události ze SOA Náchod
Týden  před  Velikonocemi  byl  sice 

kratší, ale zato nabitější. V úterý 12. 4. 
a ve středu 13. 4. probíhaly na naší škole 
přijímací zkoušky a zároveň se psaly pí-
semné maturitní práce z českého a anglic-
kého jazyka. Pro žáky 1. až 3. ročníků byl 
na tyto dny nachystán pestrý program. 

Od  brzkého  úterního  rána  přicháze-
li zájemci o studium stavebních, ekono-
mických i informačních oborů na budovu 
A, kde vypracovávali přijímací testy z ma-
tematiky a českého jazyka. Mnozí přichá-
zeli v doprovodu svých rodičů, kteří ješ-
tě na poslední chvíli dávali svým dětem 
cenné rady. Z těchto hovorů bylo letos sly-
šet nejen češtinu, ale také ukrajinštinu. 
Na naši školu dělalo přijímací zkoušky 10 
ukrajinských dětí. Ty skládaly přijímací 
zkoušky sice pouze z matematiky, ale po-
kud uspějí a budou přijati, tak je čeká ješ-
tě tvrdý oříšek, náš mateřský jazyk. 

Ne o mnoho menší nervozita panovala 
na budově B, kde se psala písemná sloho-
vá práce z českého jazyka. Maturanti měli 
na výběr ze šesti zadání. Následující den 
je čekala písemná práce z jazyka anglic-
kého a po Velikonocích praktické zkoušky. 

Pro mladší žáky byl na úterý připraven 
sportovní den. Chlapci prožívali futsalo-
vý turnaj. Podařilo se jim vytvořit deset 
družstev, která byla rozlosována do dvou 
skupin. Z každé skupiny postoupily dva 
týmy. Ty pak sváděly boje o finále. Vítě-
zem celého turnaje se stali hráči 2.S, dru-
hou příčku obsadili srdcaři ze 3.S a bronz 
si odnesla třída 3.SI. 

Děvčata si ve druhé školní tělocvičně 
zahrála buď volejbal, nebo přehazovanou. 
Hrálo se na dva vítězné sety, herním sys-
témem každý s každým. Ve volejbalu se 
umístila na 1. místě třída 2.A a v přeha-
zované 3.B.

„Děkuji všem žákům za předvedené vý-
kony a účast. Ukázalo se, že máme na ško-
le spoustu nadaných sportovců,“ pochva-
luje si celý sportovní den učitel tělocviku 
Tomáš Hauschke. 

Ti, co mají raději přírodu a turistiku, 
vyrazili na jedenáctikilometrový okruh 
vedoucí  po  stopách  válečné  historie. 
Za krásného slunečného počasí zamířili 
výletníci na Dobrošov, Březinku a přes Bě-
loves zpět ke škole. 

Ve  středu  pak  žáci  nižších  ročníků 
zhlédli ještě v kině Vesmír poutavý film 
věnovaný sportovní kariéře Emila Zátopka. 

Krom  těchto  nabitých  předveliko-
nočních dní se na konci března podaři-
lo maturantům uspořádat kvůli protico-

Dobruška zpravodaj 183x57 mm 4B 2022 „Namíchat“

Protřepat, namíchat!
Novinka v Náchodě. Mícháme nejpoužívanější fasádní omítky, 
fasádní nátěry a mozaikové omítky výrobce CERESIT.
Omítku na celý dům vám namícháme do druhého dne.

800 404 010

vidovým  opatřením  dlouho  odkládané 
maturitní plesy. A tak si na rozdíl od loň-
ských  maturantů  mohli  užít  tuto  slav-
nostní chvíli. Plesy se konaly hned dva, 
oba v režii samotných aktérů. V sále Jose-
fa Čapka v Hronově probíhal ples třídy 4.S 
a v novoměstské sokolovně tříd 4.A a B.
Co nás čeká? 
A kde se s námi můžete potkat?

Rádi bychom vás pozvali na 10. ročník 
regionálního  veletrhu  fiktivních  firem, 
který se uskuteční v úterý 10. května 2022 
v budově Divadla Dr. J. Čížka v Náchodě.
Program veletrhu
8.00–10.00   
Prezence, příprava stánků
10.00–11.00
Slavnostní zahájení (každá FF si připraví 
krátké představení v českém a cizím ja-
zyce v délce 2 min, k představení si fir-
my mohou připravit power pointovou pre-
zentaci)
11.00–13.30 
Obchodování
13.30 – 14.00   
Vyhlášení soutěžních výsledků
14.00 
Zakončení veletrhu

Těšíme se na shledanou. 
Mgr. Lea Zálišová 

5 jedinečných festivalů
a bezpočet skvělých zážitků…
Všechny novinky na jednom místě www.festivalyuhranic.cz             Festivaly u hranic

23. Náchodská 
Prima sezóna 
23. – 27. 5. 2022
www.primasezona.cz

92. Jiráskův Hronov
mezinárodní festival
amatérského divadla
29. 7. – 6. 8. 2022
www.jiraskuvhronov.eu 

68. mezinárodní 
folklorní festival 
Červený Kostelec IOV 
17. – 21. 8. 2022
www.folklorck.cz 

39. mezinárodní 
horolezecký
filmový festival 
25.8. – 28.8. 2022 
www.horolezeckyfestival.cz 

44. festival 
české filmové komedie 
Nové Město nad Metují 
11. – 17. 9. 2022 
www.festivalkomedie.cz 



KVĚTEN 15POZVÁNKY

Vzpomínáte na svá středoškolská léta, na profesory,

spolužáky, plesy, školní výlety, těžké maturitní chvíle

i bujaré studentské večírky?

Máte-li to vše spojeno s náchodským gymnáziem,

přijďte s námi oslavit 125. výročí založení školy.

Těšíme se právě na Vás!

Registrujte se do konce května na adrese

Jiráskovo gymnázium Náchod

Oslavy 125. výročí založení školy

24. září 2022
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PRIMÁTOR chce, aby si den užila celá rodina. Návštěvníci se 
tak mohou těšit na skvělá hudební vystoupení, pozvání přijal 
například oblíbený zpěvák Janek Ledecký, písničkář Xindl X, ka-
pela Horkýže Slíže, dívčí pop-rocková skupina The Apples nebo 
zpěvák a kytarista Sebastian. Nebude chybět ani narozenino-
vý ohňostroj. 

Dále je připravený bohatý doprovodný program. „Chceme, aby 
se v ten den bavili úplně všichni. Kromě hlavního pódia jsme při-
chystali i druhou stage pouze pro děti,“ popisuje ředitel náchod-
ského pivovaru Petr Kaluža. Malí hosté se dále mohou těšit tře-
ba na skákací hrad, ukázky vozidel policie, hasičů a záchranné 
služby. Pro tvořivé budou připraveny dílničky, oblíbené malová-
ní na obličej a mnoho dalšího. 

Dospělé navíc čeká narozeninový dárek – Jubilejní ležák uva-
řený právě pro tuto příležitost“, zve na festival Petr Kaluža. 
„Bude to světlá nefiltrovaná dvanáctka, pořádně nachmelená 
jak žateckým červeňákem, tak další českou aromatickou odrů-
dou Harmonie,“ láká Kaluža na novinku od PRIMÁTORU. Tento 
ležák a všechna další piva i limonády z náchodského pivovaru 
budou po celý den na náměstí zcela zdarma. To je dárek, který 
PRIMÁTOR připravuje pro všechny svoje fanoušky a příznivce. 

Pro gurmány bude připravena food zóna s bohatou nabídkou 
pokrmů – od tradičních opékaných mas, přes burgery až po slad-
ké variace včetně kvalitní kávy. 

V ceně vstupenky na oslavy je nejen zmiňovaný program, 
od koncertů, přes show či zábavu pro děti, ale také doprava 
vláčkem do pivovaru a zde komentovaná prohlídka. Vstupenky 
lze zakoupit již v předprodeji v pivovarské prodejně či na e-sho-
pu pivovaru PRIMÁTOR. 

Ještě před samotnými slavnostmi vznikne nová publikace 
o PRIMÁTORU v omezeném nákladu, k mání bude jen 500 kusů. 
U příležitosti jubilea pivovar nechal vyrobit také 500 pamětních 
mincí, které budou zlaceny ryzím zlatem. 

A jelikož se jedná o oslavy 150. narozeniny nemůžeme pomi-
nout to nejzajímavější z historie. Náchodský pivovar byl založen 
v roce 1872. Jak asi mohlo takové pivo před 150 lety chutnat? 
„Zásadní rozdíl byl v tom, že pivo bylo tehdy pouze nefiltrova-
né,“ vysvětluje ředitel Kaluža. Obrovský rozdíl je samozřejmě 
v technologiích, které jsou dnes mnohem sofistikovanější a mo-
dernější. Dnešní pivo již netrpí sezónností. „Jsme schopni vyrá-
bět stále stejné pivo po celý rok. Kdysi sládky trápilo, že když 
byla špatná zima, nebylo dostatek ledu, nebyly chladné sklepy 
a pivo chutnalo jinak,“ říká Petr Kaluža. 

PRIMÁTOR stále vyvíjí nová piva, hledá nové chuti a možnos-
ti. Je největším výrobcem svrchně kvašených piv v České repub-
lice. Nezapomíná však ani na klasický ležák a bude pokračovat 
v úspěšné tradici trvající již nepřetržitě 150 let. Prostě bude se 
všemi silami snažit naplňovat slogan pivovaru: „Otevíráme ces-
tu chuti“. 

Letošní rok je pro pivovar PRIMÁTOR opravdu výjimečný. Náchodský pivovar už 150 let otevírá cestu chuti. A tak důležité 
narozeniny je potřeba pořádně oslavit. PRIMÁTOR proto na 25. června 2022 přichystal velkolepou akci na Masarykově náměs-
tí v Náchodě. 

Pivo se v Náchodě vaří nepřetržitě od roku 1872 a navazuje tak 
na mnoha set letou tradici pivovarského řemesla. Na zasedání měst-
ského zastupitelstva 30. června 1871 byl jednohlasně schválen ná-
vrh na stavbu pivovaru. V dubnu 1872 byl slavnostně položen zá-
kladní kámen nového pivovaru. V říjnu 1873 bylo uvařeno celkem 
17 várek 10° a 11° piva. První pivo vystaveno (prodáno) 6. prosince 
1873. K roku 1935 se váže zavedení obchodní známky „Náchodský 
PRIMÁTOR“. Použita byla pro nově vyráběné tmavé 12° pivo. S krát-
kou přestávkou je tato obchodní známka v podobě „PRIMÁTOR“ po-
užívána dosud. 

S případnými dotazy se obracejte na Ing. Petra Kalužu 
– petr.kaluza@primator.cz. 

Za Pivovar PRIMÁTOR a.s. zpracovala Petra Kulhavá 
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Stupeň hypertenze Hodnota TK
I. stupeň - mírná TK 140-159/90-99 mm Hg

II. stupeň – středně závažná TK= 160-179/100-109 mm Hg
III. stupeň - těžká TK 180/110 mm Hg

IV. stupeň – hypertenzní krize TK 220/140 mm Hg

Příčiny: Terapie, kterou může
                                                        člověk ovlivnit

(aktivní přístup)

------------------------------------------------------------------------------------------------
Přijďte si orientačně změřit krevní tlak a informovat se, jak postupovat 

v případě podezření na hypertenzi
-----------------------------------------------------------------------------

Přijďte si orientačně změřit krevní tlak a informovat se, jak postupovat 

Vysoký 
krevní tlak

NEBOLÍ

• kouření
• zvýšený příjem soli
• obezita, alkohol
• cukrovka
• stres
• genetika
• jiná onemocnění

• snížit hmotnost
• snížit přísun soli
• omezit alkohol, nekouřit
• omezit živočišné tuky
• vyvarovat se stresových situací
• zvýšit fyzickou aktivitu

Světový den hypertenze
od 9:00 do 14:00 hodin

Přijďte si orientačně změřit tlak a informovat se, jak postupovat 
v případě podezření na vysoký krevní tlak.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Přijďte si orie

-----------------------------------------------------------------------------

Přijďte si orientačně změřit krevní tlak a informovat se, jak postupovat 

17. 5.
2022

HYPERTENZE
Trvale zvýšený krevní tlak (TK) nad hodnoty 140/90

KDE: Nemocnice Náchod 
Před vstupem do areálu dolní nemocnice naproti 

Ambulantnímu pavilonu

Doprovodný program: 

Edukační program „Jak si správně mýt a dezinfikovat ruce“.
KPR – nácvik resuscitace na modelech

 www.dnyprorodinu.cz

PRO RODINU
DNY

11. 6. 2022

Sbírání razítek na hrací kartu: 
12 tradičních i netradičních disciplín jako Ruské kuželky, 
Hod na koš nebo Garden Rondo, Spin Ladder či Cornhole a další. 
Po vyplnění karty, si budou soutěžící moci vyzvednout 
občerstvení, pivo/limo + malý dárek zdarma.
Prezentace sociálních služeb.
Prezentace regionálních prodejců: 
Mýdla Amálka,Výšivky rybí šupinou, Folklorní a látkové 
panenky, Malovánky a Pekseso, Šperky z polodrahokamů.
Kapela EFEST.

