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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

uvádí v květnu
Středa
4. 5. 2016
V 19.00 hodin

Michaela Ambrosi – barokní flétna,
Petra Žďárská – cembalo
„Zapomenuté perly Čech a Moravy“
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 120, 110, 100 Kč
Předprodej od 18. 4. 2016

Úterý
31. 5. 2016
V 19.00 hod.

Neděle
8. 5. 2016
V 15.00 hod.

Rákosníček a hvězdy
Divadlo ANFAS Praha
Pohádka pro děti
Vstupné: 60 Kč
Předprodej od 18. 4. 2016

Další pořady
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka
Přehlídka studentského divadla
NÁCHODSKÁ PRIMA SEZÓNA 9. 5. – 14. 5. 2016

Sobota
14. 5. 2016
v 19.00 hodin

Jubilea 14. května
Literárně hudební večer
Malý sál městského divadla
Vstupné: 50 Kč
Předprodej od 18. 4. 2016

Pondělí
16. 5. 2016
V 19.00 hod.

Zahajovací koncert festivalu
Camerata nova Náchod 2016
Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod
Dirigent: Josef Vlach
Sólisté: Iveta Krejslerová
a Jan Drejsl – klarinet
Vstupné: 90, 80, 70 Kč
Prémiový koncert ab. cyklu „K“, 50 % sleva
při předložení abonentky KHN
Předprodej od 18. 4. 2016

Úterý
24. 5. 2016
V 19.00 hod.

Pavel Ondruch: Kurtizána
Divadlo Ungelt
Představení ab. cyklu „A“
Vstupné: 450, 430, 410 Kč
Předprodej od 18. 4. 2016

Inflagranti
Ďábelské smyčce
Vstupné: 280, 260, 240 Kč
Předprodej od 23. 2. 2016

Pondělí
9. 5. 2016
v 18.30 hodin

Beseda s hercem Ondřejem Kepkou
Malý sál městského divadla

Úterý
10. 5. 2016
v 10.00 hodin
v 19.00 hodin

„Dvě komedie v komedii“
Divadelní spolek Geisslers Hofcomoedianten
Pro střední školy. Vstupné 20 Kč.
Vstupné 80 Kč, 70 Kč, 60 Kč.
Prémiový koncert ab. cyklu „A“ 50% sleva.

Středa
11. 5. 2016
v 18. 30 hodin
od 21.00 hodin

Jazzový večer
Účinkují: Petr Kroutil Orchestra,
Pavel Hrubý – Between The Lines,
Jazz Generation
Vstupné: 100 Kč
Swing Sextet
Dannyho kavárna

Pátek
13. 5. 2016
v 9.00 hodin

7. ročník Hudebně divadelního festivalu
Pořádá Základní škola a mateřská škola
Josefa Zemana Náchod

Pavel Ondruch: Kurtizána, Divadlo Ungelt
Režie: Pavel Ondruch
Hrají: Chantal Poullain, Igor Orozovič, Regina Rázlová

Nikdy není pozdě bořit překážky, zakoušet svobodu a propadat lásce, nikdy není pozdě odmítnout samotu. A nejlépe je to dělat s grácií a šarmem
jako prvotřídní pařížská kurtizána. Ale co se stane s takovou umělkyní, když si až na sklonku své kariéry přizná, že se zamilovala? Dramatizace
dvou francouzských milostných románů Sidonie-Gabriely Colettové plná romantiky a vtipu o tom, jak důstojné, krásné a přitom bolestivé a strašné
může být stárnutí ženy. Milostný příběh z počátku 20. století v hávu okouzlující a smyslně dekadentní epochy krásy, Belle Epoque.

Inflagranti
Trio INFLAGRANTI vytváří ojedinělý hudební zážitek svou virtuózní hrou i skladbami, které jsou známé všemu publiku. Tentokrát ale pouze na
klasické dřevěnné nástroje. Název pořadu Ďábelské smyčce dává tušit, že program bude „ďábelsky“ elegantní a hlavně představí známé skladby
klasických světových autorů s důrazem na virtuózní repertoár. Těšit se můžeme na program plný toho nejlepšího z klasické hudby, čardášů,
cikánské hudby, vášnivého španělského a italského tance. Se sólovými skladbami vystoupí skvělá houslistka Markéta Muzikářová, která například
účinkovala na světovém turné s Rodem Stewartem nebo jako jediná česká houslistka hrála koncert pro kambodžského krále.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
v Městském informačním centru v Náchodě, tel. 491 426 060, v Informačním centru a muzeu v Novém Městě nad Metují, tel. 491 472 119,
v Cestovním a Informačním centru v Červeném Kostelci, tel. 498 100 657, v Regionálním informačním centru v České Skalici, tel. 491 453 870
a v Info – Centrum Hronov, tel. 491 483 646.
www.beraneknachod.cz
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.