10 –15 hod.,  atletický stadion Hamra v Náchodě

PROGRAM

4. ROČNÍK
NÁCHODSKÉ

JUNIOR-SENIORIÁDY

 

OSLAVA 
TĚHOTENSTVÍ, 
MATEŘSTVÍ A 
DĚTSTVÍ! 
 
Těhotenství je jedinečné období v životě ženy, muže i rodiny jako takové. 
Přichází nový život. Je to oslava splynutí, trpělivého čekání a zrodu. 
Některá těhotenství zůstávají zatím nenaplněným přáním, jiná jsou 
"vymodlená" a jiná zase nechtěná a překvapivá. V těhotenství můžeme 
prožívat radost, očekávání, nadšení, kontakt duší, ale i strach, obavy a 
nejistotu. V každé své podobě je to však stav pozastavení, něhy a zázraků. 

SFOUKNĚTE S NÁMI 1. NAROZENINOVOU SVÍČKU! 

U příležitosti Světového dne těhotenství, Mezinárodního dne dětí a 
1. výročí přestěhování našeho gynekologicko-porodnického a 
dětského oddělení do nových prostor chystáme speciální program 
pro mladé rodiny, budoucí maminky a všechny ostatní zájemce! 

 

Prohlídka dětského 
oddělení, setkání se 
Zdravotním klaunem, 
zábavný program pro 

děti, drobné dárky 

──── 

Ukázky předporodních 
kurzů a šátkování 
miminek i bříška 

maminek před porodem 

──── 

Rady nutriční 
terapeutky nejen o 

výživě dětí.  

──── 

Informace ke kurzům 
péče o novorozence a 

úspěšnému kojení. 

──── 

Prodej pomůcek ke 
kojení, zápůjčka 
monitorů dechu 

KDE:  
nemocnice Náchod, 7.patro 
pavilonu K (Porodní sály, 
novorozenecké oddělení) 

KDY:  

1. června 2022 

9:00 – 14:00 hodin 

 

 

Oblastní nemocnice Náchod, a. s.,             
ve spolupráci se Střední zdravotnickou 

školou Náchod a společností Ecolab s.r.o., 
u příležitosti Světového dne hygieny 
rukou připravila edukační kampaň:  

 
„Osvojte si správnou hygienu 
rukou, chrání nás všechny!“

Pojďte si s námi pod odborným dohledem vyzkoušet 
postupy „Jak si správně mýt a dezinfikovat ruce“. 

Nemocnice Náchod  
Před vstupem do areálu dolní nemocnice naproti  

Ambulantnímu pavilonu  
9:00 – 14:00 hodin 

 

Doprovodný program:  
Měření krevního tlaku, pulsu a saturace kyslíku v krvi 

KPR – nácvik resuscitace na modelech 

Naučíte se jednoduchou a nejúčinnější metodu, 
 jak omezit šíření nemocí. 

Na každého z Vás čeká také drobná odměna. 
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Město Náchod a Městské infor-
mační centrum Malé lázně Běloves 
vás srdečně zvou na prodejní výsta-
vu obrazů místní malířky Kateřiny 
Šotolové s názvem „Potěšení na mé 
straně“.

Přijďte se od 7. května do 26. červ-
na  potěšit  a  namlsat  neobvyklou 
tvorbou portrétů domácích mazlíčků 
a sladkých dortíků. Nemusíte mít ani 
strach, pokud by vás obrazy namlsa-

ly příliš, v místní kavárně si můžete dopřát skutečný gastrono-
mický zážitek.

Výstava se koná v 1. patře Vily Komenský, otevřeno denně 
8.00–12.00, 12.30–17.00. Vstup zdarma.
Medailonek Kateřiny Šotolové

Narodila jsem se a vyrůstala v Náchodě a při základní škole 
jsem navštěvovala výtvarný kroužek v ZUŠ Náchod. V zimě 1999 
jsem odjela do USA s pocitem, že chci objevovat svět a zdokona-
lit se v anglickém jazyce. Za pár let jsem tam objevila krásnou 
práci – vedla jsem soukromou galerii umění a rámařství přes  
16 let, v níž jsem získala precizní dovednosti v rámování a vede-
ní maloobchodu, ale i obrovský zájem o umění a objevila jsem 
v sobě chuť malovat. Poznala jsem nejen mnoho skvělých malířů, 
ale i mnoho různých stylů a technik malování. Rozhodla jsem se 
po 20 letech opustit USA především kvůli touze znovu žít v mé 
rodné zemi a městě. V zimě 2019 jsem opět začala žít v Nácho-
dě a ihned jsem se stala členkou místního spolku AMAG – Ate-
liér malířů a grafiků. Mezi mé další zájmy patří činnost v ná-
chodském loutkovém divadle Loutková scéna Dětem pro radost, 
jejímž členem byl i můj otec a děda, a poté cyklistika, cestová-
ní, výuka angličtiny.

V roce 2004 jsem se zapsala na první kurz olejomalby, který 
se soustředil na zátiší, a to se mi moc líbilo. Během následujících 

osmi let jsem se učila olejomalbu i s jinými profesionální malíři, 
a to jak ve studiu jedné malířky, tak i v centrech umění. Má vý-
uka se rozšířila od zátiší k figurám a portrétům, kdy jsme měli 
živé modely. A pak mi jednou kamarádka navrhla, ať namaluji 
psa jiné kamarádky. A to byl Thimba, rhodéský ridgeback, můj 
první portrét psa v listopadu 2011. 

Musím říci, že jsem vždy cítila ke psům velký vztah. Mno-
hokrát jsem se starala o psy mých známých, když odjeli pryč. 
A měla jsem moc ráda dva boxery u mne v práci – v galerii. Po-
něvadž považuji za důležité zachytit podobu a charakter dané-
ho hafíka/mazlíčka, mé obrazy jsou realistické a detailní. Pracu-
ji pomalu a pozorně, abych docílila podobu, co to nejlépe umím. 
Dělá mi velkou radost, když mi lidé po namalování jejich hafíka 
řeknou, že jsem úplně zachytila jeho charakter a duši, a moc je to 
těší. Vždy vidím obrovské spojení a lásku mezi psem a jeho ma-
jitelem a je smutné, že toto spojení trvá velmi krátce – že psí ži-
voty jsou mnohem kratší než ty naše. Pokud má člověk rád umě-
ní a dokáže ho ocenit, myslím si, že mít originální umělecké dílo 
– portrét svého mazlíčka – je skvělý nápad. A pokud si lidé chtě-
jí můj obraz pověsit doma na zeď a vidět ho každý den, považu-
ji to za osobní úspěch. Umění je velmi subjektivní a umělci se 
musí smířit s tím, že ne každý bude jejich umění milovat. Každý 
umělec musí následovat svou vizi a být kreativní svým vlastním 
způsobem. Věřím, že každý umělec si najde své obdivovatele. Po-
kud máte jakékoliv dotazy ohledně mé práce, prosím, neváhejte 
mne kontaktovat na emailu kaso1029@gmail.com, nebo se podí-
vejte na mou webstránku katesotolova.com.

Nadále, vlastně od samého začátku, pokračuji v malbě záti-
ší, což mne baví a v poslední době si opravdu vychutnávám pra-
vé české zákusky.

Prodejní výstava Kateřiny Šotolové

Každoročně touto dobou se příznivci Kladského pomezí, míst-
ní obyvatelé i turisté těší na nové vydání letních novin Kladského 
pomezí. V letošním jubilejním roce, kdy naše organizace slaví již  
25 let své existence, chystáme zásadní změnu. Po 13 letech se noviny 
promění v turistický časopis s názvem „Léto v Kladském pomezí“. 
Jaké tato změna přinese novinky a co zajímavého se v něm dočtete? 

Kompaktní formát A4, tisk na křídovém papíře, jiný vizuál 
a zcela nové logo Kladského pomezí – to vše vás upoutá hned 
při prvním pohledu na časopis. Jeho obsah bude nabitý turistic-
kými novinkami a tipy na výlety po našem regionu, stejně jako 
tomu bylo v předchozích letech. Rozdílem bude atraktivnější 
vzhled – kratší články budou doplněny většími fotkami a přibu-
de k nim také praktický informační box s kontakty. Dočtete se 
například o znovuotevření pevnosti Dobrošov po rozsáhlé re-
konstrukci, o 160. výročí od úmrtí spisovatelky Boženy Němco-
vé, o zpřístupnění a oživení „Čapkova mlýna“ v Hronově, o nej-
větším krajinném prvku našeho regionu, kterým je vodní nádrž 
Rozkoš, a o mnohém dalším. 

Nově jsme se zeptali několika fotografů a influencerů, jaká 
místa Kladského pomezí doporučují navštívit. Nabídneme také 
dva zajímavé rozhovory. V prvním jsme vyzpovídali manžele 
Venclákovy z Náchoda, jejichž voňavá ručně vyráběná mýdla 
a koupelové soli se pyšní označením Regionální produkt Klad-
ské pomezí. Druhý rozhovor představí práci a poslání Pavla Rysa 
– ředitele Hotelu U Beránka, který je výkladní skříní města Ná-
chod. Naprostou novinkou bude rubrika „Festival zážitků“ s tipy 
na letní zážitkové aktivity v Kladském pomezí. Nebude chybět 
tradiční přehled kulturních akcí, letních kin či praktická dvou-
stránková cyklomapa regionu umístěná uprostřed časopisu, aby 
si ji čtenáři mohli v případě potřeby snadno vytrhnout. 

Nový letní časopis vyjde na sklonku května a bude k dostání 
zdarma ve všech informačních centrech regionu, ale také v on-
line podobě na našem webu www.kladskepomezi.cz. Těšte se.

Připravujeme nový turistický 
časopis „Léto v Kladském pomezí“
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Za malíři do Vesmíru 
AMAG (Atelier malířů a grafiků)

Spolek výtvarníků AMAG má na  letošní  rok mnoho plánů 
i úkolů. Krom pravidelných čtvrtečních schůzek v našem atelié-
ru v budově kina Vesmír jsme absolvovali, nebo nás čekají v nej-
bližší době tyto akce:

Na pozvání nás 24. března navštívila skupina trutnovských 
kolegů ze Spolku podkrkonošských výtvarníků (zkratka SPV). 
SPV funguje již více jak 30 let a má za sebou dlouhou řadu akcí 
i úspěšných výstav. Jeho členové se věnují různým výtvarným 
technikám: malbě, kresbě, paličkované krajce, fotografování, 
dřevořezbě, vytvářejí kamenné skulptury, keramiku i kombino-
vané techniky.