ÚVODNÍK

Náchodský
zpravodaj

Náchodská
Prima sezóna

opět ožije!
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Libor Volný

Jedna z prima sezón
Po bílém listě pero škrtá
na pomoc bere tebe – něho
Pro námět sahám do Seiferta
anebo k veršům Vrchlického
Ten starší pán by světa kraj
za láskou šel a třeba bosý
Ten mladší skrývá v jinotaj
podzimní slzy – krůpěj rosy
A lásku zdraví – je-li snem
Člověk je šťasten třeba šílí
Láska je prach i diadém
a přec bychom ji neměnili
ve světě za nic – není jiná
ať má chuť sladkou nebo slanou
Moh jsem si takto zavzpomínat?
A moc vás zdravím!
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Vážení kulturní přátelé,
obecně prospěšná společnost Náchodská
Prima sezóna prošla v uplynulém období
několika zásadními změnami. Nejdůležitějším a zásadním krokem je převod společnosti pod ochranná křídla Města Náchoda.
Náchodská Prima Sezóna (NPS) vznikla
jako tradiční celostátní víceoborový festival studentské umělecké tvořivosti, který byl založen jako pocta náchodskému
rodákovi a spisovateli Josefu Škvoreckému. V době od 9. do 15. května proběhne
již jeho 19. ročník, při kterém město ožije studentským divadlem, literární tvorbou, živou hudbou, filmem, fotografiemi,
nebo výtvarnými pracemi.
V letošním ročníku NPS byla nově vytvořena pozice patrona festivalu. Stal se
jím herec a režisér Ondřej Kepka, který se
bude podílet jak na zahájení a ukončení
festivalu, tak i na odborném workshopu
se zaměřením na kameru a tvorbu filmu.
Letošní festival odstartujeme v pondělí 9. května úvodní vernisáží výtvarných
prací v prostorách Regionálního muzea
v Náchodě, kterou svým zpěvem doprovodí sboreček Jiráskova gymnázia pod vedením pana Čejpa. Na pondělní večer jste
všichni srdečně zváni na besedu s patronem festivalu panem Ondřejem Kepkou,
která proběhne v malém sále Mšstského divadla Dr. Josefa Čížka. Večerem Vás
provede herečka, držitelka Thálie a v současné době i pedagožka Petra Výtvarová
Krausová.
K naší společné radosti nám znovu ožila divadelní scéna a to za účasti hned několika studentských divadelních souborů,
které střídavě představí svá vystoupení
v divadelním sále ZUŠ Náchod a v divadle
Dr. Josefa Čížka.
Pozvání přijali i zástupci profesionální divadelní scény Geisslers Hofcomoedianten, kteří uvedou 10. května hned
dvě představení „Dvě komedie v kome-

dii“ ve velkém sále Městského divadla
Dr. Josefa Čížka. Na dopolední představení jsou zváni žáci a zástupci středních
škol, na večerní představení zveme i širokou veřejnost.
Hudba se stala v minulosti nedílnou
součástí NPS a ani letos tomu nebude jinak. Venkovní pódium na Masarykově náměstí bude každé odpoledne v obležení
žánrově různorodých studentských souborů a skupin.
Jsou připraveny dva hudební večery, jeden jazzový v Městském divadle Dr. Josefa
Čížka a druhý multižánrový v Music baru
Bazzen.
V rámci jazzového večera se představí jeden z nejlepších jazzových saxofonistů Petr Kroutil se svým ansámblem
Petr Kroutil Orchestra a jedna z předních
osobností střední generace současné jazzové scény Pavel Hrubý se svým projektem Between The Lines. Naše pozvání přijal orchestr Jazz Generation a nestárnoucí
matadoři náchodské scény Swing Sextet,
kteří vám zpříjemní večer v „Dannyho kavárně“ Hotelu U Beránka.
Program NPS nabízí i VII. ročník Hudebně – divadelního festivalu pro hendikepované žáky Královéhradeckého regionu,
který pod taktovkou Základní školy a Mateřské školy Josefa Zemana v Náchodě proběhne ve velkém sále Městského divadla
Dr. Josefa Čížka.
Součástí festivalových dnů budou odborné workshopy divadelní, filmové, fotografické i výtvarné. Literární část festivalu obohatí i středeční „Noc literatury“,
veřejná čtení na neobvyklých místech.
Program festivalu a pozvánky na jednotlivé akce najdete uvnitř Zpravodaje,
na výlepových plochách, sociálních sítích
a na webu www.primasezona.cz.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Za Náchodskou Prima sezónu, o. p. s.
Jiří Hejzlar, ředitel

***

1

2

Náchodský zpravodaj

ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města 4. 4.

Jednání rady města se zúčastnilo šest radních, dva
byli omluveni. Číselný popis
u zprávy představuje poměr
hlasů při hlasování PRO–PROTI–ZDRŽEL SE.
Výroční zprávy – Městská knihovna
Náchod, o.p. s., SVČ Déčko
6-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávy
za rok 2015 příspěvkové organizace Středisko volného času Déčko (www.deckonachod.cz) a Městská knihovna Náchod?
o. p. s. (www.mknachod.cz).
RM uložila posoudit projektovou dokumentaci na půdní vestavbu v Déčku a možnost získání dotace v roce 2017
v rámci přeshraniční spolupráce.
RM pověřila Správu budov Náchod,
s. r. o. správou objektu Městské knihovny
– Kamenice čp. 105 a zajištění běžné údržby tohoto objektu.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila, aby pan Andrejs na vlastní náklady vybudoval na pozemkové parcele č. 262/1 v k. ú. Babí u Náchoda zelený
pás v šíři 50 cm a zajistil pravidelnou péči
o zeleň s tím, že mu promíjí jedno roční
nájemné.
6-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s. Věcné břemeno se
týká nového kabelového vedení uloženého pod povrchem pozemkové parcely
č. 1065/14, č. 1066/16, č. 1069/14,
č. 1069/15, č. 1069/20, č. 2021 a č. 2022
v ulici U tří dvorců v celkové délce
521,34 m.
6-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s. Věcné břemeno se
týká nového kabelového vedení uloženého pod povrchem pozemkové parcely
č. 462/1 v k. ú. Staré Město nad Metují,
v délce 7 m v ulici V Kalhotách. Smlouva
se uzavírá na dobu neurčitou.
6-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s. r. o.
Ochranné pásmo bude zasahovat do pozemkové parcely č. 1149/1 a č. 1143/15
v Pražské ulici v délce cca 101 m. 6-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy s Regionálním muzeem v Náchodě. Smlouvou se přenechává žadateli do nájmu část pozemkové parcely č.
2067/74 o výměře 1 m 2 v k. ú. Náchod.
Přenechaná část pozemku bude využita za účelem umístění vývěsní skříňky
– Pevnosti Dobrošov. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 5.
2016.
6-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce s příspěvkovou organizací Kino Vesmír. Smlouvou se přenechává kinu Vesmír do bezplatného užívání

„3D zařízení Volfovi Diamond“ v hodnotě 520.300 Kč.
6-0-0
Rekonstrukce veřejného
stadionu Hamra
6-0-0
RM souhlasila s vystavením objednávky
na projektovou dokumentaci akce „Odvedení dešťových vod, gravitační kanalizací do řeky Metuje“.
RM schválila zadávací dokumentaci
k výběrovému řízení na stavební práce
„Rekonstrukce veřejného stadionu Hamra
v Náchodě“ a souhlasila se zapracováním
případných připomínek právníka města
do smlouvy o dílo a uložila odboru investic a rozvoje města vypsat výběrové řízení.
Oprava chodníku
v ul. V Kalhotách V Náchodě
6-0-0
RM schválila vystavení objednávky
společnosti Vše pro stavby, s. r. o., Praha
3 – Žižkov na provedení opravy chodníku
v ul. V Kalhotách V Náchodě.
Havárie ventilátoru pro únik
čpavku na zimním stadionu
6-0-0
RM schválila nákup nového ventilátoru
pro únik čpavku na Zimní stadion Náchod
včetně rozpočtového opatření ve výši
62.000 Kč včetně DPH.
MŠ Březinova – zapojení do dotačního
programu KHK
6-0-0
RM souhlasila se zapojením MŠ Náchod, Březinova 669 do dotačního programu Královéhradeckého kraje s projektem
„Obohacujeme školní vzdělávací program
o praktické pozorování“.
ZŠ Plhov – nákup Wi-Fi
6-0-0
RM souhlasila s instalací Wi-Fi do ZŠ
Plhov a schválila proplacení částky
120.516 Kč vč. DPH DLNK, s. r. o., pobočka
Náchod, a zhodnocení o tuto částku hodnoty majetku ve výpůjčce ZŠ Plhov.
Zápis do 1. tříd ZŠ na školní rok
2016/2017
6-0-0
RM vzala na vědomí informace o zápisu do 1. tříd na školní rok 2016/2017, který se uskutečnil ve dnech 21. a 22. ledna 2016. K zápisu se dostavilo celkem 262
dětí, z toho u 34 dětí žádají rodiče odklad
školní docházky. Do prvních tříd nastoupí v září předběžně 228 dětí (počet se ještě může měnit).
MŠ Alšova, ZŠ Komenského – vzdání se
pracovního místa ředitelů
6-0-0
RM vzala na vědomí vzdání se pracovního místa ředitelky MŠ, Náchod, Alšova
952 a vzdání se pracovního místa ředitele ZŠ, Náchod, Komenského 425.
Žádost o partnerství města Náchoda
při cyklistických závodech
5-0-1
RM schválila partnerství Města Náchoda při konání cyklistického silničního závodu Visegrad 4 Bicycle Race – GP Czech
Republic, který se uskuteční dne 15. května 2016 v Náchodě a okolí a souhlasila
s poskytnutím dotace ve výši 20 000 Kč.
Most přes řeku Metuji Náchod,
Běloves – Lázeňská ulice
6-0-0
RM v souladu s ustanovením zákona
o veřejných zakázkách vyloučila ze zadávacího řízení na akci „Most přes řeku

Metuji Náchod, Běloves – Lázeňská ulice“
uchazeče č. 6 Doprastav, a. s., Praha, pro
nesplnění kvalifikace a zadávacích podmínek.
RM vyloučila rovněž uchazeče č. 8 SOVIS CZ, a. s., Hradec Králové, pro nedoložení písemného objasnění nabídky.
RM schválila pořadí předložených nabídek na uvedenou veřejnou zakázku
a schválila uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na 1. místě – EUROVIA CS, a. s.,
Praha.
Lázně Běloves – informace o postupu
hydrogeologického průzkumu
6-0-0
RM vzala na vědomí skutečnosti provedené Městem Náchod v zastoupení
Ing. Michele k obnovení tradice lázeňského provozu v Náchodě Bělovsi. V současné
době probíhají jednotlivé dílčí kroky vedoucí k možnosti zahájení vrtných prací
– předpoklad v měsíci květnu 2016.
Pověření ředitelky Mgr. M. Trejtnarové
mediací v MŠ Vítkova
6-0-0
M pověřila Mgr. Michaelu Trejtnarovou, ředitelku MŠ Plhov, Náchod jako mediátora v MŠ Vítkova 304, Náchod a uložila jí zmapovat důkladně aktuální situaci
a předložit návrh řešení do 10. 5. 2016.

TELEGRAFICKY:

RM souhlasila s prodejem vybraných stánkařů na Masarykově náměstí,
do doby svého definitivního rozhodnutí
o prodeji potravin na Masarykově náměstí, vždy jen ve středu.
6-0-0
RM uložila vypsat nové výběrové řízení
na farmářské trhy.
6-0-0
RM souhlasila s vystavením objednávky pro Technické služby Náchod, s. r. o.,
na úpravu zámkových dlažeb na autobusovém nádraží Náchod dle požadavku zrakově postižených.
6-0-0
RM uložila starostovi města zpracovat
návrh nových kritérií přidělování finančních prostředků z dotačního programu
na podporu sportu.
6-0-0
RM schválila vyhrazené parkoviště pro
obyvatele domu čp. 1554–1558 v Pražské
ulici a uložila odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit realizaci dopravního značení.
6-0-0
RM schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč Oblastní charitě
Hradec Králové.
6-0-0
RM schválila vystavení objednávky
paní Ladislavě Šimkové-3D, Úpice na odchyt holubů v Náchodě na dobu maximálně dvou měsíců.
6-0-0

Zastupitelstvo města Náchoda 11. 4.