 Jak můžete usoudit ze společné fotografie, kterou zhotovil 
náčelník Trutnováků Ing. Ctibor Košťál, setkání proběhlo ve vel-
mi přátelské atmosféře v ateliéru AMAG v budově kina Vesmír. 
Toto setkání mělo i praktický význam, krom přátelství, které 
jsme si vzájemně znovu potvrdili, padlo i několik návrhů o naší 
budoucí spolupráci.

31. března náš spolek v rámci tzv. Pracovní schůzky navštívil 
loutkové divadlo Dětem pro radost v náchodské sokolovně. Pra-
covní proto, že se takto chceme inspirovat pro naši další tvor-
bu, kdy máme v úmyslu vytvořit několik obrazů na téma loutka 
v obraze. Kde a kdy tato svá díla předvedeme, to čtenářům Ná-
chodského zpravodaje prozradíme v zářiovém vydání.

Své první plenérové malování se chystáme absolvovat jako již 
tradičně pod Dobrošovem v měsíci květnu a nyní ve stručném 
přehledu uvedeme seznam jarních výstav našich členů: 

– Naďa Voldánová – název výstavy Pastely, vystavovala v knihov-
ně Západočeské univerzity v Plzni od 1. 4. do 29. 4. 2022.
– Mirka Samková a Jitka Amalberga Páceltová výstavu Zázraky 
Všedních dnů zahájily 7. 4. v kavárně Láry fáry (bistro Pecka) 
budova Itálie na Kamenici.
– Eva Jirásková a Michal Burget – název výstavy Krajina tak i onak, 
v galerii Muzea Náchodska od 22. 4. do 22. 5. 2022.
– Naďa Voldánová – název výstavy Pastely Nadi Voldánové, v ga-
lerii Petrof v Hradci Králové od 4. 5. do 29. 6. 2022.
– Kateřina Šotolová, prodejní výstava s názvem "Potěšení na mé 
straně", od 7. 5. do 26. 6. 2022 v Městském informačním centru 
Malé lázně Běloves,
– Jiří Souček v Galerie 102 v knihovně ve Velkém Poříčí od 9. 5. 
do 18. 6. 

 Na závěr se dostáváme k významné akci, kterou náš spolek 
připravuje pro veřejnost. Tak jako v minulých letech uspořádá-
me Den otevřených ateliérů a letos to bude v sobotu 11. června 
v ateliéru našeho spolku v budově kina Vesmír od 10 do 14 hodin. 
V letošním roce si připomínáme 110 let od narození významné-
ho a většině Náchoďáků dobře známého malíře pana Karla Šafá-
ře. Narodil se roku 1912 a zemřel v Náchodě 1998. Současní ná-
chodští malíři, členové spolku AMAG, připraví ve svém ateliéru 
vzpomínkovou prezentaci a výstavu jeho obrazů zapůjčených 
pro tuto příležitost. Ke Dni otevřených ateliérů více podrobnos-
tí uvedeme v červnovém zpravodaji.

Jiří Spíšek

Jan Ježek – Krajinou Kladského pomezí 
Středa 11. 5. v 19.00 v aule Jiráskova gymnázia v Náchodě, do-
poručené vstupné 100 Kč, děti a senioři polovic.

Jan Ježek vás při komentovaném promítání autorských foto-
grafií provede tím nejzajímavějším z krajiny našeho domova. 
Součástí přednášky je představení nové publikace Kniha o Klad-
ském pomezí. Knihu bude možno na přednášce zakoupit za zvý-
hodněnou cenu. Jde o benefiční akci, vybrané vstupné a 100 Kč 
z každého prodaného výtisku bude věnováno Diakonii ČCE – 
středisko BETANIE Náchod.

Jan Ježek prostřednictvím příběhů odkrývá zvláštnosti míst-
ní přírody i kulturní fenomény pro Kladské pomezí typické. To 
vše doplňuje velkým množstvím fotografií, pořízených v prů-
běhu posledních dvaceti let, přičemž mnohá atraktivní místa či 
přírodní i kulturní objekty jsou v této podobě zachyceny vůbec 

Pozvánka na přednášku 
a představení nové knihy 
o místním regionu  

poprvé. Kniha zdejší výjimečnou krajinu i to, čím vším ji míst-
ní lidé od nepaměti kultivovali a přetvářeli z divočiny v krajinu 
kulturní, líčí bez ohledu na státní hranice… 

Motto: Je dobré vědět, v jak mimořádné části Evropy žijeme…
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Také vám vadí odpadky, které vidíte v přírodě s končící zi-
mou? Pak jste se mohli opět zapojit do akce Uklízíme MASku. 
Loni spolek MAS Stolové hory v průběhu pandemie koronavi-
ru motivoval místní dobrovolníky k individuálnímu úklidu, le-
tos už však byla možnost uklízet společně. Proto byly osloveny 
místní školy, spolky ale i aktivní jedinci, zda by chtěli úklid své-
ho okolí organizovat.

Díky finanční podpoře společnosti MycoMedica mohla MAS 
Stolové hory zajistit uklízečům pytle na odpad i rukavice. Firma 
Stavby Pagač se pak postarala o odvoz odpadků.

Celkem se uklízelo na 11 místech po celém regionu a do úkli-
du se zapojilo více než 500 osob, z nichž velkou část tvořily děti 
z místních škol a školek. Děti uklízely symbolicky 22. dubna, kdy 
se slaví Den Země. Malí uklízeči se přiučili i tomu, jak se mají 
chovat v přírodě a kam mají vyhazovat odpadky. Do úklidu se 
zapojilo celkem 8 škol – ZŠ Stárkov, ZŠ Žďárky, ZŠ Pod Montací, 
ZŠ Náchod – Plhov, MŠ Bezděkov nad Metují, MŠ Česká Metuje, 
MŠ Bukovice a MŠ Alšova z Náchoda. 

Úklid ve Stárkově přiblížila ředitelka zdejší základní školy Ma-
rie Seidlová. „Stárkov uklízíme každoročně, letos se zapojilo více 
než 50 žáků a odpadků byl celý vlek. Mezi kuriozity při úkli-
du určitě patří nalezený nárazník nebo poklice od auta,“ doda-
la Seidlová. 

Kromě škol se zapojili i například dobrovolní hasiči z Buko-
vice nebo ze Zlíčka. V průběhu dubna uklízeli i nadšení jednot-
livci, kteří MAS Stolové hory informovali o místech svého úkli-
du. Všem uklízečům patří velké poděkování za to, jak se o své 
okolí starají. I příští rok MAS Stolové hory vyhlásí akci Uklízíme 
MASku, i když by bylo nejlepší, kdyby takové uklízecí akce ne-
byly vůbec potřeba. 

David Hauschke, MAS Stolové hory

Více než 500 nadšenců sbíralo odpadky v našem okolí



KVĚTEN 21GALERIE

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
 Tragedie lesa. Václav Březina, Tereza Burdová, Michal Bur-

get, Marek Macek, Jiří Mědílek, Lexa Peroutka a Nongkran Pa-
nmongkol. Kurátor: David Chaloupka.
Obraz Václava Březiny s námětem lesního polomu na Brance 
u Náchoda slaví 120 let. Současní autoři spjatí s regionem byli 
vyzváni k výtvarnému dialogu s proslulým dílem Václava Bře-
ziny a celý projekt je zpřístupněn veřejnosti výstavou přináše-
jící zároveň zcela současné pohledy na téma Březinova obrazu.

 Karel Beneš (1881–1941)
Kurátoři: Martin Horák (MMG Hlinsko), David Chaloupka
Krajinářská výstava umělce působícího dlouhá léta v Náchodě. 
Výstava je modifikovanou verzí výstavy uspořádané Městským 
muzeem a galerií Hlinsko.  Tvorba krajináře Karla Beneše (1881–
1941) je spjata nejen s rodným Hlinskem, Českomoravskou vr-
chovinou, ale také se Slovenskem a severovýchodními Čecha-
mi, zejména Náchodskem. Výstava se zaměřuje na autorovo dílo 
komplexněji a vedle Beneše kreslíře-etnografa, ho představuje 
jako krajináře více výrazových poloh i jako grafika, ilustrátora 
a tvůrce plakátů.

 Pavla Krkošková Byrtusová. Dneska jsem celý den plakal
Kurátorka: Martina Frydrychová. MgA. Pavla Krkošková Byrtu-
sová (1981) žije a pracuje v Návsí na pomezí České republiky 
a Slovenské republiky. Studovala Ateliér intermediálních forem 
na Institutu pro umělecká studia OU v Ostravě a Ateliér fotogra-
fie na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Věnuje 
se převážně kresbě, malbě, fotografii, grafice, ilustraci a psaní 
nebo sbírání textů. Ve své tvorbě často dokumentuje prožité si-
tuace. Silným inspiračním zdrojem je pro ni rodný region a au-
tentické (neškolené) projevy dětí a přátel (texty, kresby, videa, 
sociální sítě). Aktuálně pracuje v týmu nově vznikajícího projek-
tu DIDAWOOD, který navrhuje didaktické hračky pro děti z od-
padového materiálu firmy Kovocité.
Výstavy trvají do 29. května.

 PŘEDNÁŠKA SPOJENÁ 
S KOMENTOVANOU PROHLÍDKOU VÝSTAVY 
Tragedie lesa. Václav Březina (autor a dílo)
Čtvrtek 5. 5. 2022 od 17.00 hodin
Setkání u obrazu s kurátorem výstavy Davidem Chaloupkou. 

 ČTVRTEČNÍ DÍLNA PRO SENIORY – VRSTVENÍ VZPOMÍNEK
12. 5. 2022 od 15.00 hodin
Otevřená tiskařská dílna k výstavě Dneska jsem celý den plakal.
Zveme všechny příznivce klidné a tvůrčí práce. Budeme společ-
ně vzpomínat a tvořit, vrstvit do obrazů sedimenty myšlenek 
a zážitků, ve kterých se pokusíme společně hledat nová téma-
ta a nečekaná spojení. Inspirujeme se vlastními vzpomínkami 
z každodenního života a během tvůrčí aktivity se seznámíme 
s několika technikami tisku. Nakonec si vlastnoručně a dle vlast-
ních představ vytvoříme sešit, deník určen na záznamy budoucí. 
„…nemožnost pochopení určitých dějů a intenzity situací odkazuje 
na postupné poznávání síly lidského prožívání, které může, ale nut-
ně nemusí, vést k pochopení či akceptaci daných dějů. Možná je to 
jen energetický záznam, možná druh vlnění… přelití, odraz a otisk 
na papír, plátno či do knížky….“ Galerie výtvarného umění v Ná-
chodě otevírá své prostory k setkání a společnému tvoření. Dílna 
je určena pro kreativní seniory a jejich přátele. Věk nehraje roli.  

 SOBOTNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ A DĚTI –
VRSTVENÍ VZPOMÍNEK, 14. 5. 2022 od 14.00 hodin
Otevřená experimentální tiskařská dílna pro rodiny s dětmi in-
spirovaná výstavou Dneska jsem celý den plakal. Jaké je vaše nej-
starší vzpomínka? Jsou vaše vzpomínky podobné těm vašich dětí 
nebo rodičů? Jaké příběhy se nám doma často opakují?
Zveme všechny děti a jejich rodiče, prarodiče i jiné příbuzné. 
Budeme společně vzpomínat a tvořit, skládat a vrstvit kolektiv-
ní i individuální vzpomínky do jednoho obrazu. Podobně jako 

autorka výstavy Pavla Krkošková Byrtusová pracuje s vrstvami 
kreseb a tisků, a v průběhu tvorby nachází nové významy, po-
kusíme se i my hledat nová témata, a nečekaná spojení. Inspi-
rujeme se vlastními vzpomínkami z každodenního života a bě-
hem tvůrčí aktivity se seznámíme s několika technikami tisku. 
GVU v Náchodě otevírá  své prostory k  setkání a kreativní-
mu trávení společného času. Určeno pro dospěláky s dětmi od  
5 let. Mladší sourozenci jsou také vítáni, mohou se zapojit podle 
svých možností a chuti. Doporučujeme si přinést trička, tašky 
a podobné materiály, které vytvořeným motivem potiskneme. 
Hlaste se prosím nejpozději do pátku 13. května na adrese: hor-
nackova@gvun.cz, nebo telefonicky 491 427 321, 606 647 216. 
Na setkání s Vámi se těší H. Hornáčková.

 MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ A GALERIÍ 
– NA DRUHÉ STRANĚ KOPCE
Sobota 21. 5. 2022 9.00–22.00 hodin – CELÝ CEN
Mezinárodní den muzeí a galerií, během kterého otevíráme 
dveře široké veřejnosti a nabízíme bohatý kulturní program. 
Po několika pandemických letech zámecký kopec znovu ožije 
a představí originální tvorbu lokálních i zahraničních umělců, 
zpřístupní zdarma výstavní prostory a mimo jiné pozve publi-
kum i do otevřené krajiny. Co čekat, hledat, tušit na druhé stra-
ně kopce? Za čím se vydat na cestu?
Jednodenní festival bude prezentovat přístupy tvorby různo-
rodých umělců hledajících odpovědi v krajině, v prostorech ko-
lem nás a v komunikaci s nimi. Těšit se můžete na tematické 
dílny, přednášky, performance, loutkové představení, promítá-
ní i hudbu. V průběhu celého dne se bude možné občerstvit, po-
sedět a popovídat si.  Vstupné: Zdarma.

 Cyklus přednášek o ruském umění 18. a 19. st.
Každé sudé pondělí od 18.00 hodin
V následujících přednáškách se bude PhDr. Julie Jančárková vě-
novat výtvarnému umění začátku 19. století – klasicismu, ro-
mantismu, akademismu a biedermeieru. Dílo Alexandra Ivanova 
s námětem zjevení Krista ovlivnilo vývoj celého ruského umě-
ní. Proč? A proč ho umělec tvořil skoro celý život? Dozvíme se, 
jak toto obrovské plátno transportovali po Evropě a jak ho za-
chraňovali v období druhé světové války. Co nám prozradí obra-
zy Pavla Fedotova o životě společnosti kolem poloviny 19. stole-
tí? Proč si například šlechtic bral neurozenou kupeckou dceru? 
Přihlásit se můžete na https://zoom.us/j/97709536569 nebo živě 
na facebook.com/galerienachod. 
2. 5. Ruské 19. století. IV. 
16. 5. Ruské 19. století V.
30. 5. Ruské 19. století VI.

 EDUKAČNĚ VÝTVARNÝ PROGRAM PRO MŠ, ZŠ, SŠ A ZUŠ
Nejen strom – experimentálně tvořivý program (do 29. 5.)
Experimentálně tvořivý program k výstavě Tragedie lesa, na níž 
se současní autoři představují v dialogu s ikonickým dílem Vác-
lava Březiny. Během několika myšlenkových i výtvarných akti-
vit formulujeme hmatový prožitek při dotýkání se kůry, dřeva 
a dalších stromových částí. Délka programu: 60 minut / 90 mi-
nut. Vstupné: 20 Kč/dítě + pedagogický doprovod zdarma. Při-
hlášení je možné e-mailem: hornackova@gvun.cz nebo telefo-
nicky 491 427 321, 606 647 216.

 Letní výtvarné dílny VIA TEMPORIS pro děti 7–15 let
Termín dílen: 15.–19. 8. 2022. Nutná účast všech pět dní! Nelze 
se přihlásit jen na některé dny. Cena 1.200 Kč (cena zahrnuje 5x 
oběd, pitný režim, jízdné, případné vstupné, veškerý výtvarný 
materiál). Místo konání: V GVUN + vycházky do aleje, v případě 
pěkného počasí odpoledne zahrada na Kašparáku poblíž vodár-
ny. Jedná se o malou zahrádku s chatkou na kraji lesa. Ve stře-
du pojedeme na celodenní výlet. Více informací pro přihlášení 
na www.gvun.cz nebo mullerova@gvun.cz
Více informací o doprovodných programech a vzdělávacích akcích na www.
gvun.cz nebo facebook.com/galerienachod.  Těšíme se na vaši návštěvu.
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Veřejná sbírka Český den proti rakovině, pořádaná neziskovou 
organizací Liga proti rakovině, se po dvou letech vrací do tradiční-
ho květnového termínu – proběhne ve středu 11. května (na pev-
ných prodejních místech od středy 11. 5. do neděle 15. 5.).

Při letošní sbírce dárci dostanou ke kytičce s fi alovou stužkou 
i informační letáček o prevenci nádorových onemocnění re-
produkčních orgánů, konkrétně děložního čípku a varlat. U ra-
koviny děložního čípku se jedná o účinné očkování proti HPV 
viru, který je původcem až 99 % onemocnění. Rakovinu varlat 
mohou muži odhalit při samovyšetřování ještě v raném stadiu, 
a nastoupit tak včasnou léčbu. Ve středu 11. května tisíce dobro-
volníků ve žlutých tričkách vyrazí do ulic nabízet kytičky a le-
táčky. Minimální příspěvek za jednu kytičku činí 20 Kč. Přímo 
na náměstí v Náchodě najdete v tento den od 9 do 18 hodin stá-
nek Ligy proti rakovině Náchod, kde bude také možné zakoupit 
symbolické kytičky. Pokud lidé „svého“ dobrovolníka nepotka-
jí, mohou podpořit aktivity Ligy proti rakovině i na dálku. Stačí 
odeslat dárcovskou SMS ve tvaru: DMS KVET 30 nebo DMS KVET 
60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777. 

Výtěžek sbírky slouží k základnímu cíli Ligy – snížení úmrt-
nosti na rakovinu v ČR. Finance budou rozděleny podle dlouho-
dobých pilířových programů, kterými jsou nádorová prevence, 
zlepšování kvality života onkologicky nemocných, podpora on-
kologického výzkumu, kvalitní výuky a investiční modernizace 
či kompletizace onkologických pracovišť. V loňském roce se v na-
šem regionu zapojilo do sbírky 32 skupin dobrovolníků, z toho 12 
středních škol. Náchodská Liga proti rakovině dosáhla historicky 
nejlepšího výsledku a v počtu prodaných kytiček s výsledkem 
12 833 kusů se s velkým náskokem nečekaně ocitla na 1. místě 
v celé České republice! Proto pevně doufáme, že i tentokrát se 
jako každoročně budeme moci spolehnout na podporu a vstříc-
ný přístup veřejnosti!                     Liga proti rakovině Náchod, z. s.

Žluté kytičky 
se vrátí do ulic 11. května! 26. ročník celonárodní veřejné sbírky

Český den
proti rakoviněproti rakoviněproti rakovině

www.cdpr.cz      www.lpr.cz
11. 5. 2022

Koupit e-kytičku můžete odesláním dárcovské SMS ve tvaru  
DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777. 
Cena DMS je 30, 60, 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.  
Přispět můžete také na sbírkový účet č. 6500065/0300.

Hledáte prodejce kytiček?  
Stáhněte si mobilní aplikaci sbírky s interaktivní mapou  

a preventivním kalendářem: 

Generální partner: Hlavní partner: Hlavní mediální partneři: Mediální partneři:

Organizátor:

IT partner:

Partneři:Poděkování dalším partnerům a spolupracovníkům:
Bluetech, s. r. o. l Český červený kříž l Český svaz žen l Hypermarkety Albert 

Model Obaly, a. s. l Monitora media, s. r. o. l Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
Soleta Signum, s. r. o. l Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR l Země světa
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Společnost Lesy města Náchoda, spol. s r.o. (dále jen LMN), vyko-
návající funkci odborného lesního hospodáře na svěřeném lesním 
majetku, níže přináší souhrn nejdůležitějších informací o hospo-
daření a ekonomických ukazatelech za uplynulý rok 2021. 

Celý loňský rok byl bohužel poznamenán likvidací následků 
kůrovcové kalamity, která ve velkém rozsahu decimuje okol-
ní lesní porosty již čtvrtým rokem. Začátek loňského roku byl 
poměrně nadějný, protože jsme pozorovali delší zimní období 
s pozdním nástupem jara a zhruba do poloviny roku i dostatek 
dešťových srážek. Druhá polovina roku byla bohužel znovu tep-
lotně nadprůměrná a vodní vláhy byl nedostatek, což opět při-
spělo k nekontrolovatelnému šíření tohoto kalamitního škůdce 
– lýkožrouta smrkového aj. K vývoji počasí totiž upínáme naši 
pozornost, jelikož právě chladnější a vlhčí podnebí nám může 
v boji proti tomuto škůdci výrazněji pomoci. Celková výše těžby 
dřeva v městských lesích tedy byla již druhý rok po sobě na cca 
2,5 násobku plánovaného množství – objem činil 10.016 m3. Vět-
šina vytěženého dřeva byla tzv. nahodilá – způsobená abiotic-
kými (vítr, sucho atp.) nebo biotickými (kůrovci atp.) činiteli. 
LMN se ve svém portfoliu činností zabývají i službami pro okolní 
vlastníky lesů (města, obce i drobné majitele) a zajišťují komplet-
ní těžební i pěstební činnosti vč. výkupu a prodeje dřevní hmoty 
a následného zalesnění s dodáním sadebního materiálu. Celkově 
tak LMN v roce 2021 dodaly na pilařské provozy v tuzemsku i za-
hraničí cca 25 tis. m3 dřevní hmoty. Poděkování patří Městu Ná-
chod, které při zvládání kůrovcové kalamity pochopilo složitou 
situaci a pomohlo společnosti LMN např. tím, že dočasně umož-
nilo využívat areál bývalé Tepny (za prodejnou Lidl), kde probíhá 
prostorově náročné překládání kůrovcové dřevní hmoty z odvoz-
ních souprav do přistavených kontejnerů určených pro export.

Stav městských lesů a informace 
o hospodaření s lesním majetkem Města Náchod v roce 2021

Cílem udržitelného lesního hospodaření ale není těžba a pro-
dej dřevní hmoty, ale především obnova a výchova nových, 
druhově pestřejších lesních porostů a tím vytváření odolněj-
šího lesního ekosystému, který bude po další generace posky-
tovat vlastníkovi a široké veřejnosti veškeré produkční i mimo-
produkční (celospolečenské) funkce. Při opětovném zalesnění 
vzniklých holin LMN v roce 2021 vysázely celkem cca 38 tis. ks 
sazenic lesních dřevin (cca 30 % – jehličnany a 70 % – listnáče) 
a na jejich ochranu byly vybudovány cca 3,2 km oplocenek. Pro-
tože je každý les třeba tzv. vychovávat, a to do stáří cca 40 let – 
provedly LMN v roce 2021 výchovné zásahy na ploše cca 23 ha.

Každý, kdo využívá dřevo, ať už ke stavebním účelům, nebo 
k topení, v minulém roce jistě zaznamenal nárůst cen této komo-
dity způsobený rozkolísáním trhu a výkyvy nabídky a poptávky. 
Po cca 3 letech extrémně nízkých tržních cen dřeva došlo k je-
jich zvýšení a stabilizaci, což pozitivně přispělo k hospodářské-
mu výsledku společnosti LMN ve výši cca 1,23 mil. Kč, finanční 
stabilitě a tvorbě rezerv na budoucí pěstební náklady. 

Jako podporu rekreačních funkcí lesa plánují LMN v roce 2022 
zbudování veřejného ohniště a stavbu přístřešku-altánu v loka-
litě u bunkru v „Montaci“. Věříme, že si toto nové odpočinkové 
místo najde na poměrně frekventované turistické cestě vedou-
cí od Lesní správy LMN směrem do Bělovse své příznivce a bude 
poskytovat útočiště všem návštěvníkům příměstského lesa.

Z celospolečenských akcí nás v roce 2022 čekají rybářské zá-
vody na rybníku „Podborský“, a to v neděli dne 29. 5. Pořadatel 
závodu – LMN vás tímto srdečně zve. 