Na jednání Zastupitelstva města (ZM) Náchoda byli zvoleni noví členové vedení
města Náchoda. Po měsíci, kdy rezignoval na post místostarosty i člena zastupitelstva ing. Tomáš Šubert, složil slib
nový člen ZM – pan Libor Fiedler (Patrioti). Novým členem Rady města Náchoda
byl zvolen pan Zdeněk Philipp (Patrioti).
Místostarostkou, dlouhodobě uvolně-

květen 2016
nou pro výkon funkce, se na základě volby zastupitelů stala ing. Pavla Maršíková
(KDU-ČSL), která tuto pozici zastávala již
v letech 2002–2010. Ta bude mít v kompetenci odbor správy majetku a financování
a odbor sociálních věcí (mimo problematiku školství) včetně organizací zřízených
městem v působnosti těchto odborů a zastupování města navenek v těchto věcech.
Zvolena poměrem hlasů 19-5-0 (PRO-PROTI-ZDRŽEL SE) z celkem 24 přítomných zastupitelů.
Na základě dohody koaličních stran (ČSSD,
KDU-ČSL, Patrioti) byly zřízeny posty dalších dvou místostarostů. Těch se nově
ujmou formou neuvolněných mandátů
pro výkon funkce dva dosavadní členové
městské rady – Miroslav Brát a ing. Jan
Čtvrtečka.
Nové uspořádání v čele města bude přínosem především v podobě přehlednějšího a jasnějšího rozdělení kompetencí jednotlivých místostarostů, které má za cíl
věnovat konkrétním úkolům větší pozornost. A město Náchod navíc ušetří. Oba
místostarostové, tzv. neuvolnění pro výkon funkce, budou pobírat shodně měsíční odměnu ve výši 15.000 Kč. Ta je v součtu podstatně nižší než ta, kterou ukládá
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev.
Místostarosta Miroslav Brát (ČSSD) bude
mít v kompetenci školství, cestovní ruch,
příhraniční spolupráci s Polskem včetně
projektů navázaných na tuto spolupráci,
spolupráci s partnerskými městy a projekty a záměry zlepšující kulturní, společenský a turistický obraz města.
Zvolen poměrem hlasů 21-3-0.
Místostarosta ing. Jan Čtvrtečka (ČSSD)
bude i nadále pokračovat v přípravě nového územního plánu včetně související
problematiky rozvoje města, v jeho kompetenci bude odbor životního prostředí,
aktivity související s lázeňstvím a příprava investičních akcí města do roku 2018.
Zvolen poměrem hlasů 19-5-0.

Rada města 18. 4.

Jednání rady města se zúčastnilo osm radních, později všech devět.
Městská policie Náchod
8-0-0
RM vzala na vědomí informace o činnosti Městské policie Náchod za rok 2015
a za první čtvrtletí 2016.
RM souhlasila s nákupem vozidla Hyundai Tucson.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností
RWE GasNet, s. r. o. Plynárenské zařízení
je uloženo v pozemkové parcele č. 2024/1
v ulici Českých bratří v délce 52 m. 8-0-0
RM souhlasila s uzavřením Smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s. Novým vedením
kabelů nízkého napětí je zasažena pozemková parcela města č. 953/2, č. 985/6,
č. 1137/1, č. 2001, č. 2003 a 2004/1 v ulici

ZPRÁVY Z RADNICE
Purkyňova v délce 935,86 m.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy na pronájem části pozemkové
parcely č. 1879/1 v ulici Pod Brankou o výměře 50 m2 pro uskladnění a zpracování
palivového dřeva.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností RWE Energo, s.r.o.
Teplovodním vedením a jeho součástí
bude zasažena pozemková parcela města
č. 1162/1 v délce cca 39 m a budova čp. 540
na stavební parcele č. 506/4 v ulici Českých bratří v Náchodě.
8-0-0
RM souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na obsazení volného nájemního bytu č. 1 v č.p. 98 v ulici Na Vyšehradě v Náchodě a se zveřejněním inzerátu
v tisku.
8-0-0
Smlouvy o dotacích – sport
8-0-0
RM schválila Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda.
Sportovní klub lyžování Náchod z. s.
– 1000 Kč, Oddíl sportovního karate Náchod, pobočný spolek – 31.000 Kč,
Český kynologický svaz ZKO Náchod –
12.000 Kč, Sportovní klub Star Babí Náchod – 20.000 Kč, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Běloves – 22.000 Kč, Český
kynologický svaz ZKO Náchod – Sport –
784 – 22.000 Kč, Sportovní klub Běloves,
z.s. – 13.000 Kč, Tělovýchovná jednota SPŠ
stavební Náchod – basketbal – 25.000 Kč.
Demolice haly na městské
deponii v Bělovsi
8-0-0
RM schválila cenovou nabídku firmy
EKOS-ekologické stavby Červený Kostelec,
s. r. o., na demolici haly na pozemku města v Náchodě Bělovsi a souhlasila s vystavení objednávky ve výši 158.585 Kč včetně 21 % DPH.
Pojištění majetku města
8-0-0
RM schválila výsledek poptávkového řízení na pojištění majetku a odpovědnosti
za škody města Náchoda a subjektů zřizovaných a subjektů s majetkovou účastí města Náchoda a uzavření nové pojistné smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti
za škody v souladu s výsledkem poptávkového řízení na období 2 let. Celkově tak dojde k úspoře více než půl milionu korun.
RM uložila odboru správy majetku a financování ve spolupráci s odborem správním provést revizi i ostatních pojistných
smluv, zejména pak pojištění vozidel.
Park u města Prahy v Náchodě
8-0-0
RM schválila pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku „Park u města Prahy v Náchodě“ a schválila uzavření
smlouvy o dílo s uchazečem na 1. místě
– Alprim CZ, s. r. o., Velké Poříčí.
RM schválila uzavření dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu s Regionálním muzeem v Náchodě
na akci „park u města Prahy v Náchodě“.
Rekonstrukce sportovního hřiště
v ulici Na Výsluní na Brance
8-0-0
RM schválila pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstruk-