S pozdravem Lesu zdar!
Bc. Veverka L. – jednatel
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Fotbal

leli na organizaci Galavečera a všem na-
šim partnerům, kteří přispěli materiálně 
i finančně na zabezpečení této význam-
né akce. Galavečer měl i charitativní pod-
text, kdy se vybralo od dobrovolných dár-
ců 10.000 Kč, které poslouží společnosti 
Pferda, která se stará o mentálně posti-
žené a zapojuje je do pracovního procesu 
v rámci kaváren Láry Fáry. 

Ing. Petr Vítek (red. kráceno)

Program FK na květen
 Ne 8. 5. v 17 hodin: 

FK Náchod „B“ – Lázně Bělohrad   
I. A třída mužů

 So 14. 5. v 17 hodin: 
FK Náchod „A“ – Benátky nad Jizerou   
divize mužů

 Ne 15. 5. v 10 a ve 12.15 hodin: 
FK Náchod „U19“ + „U17“ 
– Svitavy divize dorostů

 Ne 22. 5. v 17 hodin: 
FK Náchod „B“ – Roudnice   
I. A třída mužů

 So 28. 5. v 17 hodin: 
FK Náchod „A“ – Velké Hamry   
divize mužů

 Ne 29. 5. v 10 a ve 12.15 hodin: 
FK Náchod „U19“ + „U17“ 
– Vlašim divize dorostů
Utkání se hrají na stadionu v Bělovsi (tráva 
nebo „umělka“). Pro fanoušky občerstvení 
zajištěno. Přijďte povzbudit naše hráče. 

Tým minižáků basketbalu, kategorie 
U11, zakončil základní část východočes-
kého přeboru s vynikající bilancí 15 vý-
her a 5 porážek na 4. místě. Tímto umís-
těním se kvalifikoval na finálový turnaj  
4 nejlepších týmů do Pardubic, který se 
konal v sobotu 9. 4. Za zmínku stojí, že 
jako jediný tým mimo krajská města, kde 
má basketbal dlouholetou tradici!

Bohužel semifinálový zápas nám nevy-
šel, protože ospalý a nebojovný výkon ne-
mohl na početnějšího a zkušenějšího sou-
peře zdaleka stačit. Utkání nenaznačilo, 
že jsme se přijeli poprat o medaili. 

Do utkání o bronzovou medaili nastou-
pilo úplně jiné družstvo z Náchoda.

Bojovný výkon na hřišti, povzbuzování 
lavičky, skvělá atmosféra v hledišti. Zápas 
měl náboj od začátku do konce. A bylo vi-
dět, jak moc Bizonci tu medaili chtějí. Ani 
jednou v zápase  jsme neprohrávali  (po  
1. čtvrtině nerozhodně 12:12). Vždy, když 
se soupeř dostával na dostřel, dokázali 
jsme opět i několikrát po sobě skórovat.

Vyhráli jsme zaslouženě, vyhráli jsme 
jako tým. To byl asi největší rozdíl mezi 
námi a soupeřem. A k tomu musím zmínit 
obecenstvo. K několika našim (ale napros-
to skvěle fandícím) fanouškům se přida-
lo početné domácí obecenstvo. V takové 
„domácí“ atmosféře jsme ještě nikdy ne-

Fantastický výsledek 
náchodského minibasketbalu

hráli. Bubny, foukačky, skandování Bizo-
ni Náchod...úžasný elektrizující zážitek.

A nakonec předávání bronzových me-
dailí před plným hledištěm. 

Skvělá jízda soutěží byla završena!
Gratulujeme hráčům i trenérům, pře-

jeme hodně sportovních i osobních úspě-
chů,  prima  partu  spoluhráčů  a  radost 
z pohybu.

Hráči a hráčky: Ležovič J., Prouza M., 
Bors P., Prouza P., Kostelecká M., Vávra T., 
Schrötter V., Stříbrná J., Exner V., Exnero-
vá Š, Havrda M. 

BK Vividbooks Pardubice 
– BK Bizoni Náchod 86:29
BK Bizoni Náchod 
– Sokol Hradec Králové 59:50

Pavel Bors, trenér BK Bizoni Náchod

NEDĚLE 22. 5. 2022 
Poběžíme pro Denní stacionář NONA 
z Nového Města nad Metují 
Registrace závodníků 9.00–10.00 
Místo konání: 
Tábořiště Špinka u Červeného Kostelce 
Tratě: 0,6 / 2 / 5 / 10 km  
Startovné: dospělí 150 Kč / děti 80 Kč 
Rádi bychom vás pozvali na 5. ročník Cha-
ritativního běhu na Špince. Zveme všech-
ny, kteří si chtějí užít krásný den a pod-
pořit svojí účastí stacionář NONA. Běh je 
vhodný opravdu pro každého, maminky 
s kočárky, děti i pejskaře. Těšit se může-
te na skákací hrad, doprovodný program 
a občerstvení. Další informace a aktuality 
můžete sledovat na FB události. 
KDYZMUZUPOMUZU 
Těšíme se na vás!

Jezdecká stáj Slavíkov si vás dovoluje 
pozvat na letní příměstský jezdecký tá-
bor pořádaný v termínu 1.–5. srpna 2022, 
od 8.00 do 17.00 hod, věk dítěte 6–16 let, 
cena 3.600 Kč (pro děti, které nás pravi-
delně navštěvují v průběhu celého roku, 
je cena 3.300 Kč), cena včetně stravy (2x 
svačina, oběd a pitný režim).

Děti budou mít možnost se seznámit 
s koňmi a poníky, o které se v naši stáji 
staráme, vyzkouší si, jak koně správně vy-
čistit, pomohou se sedláním a uzděním, 
probereme  základní  teoretické  znalos-
ti, dle schopnosti každého dítěte naučí-
me jízdu v kroku, klusu či cvalu. Pokud 
nám počasí umožní, dopoledne trávíme 
výukou jízdy na koni na jízdárně na lon-
ži nebo samostatně, odpoledne vyrážíme 
na vyjížďky s vodičem po okolí Slavíko-
va. Jezdecké hodiny prokládáme dopro-

vodným  programem  her  a  soutěží,  či 
pracemi okolo koní ve stájích nebo ohra-
dách. Poslední táborový den si děti změ-
ří své získané dovednosti v soutěži v jízdě 
zručnosti. Každé dítě si odnese z tábora 
upomínkový předmět. K dispozici máme 
pro děti šest poníků a čtyři velké koně. 
V  případě  vašeho  zájmu  zašlete  dotaz 
na email: koryna2@seznam.cz, obratem 
Vám pošleme přihlášku, pro případné dal-
ší dotazy volejte na tel. číslo 777 116 654 
– Lucie Hlavatá.

Tábor u koní

Ve čtvrtek 14. 4. 2022 se v Městském diva-
dle Dr. Josefa Čížka v Náchodě uskutečnil 
již 11. galavečer krajského fotbalu Králo-
véhradeckého kraje.
V průběhu večera došlo na předání cen 32 
oceněným osobnostem Královéhradecké-
ho fotbalu, a to celkem ve 12 anketách. 
Rád bych poděkoval všem, kteří se podí-

Fotbalový galavečer
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v KVĚTNU 2022 v Muzeu Náchodska

MUZEUM NÁCHODSKA

Stálá expozice muzea
Stálá expozice Muzea Náchodska v Broučkově domě na Masary-
kově náměstí čp. 18 v Náchodě je v květnu otevřena denně mimo 
pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod. Organizované 
výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722 nebo na e-mailu 
meisnerova@muzeumnachodska.cz. 

Pevnost Dobrošov
Pevnost Dobrošov bude po rekonstrukci nově otevřena v průbě-
hu května 2022. Bližší informace najdete na webových stánkách 
Muzea Náchodska. https://www.muzeumnachodska.cz/dobrosov/.

Přednášky a besedy
Trendy z hlubin internetu vyplouvají na povrch:  
Éra deep fakes – středa 4. května 2022

V pořadí již třetí muzejní sedánek proběhne ve středu 4. květ-
na 2022 v přednáškovém sále v prvním patře staré radnice čp. 
1 na Masarykově náměstí v Náchodě od 17.00 hodin. Tentokrát 
jsme pozvali Mgr. Kláru Rybenskou, Ph.D. z Katedry pomocných 
věd historických a archivnictví na Filozofické fakultě Univerzi-
ty Hradec Králové, která nás seznámí s aktuálním fenoménem 
dnešní doby. Akcelerující vývoj moderních technologií s sebou 
přináší i temnější stránku. Internet se stal nástrojem užitečným 
i potenciálně nebezpečným. Díky němu a narůstajícímu fenomé-
nu fake news může takřka kdokoliv produkovat a šířit dezinfor-
mace. Samotné fake news (lživé zprávy) mohou způsobovat ce-
lou škálu problémů od již zmíněné dezinformace veřejnosti až 
po zásadní ohrožení demokracie a rozšiřování nenávisti. Dneš-
ní technologická doba nese i rychlé pokroky ve strojovém uče-
ní. Vytváří tak základy pro tvorbu sofistikovaných a poměrně re-
álných videí, fotografií či zvukových nahrávek, které činí fake 
news ještě nebezpečnějšími. Cílem přednášky je pokusit se vnést 
světlo do problematiky lživých zpráv, dezinformací a fenoménu 
tzv. deep fakes, které mohou zamotat hlavu nejednomu člověku. 
Zároveň poukázat na techniky, které deep fakes umožňují vy-
tvářet, ale také detekovat. V neposlední řadě upozornit na mož-
nosti, jež pomáhají ověřit, zda se jedná o reálnou skutečnost či 
podvrh. Vstupné vybrané během přednášky bude předáno pro-
střednictvím fondu UNICEF na pomoc Ukrajině. 

Nový ředitel muzea se představuje  
– středa 8. června 2022

Čtvrtý muzejní sedánek, který proběhne ve středu 8. června 
2022 v přednáškovém sále v prvním patře staré radnice čp. 1 
na Masarykově náměstí v Náchodě od 17.00 hodin, bude poně-
kud netradiční. Náchodské veřejnosti se na něm představí nově 
jmenovaný ředitel Muzea Náchodska Mgr. Oldřich Schejbal. 

Výstavy
Krajina tak i onak  
– autorská výstava Evy Jiráskové a Michala Burgeta

V rámci cyklu Náchodské výtvarné jaro zve Muzeum Náchod-
ska návštěvníky do výstavní síně muzea (roh Zámecké a Tyr-
šovy ulice), kde se bude konat autorská výstava obrazů Evy Ji-
ráskové a Michala Burgeta. Výstavu lze navštívit od 22. dubna 
do 22. května 2022. Otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 12 
a od 13 do 17 hod. 

Připravujeme
Hora ruit – výstava historických hodin
Do výstavní síně muzea na rohu Zámecké a Tyršovy ulice v Ná-
chodě připravujeme výstavu historických hodin nazvanou Hora 
ruit. Výstava potrvá od 17. června do 18. září 2022. Vernisáž je 
plánovaná na čtvrtek 16. června 2022 v 17 hod.

Rafinovaná krása vějířů 
Do stálé expozice v Broučkově domě čp. 18 na Masarykově ná-
městí v Náchodě připravujeme pro návštěvníky výstavu nazva-
nou Rafinovaná krása vějířů. Vernisáž proběhne 23. června 2022 
a výstavu pak bude možné navštívit od 24. června do 2. října 
2022.

Miniatury vojáčků Lubora Šušlíka
Z MUZEJNÍHO DEPOZITÁŘE

Miniatura Československé armády 1. republiky autora Lubora 
Šušlíka je ojedinělou a zároveň v Evropě největší kolekcí minia-
tur vojáků československé armády před druhou světovou válkou. 
Soubor, který představuje okolo 1400 figurek, 180 koní a 80 ks bo-
jové techniky a vojenského zázemí je skutečně působivý. Nejinak 
tomu je také v případě životního příběhu jejího autora Lubora Šu-
šlíka (1928–2021).