ce sportovního hřiště v ulici Na Výsluní
na Brance“ a schválila uzavření objednávky s uchazečem na 1. místě B plus P. s. r. o.,
Červený Kostelec.
Program prevence kriminality
pro rok 2016 – dotace
8-0-0
RM schválila rozdělení finančních prostředků „Program prevence kriminality pro rok 2016“. Více na www.mestonachod.cz.
AMK – BESIP
8-0-0
RM souhlasila s uvolněním 139.000 Kč
na kompletní výměnu dopravních značek na dětském dopravním hřišti v rámci
Grantu EU – „Operační program Doprava“
– spolufinancování z Technické pomoci
Fondu soudržnosti.
Ohňostroj dne 7. 5. 2016
8-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o konání ohňostroje, dne 7. 5. 2016 ve 21:45
hodin na Státním zámku Náchod, firmou
Fireworks service, s. r. o., Praha 3 – Žižkov, pobočka: Náchod, za celkovou částku
135.000 Kč vč. DPH.
RM schválila uzavření nájemní smlouvy
na pronájem pozemků pod Státním zámkem Náchod (pro konání ohňostroje, dne
7. 5. 2016 ve 21:45 hodin) s Národním památkovým ústavem, územní památková
správa na Sychrově, za nájemné 20 000 Kč
včetně DPH
Umístění městských znaků
na zrekonstruovaný viadukt
9-0-0
RM schválila objednání výroby a montáže dvou kusů městských znaků každý
z jedné strany nově zrekonstruovaného viaduktu „U Bílé Růže“ v celkové výši
12.075 Kč vč. DPH.
Oznámení o vyhlášení
ředitelského volna
9-0-0
RM vzala na vědomí vyhlášení ředitelského volna ředitelky ZŠ, Náchod, Pavlišovská 55 ve dnech 27.–30. 6. 2016.

TELEGRAFICKY:

RM schválila návrh na provedení jednorázového měření kvality ovzduší v ulici Pražské.
8-0-0
RM schválila nabídku na opravu části
veřejného osvětlení v ulici Broumovská
a pověřila Technické služby Náchod, s. r. o.
provedením této opravy.
8-0-0
RM schválila partnerství Města Náchod
na MČR v akrobatickém rock and rollu
2016 za výše uvedených podmínek včetně slevy z pronájmu Městského divadla
Dr. Josefa Čížka ve výši 20.000 Kč. 8-0-0
RM schválila ceník Zimního stadionu
Náchod pro badminton na rok 2016.8-0-0
RM schválila restaurování náhrobku
Kašpara Lukavského na Staroměstském
hřbitově v Náchodě dle návrhu slečny
BcA. Pavly Szabové a umístění jména Jindřicha Roubíčka na tabuli s významnými
osobnostmi na Staroměstském hřbitově
v Náchodě.
9-0-0
RM odvolala z komise Ing. Jana Čtvrtečku a jmenovala členem komise pro záměry města Bc. Martina Tesaře.
9-0-0
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KRONIKA, ANKETY
								

Boguslaw Partyka
zavítal do Náchoda

Narodili se:

Bývalý děkan Římskokatolické farnosti v Náchodě Boguslaw Partyka převzal v pondělí 4. dubna ocenění Kulturní a sportovní nadace Náchoda za rok
2015. Za jeho působení na zdejší farnosti
se podařilo opravit všechny kostely i kaple místní farnosti.
V Náchodě prožil 17 let a především
díky němu byl kompletně zrekonstruován
děkanský kostel sv. Vavřince na Masarykově náměstí v Náchodě. „Prožili jsme pět
let fantastické spolupráce. Každému, koho
v této místnosti přivítám, ukazuji z okna
nejkrásnější pohled z náchodské radnice,
který je právě na kostel svatého Vavřince.
A ten je Vaším dílem,“ vznesl slova uznání starosta Náchoda Jan Birke.
Na závěr všichni přítomní popřáli Boguslawu Partykovi mnoho štěstí a úspěchů při svém působení ve Slatiňanech
a na farnosti v Žumberku.

KRONIKA
3. 3. 		
3. 3.
5. 3.
6. 3.
7. 3.
9. 3.
11. 3.
12. 3.
13. 3.

narození v březnu 2016

Dominik Václavek
Michaela Václavková
Jiří Kubík
Jan Mrština
Kvido Šrámek
Richard Kábrt
Jáchym Zítko
Karolína Schmidtová
Daniel Nývlt

15. 3.
17. 3.
20. 3.
21. 3.
21. 3.
21. 3.
23. 3.
26. 3.
28. 3.

David Kubec
Adéla Matušková
Laura Šubertová
Vojtěch Sokolář
Sebastian Novotný
Valerie Novotná
Roman Čisár
Alžběta Černá
Sofie Szajková

Anketa spokojenosti

klientů pečovatelské služby a klientů Domova
pro seniory Městského střediska sociálních služeb Marie
Anketa spokojenosti je vymezena pro
klientky Domova pro seniory Marie a klienty pečovatelské služby, kteří ji využívají
v domácím prostředí a v nájemních bytech
zvláštního určení Harmonie I. a Harmonie
II. Anketa je zcela anonymní a slouží pro
účely zařízení Městského střediska sociálních služeb Marie. Vyhodnocení ankety je pro poskytovatele zpětnou vazbou
o poskytování sociální služby. Klienti se
vyjadřují i k přístupu všech zaměstnanců
poskytovatele. Dotazníky se dostávají klientům do rukou pravidelně jednou za rok
k vyjádření vlastního názoru.
Anketa spokojenosti
klientů pečovatelské služby
Jako každý rok proběhla v měsíci dubnu
Anketa spokojenosti uživatelů pečovatelské služby s poskytováním sociálních služeb. Anketa probíhala dotazníkovou formou a zúčastnilo se jí 127 respondentů,
z toho 82 žen a 45 mužů. Cílem ankety
bylo zjistit, zda jsou uživatelé spokojeni
s poskytovanými službami a zároveň jakým způsobem můžeme dál zvyšovat kvalitu sociálních služeb do budoucna. Dotazník obsahoval jedenáct otázek s možností

ANKETA
Město Náchod dlouhodobě řeší pořádání farmářských trhů. V souvislosti
s vypsáním výběrového řízení na pořadatele těchto trhů zjišťujeme i zájem
občanů. Vaše zpětná vazba nám pomůže v rozhodování, děkujeme.

Chcete v Náchodě
farmářské trhy?

ANO

NE

Zakroužkujte vybranou variantu a výstřižek, prosíme, vhoďte do 20. 5. 2016 do
označené krabice v podatelně Městského
úřadu v Náchodě, nová radnice, Masarykovo nám. 40.

volby odpovědí, z nichž ke dvěma se mohli uživatelé vyjádřit volně.
Většina uživatelů je s poskytovanou
pečovatelskou službou spokojena a také
chválí personál pečovatelské služby. Děkují za poskytované služby, obdivují dochvilnost při dovážce obědů, spolehlivost,
vlídnost pečovatelek a v neposlední řadě
jsou rádi za to, že existuje možnost tuto
službu využívat. Uživatelé služby vyjadřují pochvalu za poskytované sociální
služby například těmito slovy: „Děkuji pečovatelkám, které při kontaktu s mojí osobou vždy vykouzlí milý úsměv na mé tváři.
Je to pro mne pohlazení na duši, jejím kontaktem mi částečně nahrazují moji rodinu,
která je vzdálena stovky km“.
Anketa spokojenosti
klientů Domova pro seniory Marie
V měsíci dubnu měli klienti Domova
pro seniory Marie možnost opět anonymně vyjádřit, jak jsou spokojeni či nespokojeni s poskytovanými službami. Letošní
ankety se zúčastnilo 44 klientů. Vyhodnocení ankety uvedlo, že klienti jsou se
službami, které domov pro seniory poskytuje velmi spokojeni a jejich poskytování je na vynikající úrovni. Klienti ocenili
vstřícnost, ochotu, vzorný a profesionální přístup všech zaměstnanců Domova
pro seniory Marie. Dále klienti vyjádřili,
že pobyt v domově je pro ně bezpečný,
klidný a vytváří rodinné prostředí. Někteří klienti do dotazníku připsali osobní poděkování: „Co víc bychom si mohli přát,
velké díky za vše, vedení střediska a všem
zaměstnancům, kteří se o nás tak pěkně
starají“, „Jste všichni naše rodina. Máme
Vás rádi.“, „V DS se mi žije velmi dobře,
jsem velmi vděčná, že personál okamžitě přijde“. Registrovaní klienti u ústavní
praktické lékařky MUDr. Zemanové uvedli velkou spokojenost s její péčí.
Vedení Městského střediska sociálních
služeb děkuje všem klientům, kteří strávili čas s vyplňováním ankety. Názoru
klientů si váží a i nadále bude pokračovat
ve zvyšování kvality poskytovaných služeb.
Mgr. J. Vejrych, ředitel MěSSS Marie

květen 2016

ARCHITEKT JAN LETZEL

Před 101 lety v japonské Hirošimě…

…byl dostavěn Průmyslový palác (Atomový dóm) dle návrhu architekta Jana
Letzela. Tento náchodský rodák je známý
po celém světě, velkému uznání se stále
těší i v milovaném Japonsku. Díky své bytelnosti se zachovaly části Průmyslového
paláce, které se staly jednou z připomínek této smutné události světové historie.
Budova byla v roce 1996 zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Vzácné fragmenty obdržela i Česká republika
jako dar právě od Japonska. A nyní jsou
k vidění právě i v Náchodě, rodišti slavného architekta.
K uctění památky a díla Jana Letzela
připravilo Město Náchod ve spolupráci
s Regionálním muzeem a Státním okresním archivem v Náchodě unikátní výstavu v recepci Hotelu U Beránka na Masarykově náměstí.
Výstava byla zahájena vernisáží v pondělí 11. dubna 2016 za přítomnosti Jana
Hamáčka, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MPA, místopředsedy vlády pro
vědu a výzkum a člena zastupitelstva
města Náchoda, Mgr. Petra Landra, ředitele Regionálního muzea v Náchodě, rodiny Hejzlarových – potomků rodiny architekta Jana Letzela, Ing. Zdeňka Větrovce,
předsedy dozorčí rady společnosti ELTON
hodinářská, a. s., Jana Birke, poslance PČR
a starosty města Náchoda, členů Rady
a Zastupitelstva města Náchoda a dalších