Syn bývalého ruského legionáře a důstojníka československé ar-
mády v době květnové mobilizace v roce 1938 vstoupil ve svých 
necelých deseti letech do místního skautského oddílu a zároveň 
se stal i členem Sokola a už v deseti letech uměl vystřelit naostro 
z pušky. „Byl jsem vojenské dítě," vzpomínal při jednom z několi-
ka rozhovorů. Skaut byl jeho vášní a již v únoru roku 1944 se stal 
vedoucím jednoho z oddílů i přesto, že ještě nedosáhl dospělosti. 
V průběhu války spolu se skauty vykonávali zpravodajskou čin-
nost, hlásili pozice Němců, podporovali partyzány. Ke konci vál-
ky pomáhali se stravováním, šacením a ubytováním pro repatri-
anty, uprchlé zajatce a vězně či pro spojenecké armády. V dubnu 
roku 1945 byl na nádraží na Moravě zatčen německou tajnou po-
licií – gestapem, která u něho nalezla kufr plný střeliva a několik 
granátů. Po výslechu v místní budově gestapa ho druhý den stan-
ný soud odsoudil k trestu smrti. Před tímto osudem ho zachráni-
lo až letecké bombardování Olomouce. A už v květnu 1945 se Lu-
bor Šušlík účastnil bojů v Pražském povstání.

Po únoru 1948 zažíval především kvůli své protistátní činnos-
ti šikanu, věznění i výslechy Státní tajnou bezpečností. Studium 
na vysoké škole mu bylo odepřeno, a tak se vyučil strojním zámeč-
níkem. Po sametové revoluci mu bylo již 61 let a jeho činy nebyly 
zapomenuty. Stal se výchovným zpravodajem, členem historické 
komise Junáka a zároveň i nositelem řady nejvyšších skautských 
i dalších odbojových vyznamenání. 

Životní vášní a koníčkem Lubora Šušlíka se stalo již v dětství 
sbírání a později též modelování postaviček vojáků i bojové tech-
niky. To ho provázelo celá život, a jak je z práce autora patrné, tva-
rově navázal na původní tovární výrobu vojáčků z období 1. re-
publiky. Hlavním rozdílem je, že místo dříve používané dřevité 
hmoty pan Šušlík používal modernější dvousložkovou pryskyři-
ci, což mu umožnilo odlévat a formovat zcela nové druhy minia-
tur. Svou sbírku dával dohromady přes 20 let, zejména ve volných 
chvílích. V roce 2010 ji darovací smlouvou předal do sbírek Regi-
onálního muzea v Náchodě. Soubor miniatur našel své umístění 
v návštěvnickém centru Pevnosti Dobrošov, kde ji budete moci 
v nových prostorách od května zhlédnout i vy.      Mgr. B. Libřická
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Stomatologická pohotovost
sobota, neděle, 
státní svátky 8.00–12.00 hod.

Stomatologická pohotovost

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

KVĚTEN
PROGRAM

www.decko–nachod.cz

DÉČKO
www.decko–nachod.cz

lékárna v Pražské ulici č.p. 1764
denně 8–20 hodin.

Oblast Náchodsko-Broumovsko:
  7. a 8. 5.  MUDr. Petr Juran  Komenského 10,
    Nové Město nad Metují  491 472 721
  14. a 15. 5.  MUDr. Ivona Plšková  Komenského 554/a,
    Česká Skalice  491 451 300
  21. a 22. 5.  MUDr. Radmila Sedláčková, MSc.  Kostelecká 1204,
    Náchod  491 426 926
  28. a 29. 5.  MUDr. Petr Kalfus  Česká 50, 
    Jaroměř  704 544 075

  Oblast Náchodsko-Jaroměřsko:
  7. a 8. 5.  MUDr. Jiří Sedláček  Kostelecká 1204,
    Náchod  491 426 926
  14. a 15. 5.  MUDr. Lukáš Neoral  17. listopadu 291, 
    Police nad Metují  602 333 427
  21. a 22. 5.  MUDr. Jana Šnajdrová  Náchodská 548,
    Velké Poříčí  777 905 047
  28. a 29. 5.  MUDr. Ladislav Růžička ml. 
    Poliklinika Broumov  603 479 132

AKCE PRO VEŘEJNOST
 pátek 6. května 

– KERAMIKA NA ZKOUŠKU 
poslední keramická dílna pro veřejnost, 
program od 16 do 18 hodin, vhodné pro 
děti i dospělé (děti do 6 let pouze v dopro-
vodu rodičů), s sebou pracovní oděv, pře-
zůvky, vstupné děti 40 Kč, dospělí 80 Kč, in-
formace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296 

 sobota 7. května 
– JARNÍ FIMO PRO HOLKY
tvořivá dílna pro dívky od 6 do 12 let, vý-
roba šperků z polymerové hmoty FIMO tře-
ba jako dárek pro maminku, program od 9 
do 12 hodin, cena 100 Kč, s sebou pracov-
ní oděv a přezůvky, přihlášky do 4. 5., in-
formace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296

 sobota 7. května 
– SOBOTA S ANGLIČTINOU 
Májová sobota pro děti od 6 do 12 let, pro-
gram od 9 do 15 hodin, hravá výuka ang-
ličtiny, s sebou vybavený penál a přezův-
ky, přihlášky do 5. 5., cena 250 Kč, (strava, 
materiál, pojištění), informace PhDr. Jaro-
slava Nývltová, tel. 775 223 291.

 sobota 14. května 
– FAIR TRADE SNÍDANĚ
při příležitosti světového dne Fair Trade, 
od 10 hodin společný piknik v zahradě 
Déčka  (při  nepřízni  počasí  uvnitř),  do-
provodný program, informace Sabina Kul-
hánková, tel. 777 169 009.

 neděle 15. května – Běh o Běloveské 
bublinky – běžecký závod pro každého
Trasy pro děti od 300 m, hlavní závod pro 
dospělé 5 km – vede po certifikované tra-
se Mattoni FreeRun, start a cíl v prostoru 
Malých lázní Běloves, start dětských zá-
vodů od 10.00 hodin, hlavní závod v 11.15 
hodin, startovné dospělí 50 Kč, děti ZDAR-
MA, účastnická medaile pro každého, věc-
né ceny pro nejlepší, přihlášky na: https://

bit.ly/3776gmd, možnost přihlášení v den 
závodu od 9:00 hodin v místě konání, více 
informací na: https://bit.ly/3usqDTE, spor-
tovnioddeleni@decko-nachod.cz  nebo 
Tylšová Pavlína tel: 775 223 292

 úterý 17. května 
– PSYCHOLOG V MACÍČKU
setkání s rodinnou psycholožkou Mgr. Pe-
trou Fettersovou-Liškovou, od 10 do 11.30 
hodin, vstupné 50 Kč, informace Ing. Ale-
na Prázová, tel. 774 635 232, mc@decko-
nachod.cz 

 Čtvrtek 19. května, areál Déčka Náchod
SOLIDÁRNÍ S UKRAJINOU
Setkání s ukrajinskými uprchlíky pobý-
vajícími  v  Náchodě,  představení  mož-
ností volnočasových aktivit, doprovodný 
program, spojeno s předáním potravino-
vé pomoci.
Kontakt: youthinaction@seznam.cz.

 sobota 28. května 
Májový výlet s klubem Baťůžek – poho-
dová zábavná procházka přírodou plná za-
jímavostí a smíchu, sraz na náchodském 
nádraží v 8:00 hodin, trasa do 10 km, zá-
věrečné posezení v cukrárně, cena 150 Kč, 
členové klubu Baťůžek sleva, více informa-
cí na www.deckonachod.cz, 
sportovnioddeleni@decko-nachod.cz 
nebo Tylšová Pavlína tel: 775 223 292.
neděle 29. května 
– VELKOLEPÁ TANEČNÍ SHOW
přehlídka tanečních kroužků Déčka, od 17 
hodin v Beránku Náchod, vstupné 100 Kč, 
informace Jaroslav Karásek, tel. 775 23 919

Na některé akce Déčka je třeba se hlásit přes 
registrační systém na www.decko-nachod.
cz, kde také najdete další informace. Čle-
nům Déčka bude na jednotlivé akce poskyt-
nuta sleva.
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Církve v Náchodě Senior klub „Harmonie 2“
Senioři ČR z Městské organizace Náchod vás zvou do klubovny seni-
orů na čtvrteční programy v květnu:

 čtvrtek 5. 5. od 14 hod. „Podél českých řek – Otava“, filmová 
procházka podle toku řeky s prohlídkou památek a výkladem;

 středa 11. 5. Zájezd do Průhonic, dále navštívíme Brandýs  
n. Labem a Starou Boleslav.

   Odj. v 6 h. z ul. Za Teplárnou. Vzhledem ke zdražení dopravy 
budu na trase vybírat kromě vstupného i doplatek 100 Kč. Zá-
jezd je již plně obsazen.

  čtvrtek 12. 5. od 14 hod. „Montenegro – Černá Hora“, promí-
tání ze své cesty s vyprávěním si pro nás připravil p. Z. Nývlt;

 čtvrtek 19. 5. od 14 hod. „Pásmo dětí ze ZŠ Babí“, které si při-
pravily ke svátku matek pod vedením p. učitelky Korcové;

 čtvrtek 26. 5. od 14 hod. „Perly panny Serafinky“, operetka 
Rudolfa Piskáčka.

Na naše programy zveme všechny příznivce klubovny seniorů, 
i nečleny naší organizace.
Na vaše návštěvy se těší členové výboru SČR, MO Náchod, Ry-
bářská 1819.
V kanceláři SČR můžete vyřídit své žádosti vždy po programu 
v PO a ČT 15.30–16 hod.
9. května budeme přijímat přihlášky a zálohy na zájezd 14. září 
do Prahy.

Regionální pracoviště NÁCHOD ul. Rybářská 1819, 
přízemí – číslo dveří 104, Penzion HARMONIE 2
IČO 26594145, www.czphk.cz, e-mail: nachod@czphk.cz
Telefon 491 426 027, mobil 606 754 725
Návštěvní hodiny CIOZP Náchod
Pondělí   8.00–12.00  
Úterý   8.00–12.00  
Středa  12.00–16.00
Čtvrtek  8.00–12.00  
Pátek  8.00–12.00
Nabízíme: 
Odborného sociálního poradenství osobám se zdravotním posti-
žením (např. příspěvky na péči, průkazy TP, ZTP, ZTP/P + mobili-
ta, poradenství ohledně příspěvků úřadu práce, informace OSSZ 
o možnosti podání žádosti o invalidní důchod, možnosti sepsá-
ní námitky apod.
Nabízíme:
Euroklíče pro držitele průkazu TP, ZTP, ZTP/P a pro ostatní zdra-
votně postižené osoby bez průkazu, které zajišťují rychlou do-
stupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních za-
řízení (např. výtahů, schodišťových plošin, WC).
Nabízíme:
Zapůjčení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek:
–  Francouzské hole, podpažní berle, švédský podavač, sedačky 

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

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

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

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

lez (ceník 30 Kč/den).
– Polohovací postel s matrací, motomed (ceník 35 Kč/den).
– Motodlaha (ceník 50 Kč/den

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 volejte faráře S. Švarce, 776 736 885 
nebo předsedkyně RS I. Čadové 604 929 825. Kolumbárium ote-
vřeno denně 9–17 hodin. Pravidelné bohoslužby se konají v ne-
děli 8.15 hod. Místo: Farská síň CČSH, vchod Raisova ul., Náchod. 
Římskokatolická farnost – děkanství Náchod
Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod. Kontakty: kancelář 491 
428 355, děkan P. Zdeněk Kubeš 737 383 752, farní vikář P. Fran-
tišek Filip 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, 
středa a pátek 9.00–11.00, v jinou dobu po předchozí domluvě. 
Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: pondělí 7.00, úterý 18.00, stře-
da 16.00, čtvrtek 7.00, pátek 18.00, sobota 7.30 a v 18.00 s neděl-
ní platností, neděle 7.30, 9.00, 18.00 a v 10.15 v kostele sv. Micha-
ela Mše svatá pro děti a mládež. Přistoupit ke svátosti smíření 
je možné půl hodinu přede mší svatou a v pátek hodinu přede 
mší svatou. Ekumenické modlitební setkání v kostele sv. Micha-
ela probíhá každý druhý čtvrtek od 19.00.         P. Z. Kubeš, děkan