osobností z řad odborné i laické veřejnosti.
Nechyběli ani studenti Vyšší odborné školy stavební a Střední průmyslové školy stavební arch. Jana Letzela v Náchodě v čele
s ředitelem ing. Milanem Smolou.
Úvodního slova, stejně jako závěrečného přípitku, se ujal předseda Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček,
díky němuž jsou nedílnou součástí výstavy fragmenty Atomového dómu. Osobně
je při své srpnové návštěvě Japonska převzal od rektora Hirošimské univerzity
Mitsuoa Ochiho.
„Vítám tuto jedinečnou možnost artefakty vystavit nyní právě v Náchodě a zpřístupnit tak symbol následků atomové hrůzy co
nejširší veřejnosti. Najdete jen velmi málo
zobrazení Hirošimy po 6. srpnu roku 1945,
kde silueta Atomového dómu chybí,“ uvedl
Jan Hamáček.
Místopředseda vlády pro vědu a výzkum a člen Zastupitelstva města Náchoda Pavel Bělobrádek ve svém projevu rovněž připomněl mimořádný celosvětový
význam díla architekta původem z Náchoda a uvedl: „Jan Letzel se v Náchodě narodil, ale většinu svého života strávil v zahraničí a Náchod tak proslavil především
ve světě. Jsem rád, že další generace jeho potomků se podílela na této výstavě, a že dnes
se účastní vernisáže i studenti zdejší stavební průmyslovky. Především mladá generace
by si měla hrůzy druhé světové války a účinky jaderné devastace připomínat, aby se již
nikdy neopakovaly.“
„Chci poděkovat všem, kteří se na realizaci výstavy podíleli. Široká veřejnost si
tak může díky této unikátní výstavě připomenout významného náchodského rodáka
– arch. Jana Letzela a dílo, kterým proslavil naše město nejen v České republice, ale
i ve světě. Jsme na něj právem velmi hrdí,“
řekl starosta Jan Birke.
K připomínce života a díla Jana Letzela byly vyrobeny firmou ELTON hodinářská, a. s. ve spolupráci s partnery z Japonska hodinky v limitované edici PRIM
HIROSHIMA L. E. Tyto hodinky jsou rovněž součástí expozice.

Město Náchod, Regionální muzeum v Náchodě
a Státní okresní archiv Náchod vás zvou na

VÝSTAVU
VĚNOVANOU
ARCHITEKTU
JANU LETZELOVI
recepce Hotelu U Beránka v Náchodě
od 12. dubna 2016
K vidění budou kromě fotografií
a osobních předmětů ze života náchodského
rodáka také stavební kameny z tzv. Atomového
dómu v japonské Hirošimě postaveného
dle návrhu Jana Letzela.

Výstava bude otevřena pro veřejnost
každý den a ke zhlédnutí bude až do podzimu 2016. Kromě části věnované Janu Letzelovi si mohou návštěvníci prohlédnout
také výstavní panely věnované stavbě budovy Městského divadla Dr. Josefa Čížka
umístěné na vnější straně výstavní místnosti.

Architekt Jan Letzel se narodil 9. dub-

na 1880 v Náchodě jako syn hoteliéra Jana
Letzela a jeho manželky Valburgy. Vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze a patřil k nejmilejším a nejnadanějším
žákům jiného významného architekta,
Jana Kotěry. Podílel se např. na interiérové dekoraci dnešního Hotelu Evropa v Praze. Podle jeho projektu byl vybudován lázeňský dům v Lázních Mšené.
Nějaký čas působil v Káhiře u dvorního
architekta egyptského místokrále Fabrizia Pashi, brzy ale odcestoval do Japonska, které se mu v podstatě stalo druhým
domovem. Po vzniku Československa se
stal prvním obchodním atašé v Japonsku.
Do svých japonských projektů vnášel evropský styl a také nové stavební prvky
a technologie. Jan Letzel zemřel 26. prosince 1925 v Praze, pochován je ve svém
rodném Náchodě.
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VÝROČÍ, OKÉNKO ZASTUPITELŮ

Vyšel XI. svazek Kladského sborníku
Na zasedání Kladské komise historiků
v Trutnově 11.dubna 2016, jíž se mj. zúčastnili velvyslankyně Polské republiky
a předseda našeho parlamentu, byl také
prezentován již jedenáctý svazek Kladského sborníku. Tyto sborníky vycházejí dvacet let, obvykle jednou za dva roky,
a přinášejí výsledky odborné práce desítek autorů. Ten současný obsahuje 22 statí dvou desítek autorů, z toho pět statí autorů polských.
Vedle úvodního slova předsedy komise
prof. dr. Vladimíra Wolfa je připomenuto,
že s týmž titulem vyšel v roce 1946 sborník, který reagoval na tehdejší poválečnou situaci (autor Aleš Fetters). Redigoval
jej prof. dr. Václav Černý, přispěla do něho
tehdy i náchodská autorka Sida Volfová.
Ve sborníku by naše čtenáře mohly dále
zaujmout články Kladští Češi v ozbrojeném boji proti hitlerismu za osvobození

OKÉNKO

zastupitelů

Kudrnáčovy hory

Prakticky v centru města, hned za Karlovým náměstím, se už několik let rozprostírají ruiny po bývalé Tepně. Pro vysoké
kopce suti, postupně zarůstající břízkami
a podbělem, se mezi některými náchodskými občany začal šířit název „Kudrnáčovy hory“. Vyrozuměl jsem, že se toto
pojmenování vztahuje k mé osobě. Ačkoli bych se mohl cítit poctěn tím, že je
se mnou ještě v relativně mladém věku
spojován nějaký místní název, rád bych
se proti tomuto označení ohradil. Dílem
kvůli své mimořádné skromnosti (to především), dílem proto, že jej považuji za poněkud zavádějící.
1) Je zvykem dávat místní názvy výhradně po osobnostech, které již nežijí, což prozatím není můj případ. Důvodem je to, že
u žijících lidí není nikdy jistota, že se svému úctyhodnému životu ještě nezpronevěří. Že na stará kolena nezačnou dělat nějaké hrozné věci, kvůli kterým by bylo lépe
jejich jméno navždy zapomenout, místo
toho aby po nich byly pojmenovány ulice,
letiště či hory. V mém případě si určitě leckdo pomyslí, že víc už Náchodu škodit nemohu, ale ono horší to může být vždycky.
2) Jméno mých předků je sice s průmyslovou historií Náchoda úzce spojeno, byla
to však dnešní Rubena, která nesla za první republiky název Gumovka Kudrnáč.
S areálem bývalé Tepny jsme neměli nic
společného. Tuto textilku založil v 80 letech XIX. stolení Isaac Mautner a závody
se proto jmenovaly po něm.
3) Celý zhruba dvouapůlhektarový pozemek má soukromého vlastníka. Bohužel
jím ale nejsem já, nýbrž firma JTH Holding
teplického podnikatele Jaroslava Třešňáka. Výhradně tento vlastník je zodpovědný jak za současnou podobu a stav tohoto