Českobratrská církev evangelická
Sídlo sboru a sborový dům: Purkyňova 535; Kostel v Provodově-
-Šonově (ve Václavicích) adresa: Šonov 95; farář Mgr. M. Bárta, 
mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Osobní
i duchovní rozhovory, konzultace a návštěvy faráře kdykoliv 
po tel. domluvě. Bohoslužby se konají každou neděli od 10 h v Ná-
chodě podle aktuální epidemiologické situace. 
Sledujte webové stránky: http://www.nachod.sonov-evangnet.cz 
a facebook: Evangelíci při Rozkoši. Na webových stránkách uveřej-
ňujeme přípravy k bohoslužbám a domácím ztišením. Rozhovory 
nad Biblí a našimi zkušenostmi se konají každý čtvrtek od 17.00. 
Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, Náchod, budova Sokola – 2. patro. Kazatel p. Petr Staš, tel. 
732 543 695, e-mail: stas.petr@tiscali.cz, pomocný kazatel p. Martin 
Sieja, tel. 774 208 312, e-mail: m.sieja@seznam.cz. Bohoslužby kaž-
dou sobotu od 9.30 hodin (vyjma poslední soboty v měsíci). 
Církev Nový Život 
Náchod, Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 605 450 384, 
www.novyzivot.cz. Bohoslužby každou neděli v 9.30 hod.
Církev bratrská
Purkyňova  584,  kazatel  Ing.  P.  Geldner,  tel.  777  217  968, 
e-mail. nachod@cb.cz. Kazatel senior J. Hofman, tel. 605 973 056, 
kazatel senior RNDr. P. Javornický, CSc., tel. 722 948 196. Bo-
hoslužby v neděli v 9.30 hodin. Rozhovory nad Biblí ve středu 
od 18.30 hodin. Více na www.cb.cz/nachod.
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Městská knihovna Náchod informuje v květnu 2022
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Rozvoz knih
V úterý 3. května se v dopoledních hodinách uskuteční rozvoz 
knih nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
Vstupní hala
TANEC V OBRAZECH
2.–20. května. Výstava fotografií tanečního oboru ZUŠ Náchod 
uspořádaná u příležitosti 70. výročí školy.

ZEĎ 2022
27. května – 15. června. Zveme vás na 11. ročník mezinárod-
ního výstavního projektu ZEĎ, který, jako již tradičně, proběh-
ne ve vstupní hale knihovny. Výstavu pořádá Fotoklub Náchod 
a k účasti na ní zve další výtvarníky s cílem setkávání genera-
cí a různých stylů. Výstavu zahájíme v pátek 27. května v 17.00 
hodin vernisáží s úvodním slovem Romana Ungera a hudebním 
doprovodem Natálie Kovářové. 

Studovna
SEATTLE – NEWARK – BROUMOV
Do 4. června. Ilustrace Jindřicha Janíčka z posledních dvou let 
vystavujeme ve studovně.

Dětské oddělení
VÁLKA OČIMA DĚTÍ
2.–31. května. V květnu si připomeneme konec druhé světové 
války. Dnes, kdy válka znovu zuří v Evropě, jsme připravili vý-
stavu knížek, které zachycují válečný konflikt očima dětí.

Večer s gongy a besedou
V pondělí 2. května pořádáme od 17.00 hodin ve studovně kon-
cert terapeutických Wuhan gongů, na které zahraje Petr Kohl. 
Gongy vás překvapí nejen svými mocnými vibracemi, které har-
monizují celého člověka, ale i pestrou paletou krásných zvuč-
ných tónů. Vstupné: dospělí 210 Kč, senioři a studenti (vhod-
né od 13 let) 90 Kč. Více informací na www.magickyadrspach.cz

Svátek našich maminek
Ve čtvrtek 5. května se od 14.30 do 16.30 hodin bude v dět-
ském oddělení konat čtenářská dílnička s vyráběním, tentokrát 
na téma Maminčin svátek. Dílna je určena dětem, které chtějí 
maminku překvapit malým, vlastnoručně vyrobeným dárkem.

Junior & Senior: Nejen o hudbě s bratry Malinovými
Ve čtvrtek 12. května vás od 17.00 hodin zveme do dětského 
oddělení na setkání s náchodskými rodáky, bratry Malinový-
mi, tedy bendžistou Lubošem (Druhá tráva), kytaristou Pavlem 
a houslistou Josefem. Uplynulo už jedenáct let od založení ka-
pely Malina Brothers, která má na svém kontě čtyři alba, živé 
DVD a nespočet odehraných koncertů u nás i v zahraničí. Mimo 
jiné se dozvíte, jaké je fungovat s bratry v jedné kapele, společ-
ně cestovat za muzikou, či jaká byla studia na vojenské konzer-
vatoři v dobách hluboké totality. 
Akci pořádáme v rámci projektu Přeshraniční mezigenerační inte-
grace, který je zaměřený na vzájemné učení a společné oboha-
cování vnoučat a seniorů. Vítáni jsou však také ostatní zájemci 
a přátelé naší knihovny. Těšit se můžete i na několik hudebních 

ukázek, fotografie, krátká videa a samozřejmě bude prostor i pro 
vaše dotazy. Z důvodů omezené kapacity si prosím rezervujte 
místa na e-mailu dostalova@mknachod.cz, nebo osobně přímo 
v dětském oddělení. 

Spolek Kašpar: Slovácko sa nesúdí
V úterý 17. května vás od 19.00 hodin zveme na večer nejen s ví-
nem, ale určitě o vínu! A taky o lidech, kteří jdou do všeho napl-
no. Vybrané (dnes už) klasické folklorní vyprávěnky slováckého 
„kronikáře“ Zdeňka Galušky, které patří k dobrému moravské-
mu vínu, si vyslechneme ve studovně. Hrají: Eva Elsnerová, Da-
niel Pivoda Ondráček a Petr Halíček. Vstupné 350 Kč, cena včetně 
bezedné sklenky vína 430 Kč. Předprodej probíhá ve studovně.

Deskovky pro děti, mládež a dospělé
Ve středu 25. května vás od 16.00 hodin zveme na další podve-
čer společného hraní karetních a deskových her v dětském od-
dělení. Vhodné pro začátečníky i zkušené hráče, možnost při-
nést vlastní hru a naučit ji ostatní.

S knížkou do života
Bookstart I (0–3 roky)
V úterý 31. května proběhne od 9.00 (1. skupina) a od 10.30 ho-
din (2. skupina) setkání pro děti do 3 let a jejich rodiče. Téma 
Bookstartu bude tentokrát překvapením.
Bookstart II (3 – 6 let)
V sobotu 28. května se v 10.00 hodin sejdou v dětském odděle-
ní rodiče a děti, pro které opět nachystáme program plný čtení, 
jednoduchého vyrábění a dalších zábavných aktivit. 

Soutěž pro děti a mládež
Připomínáme výtvarnou soutěž Klubu dětských knihoven Čer-
nobílé obrázky na téma Božena Němcová. Úkolem je nakreslit 
libovolnou technikou černobílý obrázek ze života známé spiso-
vatelky (portrét, postavy z knih…). Každá práce musí obsahovat 
jméno a příjmení soutěžícího, datum narození a kontakt. Soutě-
žit můžete do 23. května: 

Náchodská univerzita volného času
 9. května – Bc. Martin Měřinský

Národní kulturní památka Pevnost Dobrošov
 23. května – Mgr. Josef Hotový

Povídání o netopýrech
Vstup pouze na průkazky NUVČ. Pro ostatní zájemce po ústní doho-
dě s organizátory vstupné 50 Kč.
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KVĚTEN

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!! Vzhledem k uzávěrce NZ, sledujte, prosím, aktuální program kina. 
Aktualizovaný program najdete na www.kinonachod.cz nebo na plakátech kina na výlepových plochách.

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Oblíbená česká pohádka má pokračování! Hrají Tomáš Klus, Kamila Janovičová, Ondřej Vetchý, Miroslav Vladyka, Jiří Lábus, Petr Štěpánek, Otmar Brancuzský, Veronika Khek Kubařová, Valentýna Bečková, Mar-
kéta Plánková, Václav Noid Bárta a další. Režie Ivo Macharáček. Vstupné 110 Kč, mládeži přístupný.

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
Volné pokračování úspěšné komedie. S humorem opět pohledem na střet mužského a ženského světa a hledání jejich vzájemného porozumění, které může jednoho i druhého dovádět k šílenství. Hrají Jiří Lang-
majer, Anna Polívková, Marek Taclík, Tereza Kostková, Leoš Noha, Oskar Hes, Ondřej Kavan, Zuzana Kronerová, Pavel Šimčík, Radek Holub, Jiří Maryško, Michal Kavalčík, Pavlína Němcová, Daniel Krejbich, Mar-
tina Babišová a další. Režie Rudolf Havlík. Vstupné 140 Kč, mládeži přístupný.

VYŠEHRAD: FYLM
Přišel. Viděl. Vojel… Po dnes již kultovním onlinovém seriálu Vyšehrad přichází postava Laviho v novém kabátě celovečerního filmu. V takové větší, nekompromisní „pohádce“ pro dospělé hrají Jakub Štáfek, 
Jakub Prachař, Šárka Vaculíková, Jiří Ployhar, Ondřej Pavelka, Věra Hlaváčková, Ivana Chýlková, David Prachař, Veronika Khek Kubařová, Jaroslav Plesl, David Novotný a mnoho dalších českých hvězd i samot-
ných fotbalistů… Režie Martin Kopp a Jakub Štáfek. Vstupné 140 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný.

PANSTVÍ DOWNTON: NOVÁ ÉRA
Velký filmový návrat! Panství Downton zažilo ledacos, ovšem asi nikoho by nenapadlo, že se v minulosti babičky Violet ukrývá tajemství, které může otřást základy celého šlechtického rodu Crawleyů. A aby 
toho nebylo málo, Downton se musí vypořádat s invazí amerických filmařů, kteří v kulisách nádherného zámku hodlají natočit pravý hollywoodský biják. Hrají Maggie Smith, Michelle Dockery, Laura Haddock, 
Elizabeth McGovern, Joanne Froggatt, Tuppence Middleton, Laura Carmichael a Dominic West. České titulky. Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Opravdu potřebujete vědět všechno? Komedie o tom, že i ti, které dobře známe, pro nás můžou být naprostými cizinci. Stačí, když se během jednoho večera jen tak pro zábavu rozhodnou sdílet všechny zprávy 
a hovory ze svých mobilů… Hrají Táňa Pauhofová, Klára Issová, Martin Hoffman, Tomáš Měcháček, Tomáš Maštalír, Petra Polnišová, Anna Kadeřávková a Sveťo Malachovský. 
Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

SRDCE NA DLANI
Komedie od tvůrců hitu „Ženy v běhu“! Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. Můžeme se zamilovat ve školce, v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv a kdekoliv. Hrají Vla-
dimír Polívka, Eliška Balzerová, Matouš Ruml, Jana Pidrmanová, Boleslav Polívka, Kristína Svarinská, Veronika Khek Kubařová, Jenda Čadil, Petr Vaněk, Hynek Čermák, Jaroslava Kretschmerová, Pavla Tomico-
vá, Marek Taclík a Jaromír Nosek. Režie Martin Horský. Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný.

DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ PŘEDPREMIÉRA NEJNOVĚJŠÍ MARVELOVKY
Vydejte se do neznáma s Doctorem Strangem, který za pomoci starých známých a nových spojenců vstupuje do šílených a nebezpečných paralelních světů mnohovesmíru, aby se utkal se záhadným soupeřem… 
V hlavní roli akčního dobrodružného mystery Benedict Cumberbatch. Režie Sam Raimi. České titulky. Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
Co se může pokazit, … pokazí se! Nevěstě Alex se před očima hroutí její vysněný den, protože po pánské jízdě předešlé noci je nezvěstný ženich. V patách má neurotickou matku, přespříliš aktivního otčíma 
a bohémského otce. Svůj vlastní příběh pak prožívá místní neodolatelný svůdník, jenž připravuje „opravdové rande“. Celý bláznivý den vypráví tato komedie třikrát, a vždy jinýma očima. Hrají Anna Fialová, 
Lenka Krobotová, Marek Lambora, Csongor Kassai, Natália Germáni, Richard Stanke, Petra Nesvačilová, Vanda Chaloupková, Lukáš Příkazký a další. Režie Jakub Machala.
Vstupné 120 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

JEŽEK SONIC 2
Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám. A protože před dvěma lety zazářil i na filmovém plátně, vrací se do kin s dalším dobrodružstvím. V patách má znovu svého neúnavného 
pronásledovatele, Doktora Robotnika, ale také věčně naštvaného ježuru Knucklese. Komedie pro všechny, uváděná v českém znění. Vstupné 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, mládeži přístupný.

Giacomo Puccini: TURANDOT SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS Z METROPOLITNÍ OPERY V NEW YORKU
Ukrajinská sopranistka Liudmyla Monastyrska se představí jako Pucciniho ledová princezna Turandot. Bude to její debut v Metropolitní opeře v této roli. Pucciniho strhující dílo v nestárnoucí a naprosto úchvat-
né výpravě Franka Zeffirelliho bude řídit maestro Marco Armiliato. Nastudováno v italském originále a uváděno s anglickými a českými titulky. Základní vstupné 320 Kč, zlevněné vstupné 270 Kč (senioři a stu-
denti), abonentní vstupné 250 Kč.

DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
Filmový svět studia Marvel otvírá brány do paralelních světů a dává do nich nahlédnout jako nikdy předtím. Vydejte se do neznáma s Doctorem Strangem, který za pomoci starých známých a nových spojenců 
vstupuje do šílených a nebezpečných paralelních světů mnohovesmíru, aby se utkal se záhadným soupeřem… V hlavní roli akčního dobrodružného mystery Benedict Cumberbatch. Režie Sam Raimi. Uvádíme 
v českém znění i s českými titulky. Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
Pokračování dobrodružné rodinné fantasy J. K. Rowlingové. Profesor Albus Brumbál ví, že mocný temný kouzelník Gellert Grindelwald je na cestě převzít moc nad kouzelnickým světem. Protože není schopen 
ho zastavit sám, pověří magizoologa Mloka Scamandera, aby vedl neohrožený tým kouzelníků, čarodějek a jednoho chrabrého mudlovského pekaře na nebezpečné misi, kde potkají stará i nová fantastická zví-
řata a střetnou se s rostoucí armádou Grindelwaldových následovníků. České znění. Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný.

VYŠEHRAD: FYLM
Přišel. Viděl. Vojel… Bývalý sparťanský hráč Julius Lavický je pořád stejně nekorektní a za hranou, jen mu život přináší nová dobrodružství a překvapení, která z něj dělají dospělejšího Laviho… 
Vstupné 140 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný

BENÁTKY – NEKONEČNĚ AVANTGARDNÍ
Otevřenost města světu a budoucnosti prostřednictvím jeho umění, benátských muzeí, kanálů a úzkých uliček... Benátky – domov mistrovských děl od Tiepola, Canaletta a Rosalby Carriery. Tohle magické měs-
to se svými kanály a úzkými uličkami stačilo za 1600 let své existence učarovat takovým osobnostem, jakými byli Canova, Goethe, Lord Byron nebo Walter Scott, ale i hollywoodské hvězdy, které se každým ro-
kem vrací na jeho filmový festival… České titulky. Vstupné 110 Kč, mládeži přístupný.

THIS MUCH I KNOW TO BE TRUE HUDEBNÍ DOKUMENT
Při natáčení v Londýně a Brightonu zachycuje nový dokument Andrewa Dominika výjimečný kreativní vztah Nicka Cavea a Warrena Ellise a jejich společný způsob tvorby na posledních dvou studiových albech 
Ghosteen (Nick Cave & the Bad Seeds) a Carnage (Nick Cave & Warren Ellis). Dokument zaznamenává jejich jedinečná vystoupení, při kterých poprvé živě uvádí tato alba. Během natáčení na jaře 2021 před jejich 
tour po Velké Británii uvidíte oba hudebníky doprovázené zpěváky a smyčcovým kvartetem, jak dávají každé písni život přímo na pódiu. Snímek obsahuje i speciální komentář jejich blízké přítelkyně a dlouho-
leté spolupracovnice, Marianne Faithfull. České titulky. Vstupné 300 Kč, mládeži přístupný.

ŽHÁŘKA
Filmová adaptace knihy hororového klasika Stephena Kinga. Hlavní hrdinkou je dívka s pyrokinetickými schopnostmi, schopná pouhou myšlenkou zapálit, cokoliv jí napadne. Tenhle „talent“ však může být 
smrtelně nebezpečný jí samotné i lidem v jejím okolí… V hlavních rolích Zac Efron, Gloria Reuben a Sydney Lemmon. České titulky. Vstupné 130 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný.

ŽENY A ŽIVOT
Filmová komedie o začátcích, koncích a šancích… aneb jak si splnit sny, nejlépe na všech frontách. I kdyby trakaře padaly. To vše za účasti rodiny a přátel, protože problém jednoho je problémem všech. A pro-
to bojuje Eliška o Petra, Richard o Elišku, Klára o Richarda… a maminka s tatínkem o blaho všech. Hrají Eva Burešová, Petr Buchta, Jiří Lábus, Veronika Freimanová, Jakub Kohák, Aneta Krejčíková a další. Re-
žie Petr Zahrádka. Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný.

UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK
Chicky je jiný a trochu neobyčejný. Narodil se jako napůl kuře a napůl zajíc. Měl štěstí, protože ho jako malého adoptoval král Petr, slavný zaječí dobrodruh. Chicky i přes své odlišnosti chce to, co každý - za-
padnout mezi ostatní a mít kamarády. To, že je pořádný nešika, pro něj není žádná překážka. Odvaha a nadšení mu totiž nechybí. Celý svůj život touží zažít pořádné dobrodružství! A jedno opravdu velké na něj 
právě čeká! Animovaná rodinná dobrodružná komedie, podle komiksu Chrise Grinea, uváděná v českém znění. Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný.

PRAŽSKÝ VÝBĚR: SYMPHONY BIZARRE KONCERT V KINĚ
Velkolepý koncert Pražského výběru na stříbrném plátně z vystoupení kapely v O2 aréně v prosinci roce 2016. Pražský výběr tehdy převedl divákům více než jen rockový koncert. Ke svému výročí připravil bom-
bastickou show s Českým národním symfonickým orchestrem, americkým dirigentem a řadou výjimečných hostů a scénických nápadů. Show, kde se koncert potkal s kabaretem či operou. Neopakovatelné vy-
stoupení snímalo 35 kamer a divákům v kinech tak Pražský výběr Symphony Bizarre přinese tehdejší rockové představení v symfonickém hávu ze všech možných úhlů a pohledů…
Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný

POSLEDNÍ ZÁVOD SPECIÁLNÍ PŘEDSTAVENÍ POUZE PRO SENIORY ZA SNÍŽENÉ VSTUPNÉ
Pravdivý příběh Hanče, Vrbaty a Ratha. Legendární příběh Hanče a Vrbaty každý zná, málokdo ale ví, jak se opravdu odehrál. Výpravné filmové drama Poslední závod režiséra Tomáše Hodana přiblíží tehdejší 
události z mrazivých hřebenů Krkonoš tak, jak se opravdu staly. Vyzdvihuje důležitou a zapomenutou postavu Emericha Ratha. Hrají Kryštof Hádek, Judit Bárdos, Marek Adamczyk, Oldřich Kaiser, Vladimír Ja-
vorský, Jan Hájek, Jaroslav Plesl a další. Vstupné 60 Kč, mládeži přístupný.

MÁRA JDE DO NEBE
Horolezec Marek Holeček v celovečerním dokumentu. Marek Holeček patří mezi nejvýznamnější české a světové horolezce současnosti. Na ty nejvyšší hory těsně pod nebem leze bez kyslíku náročným alpským 
stylem. Jeho extrémní přístup k horám i životu mu přináší úspěchy, ale také problémy. Snímek „Mára jde do nebe“ ukazuje cestu do oblak a podívá se i hluboko do duše…
Vstupné 120 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

Gaetano Donizetti: LUCIE Z LAMMERMOORU SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS Z METROPOLITNÍ OPERY V NEW YORKU
Sopranistka Nadine Sierra ztvární jednu z nejkrásnějších a nejproslulejších rolí operní literatury, Donizettiho tragickou hrdinku Lucii z Lammermooru, v oslnivé nové výpravě australského divadelního a fil-
mového režiséra Simona Stonea a pod taktovkou dirigenta Riccarda Frizzy. Můžeme se těšit na belcantový ohňostroj tenoristy Javiera Camareny v roli Luciina milého Edgarda, barytonista Artur Ruciński ztvár-
ní jejího přísného bratra Enrica a basista Matthew Rose učitele Raimonda. Nastudováno v italském originále a uváděno s anglickými a českými titulky. Základní vstupné 320 Kč, zlevněné vstupné 270 Kč (se-
nioři a studenti), abonentní vstupné 250 Kč.

Petr Iljič Čajkovskij: LABUTÍ JEZERO SATELITNÍ PŘENOS Z KRÁLOVSKÉHO BALETU V LONDÝNĚ
Původní choreografie: Marius Petipa a Lev Ivanov, dodatečná choreografie: Liam Scarlett a Frederick Ashton. Klasický pohádkový příběh o zápasu dobra a zla a o snaze přemoci zlé síly mocí lásky. Kouzlo jezer, 
lesů a paláců ožívá s nádhernou hudbou Petra Iljiče Čajkovského ve fantaskní scénografii Johna Macfarlana. Přepychová inscenace Labutího jezera se vrací na jeviště Královského baletu a je vzpomínkou na před-
časně zesnulého choreografa Liama Scarletta, jehož vrozená muzikalita září skrze toto klasické dílo baletního repertoáru. Vstupné 250 Kč, mládeži přístupný.

TOP GUN: MAVERICK               PŘEDPREMIÉRA FILMU!
Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell, se vrací do akce. S ním přilétá pokračování jednoho z nejoblíbenějších filmů vůbec. Akční drama, uváděné s českými titulky.
Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
TOP GUN: MAVERICK
CHINASKI: KAŽDEJ VÍ KULOVÝ

1. neděle v 15 hod.

1 neděle v 17 hod.
4. středa v 17 hod.

1. neděle v 19 hod.
3. úterý v 19 hod.

2. pondělí v 17 hod.

2. pondělí v 19.15 hod.

3. úterý v 17 hod.

4. středa v 19.15 hod.

5. čtvrtek v 17 hod.
6. pátek v 19.30 hod.
8. neděle v 17 hod.

7. sobota ve 13.45 hod.

7. sobota v 18.45 hod.

5. čt. v 19 hod. – DAB
6. pá. v 17 hod. – DAB
7. so.v 16 hod. – DAB
8. ne. v 19 hod. – TIT
9. pon. v 19.15 h. – DAB
10. út. v 17 hod. – DAB
11. st. v 17 hod. – DAB

8. neděle ve 14.30 hod.

9. pondělí v 17 hod.

10. úterý v 19.30 hod.

11. středa v 19.30 hod.

12. čtvrtek v 17 hod.
15. neděle v 19 hod.

12. čtvrtek v 19 hod.
13. pátek v 17 hod.
14. sobota v 19 hod.
17. úterý v 17 hod.

14. sobota v 15 hod.
15. neděle v 15 hod.

16. po v 19.15 hod.

17. úterý v 15 hod.

19. čtvrtek v 19.15 hod.

21. sobota v 18.45 hod.

22. neděle v 15.45 hod.

25. středa v 19.15 hod.



.... i Váš pes může klidně spát
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