Českého koutku a jeho připojení k Československé republice (Jan Rail a Jaroslav
Šůla) nebo o Josefu Bernardovi, českém
starostovi Chudoby v roce 1945 (Růžena
Hlušičková a Jaroslav Šůla). O pomnících
Jana Nepomuckého v Hrabství kladském
píše Kristian Wdowiak, Vilém Kmuníček se věnuje broumovské básnířce Věře
Kopecké. Řada článků se zabývá dávnější historii, třeba obdobím, kdy v Kladsku vládl syn Jiřího z Poděbrad Jindřich
Minsterberský (Martin Šandery). V závěru sborníku najdeme zprávy o literatuře i další, mj. i zprávu Lenky Jankovičové
o spolupráci náchodského pěveckého sboru Hron s polskými pěvci.
Kladské sborníky jsou nedoceňovanými prameny odborných studií o složité
tisícileté historii sousedního kladského
území.				
(AF)
místa, tak za jeho budoucí využití. Prozatím se zdá, že by zde rád vystavěl obří
hypermakret obklopený velkokapacitním
parkovištěm. Já jsem však jeden z těch,
kteří jsou přesvědčeni, že takováto stavba
zde podle platného územního plánu stát
nesmí. O to se nyní vede spor u krajského
úřadu. Tento spor však v žádném případě nebrání tomu, aby majitel svůj pozemek uklidil a uvedl do přijatelnější podoby, než je stávající zbořeniště.
4) Náchodský stavební úřad vydal na původní tovární budovy již v roce 2008 demoliční výměr. Demolice měla být ukončena 11 měsíců po jejím zahájení. Jednou
z podmínek, za kterých stavební úřad odstranění původních objektů povolil, bylo
i to, že po dokončení demolice bude pozemek urovnán do úrovně okolního terénu.
Demolice proběhla již před několika lety,
a pokud je mi známo, stavební úřad dodržení této podmínky nijak nevymáhá. Pro
upřesnění dodávám, že sám nejsem ani zaměstnancem, natož vedoucím náchodského stavebního úřadu. Nejsem ani oprávněn
jeho činnost konrolovat.
Dlouhodobě jsem přesvědčen o tom, že
nejlepší cestou, jak dnešní patovou situaci
vyřešit, je to, aby Město odkoupilo od stávajícího majitele celý areál. Pan Třešňák
je ochoten jednat o prodeji za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Náchod by
tak mohl využít jedinečnou šanci na rozvoj, a mezi Plhovem a Kamenicí by vznikla
plnohodnotná, moderní čtvrť, nejen s bydlením a případnou zelení, ale i s drobnou
výrobou, obchodem, službami, či veřejnými budovami. Věřím, že se to nakonec
povede, i když to nebude běh na krátkou
trať. A kdybych se toho náhodou nedožil,
alespoň by se pak po mě mohla jmenovat nějaká ta menší boční ulička. Budoucí hlavní třída by se měla jmenovat po starostovi, který nákup nakonec prosadí.
Michal Kudrnáč, zastupitel

Květnová výročí
Krátce před 1. květnem 1836 vyšel
prvně Máchův Máj.
1. května 1786 měla premiéru Mozartova opera Figarova svatba, kterou
pak ocenila Praha výš než po premiéře Vídeň.
6. května 1956 se narodil významný
náchodský hudebník, profesor gymnázia Milan Poutník. Jeho „dítětem“
je soubor Muzica viva a do značné
míry i skupina 6NaChodníku.
8. května 1926 byl první koncert organizovaný Komorní hudbou, hrálo tu
Pražské klavírní trio.
10. května 1956 se narodil sochař Jiří
Středa. Jeho díla vídáme na Náchodských výtvarných podzimech.
14. května 1316 se narodil Elišce
Přemyslovně, dceři krále Václava II.
a manželce Jana Lucemburského, syn
pokřtěný jménem Václav, který později přijal jméno Karel. Jako císař římský to byl Karel IV. Byl jednou z nejvýznamnějších osobností českých
dějin.
14. května 1861 vznikl nejstarší náchodský spolek, pěvecký sbor Hron.
20. května 1506 zemřel Kryštof Kolumbus.
21. května 1996 zemřela Ljuba Herrmannová. Vídali jsme ji i na prknech
Beránku.
22. května 1871 se ve Varnsdorfu narodil a 29. prosince 1946 v Náchodě
zemřel Edmund Hořeníx), „táta“plhovských ochotníků
26. května 1471 byl po smrti Jiřího
z Poděbrad zvolen českým králem
Vladislav II. Jagellonský z polského
královského rodu (†13/3 1516).
26. května 1866 se v Hronově narodila matka bratří Čapků Božena, rozená Novotná. Měsíc na to pochodovala před okny jejich stavení pruská
vojska.
26. května 1876 zemřel nejvýznamnější český historik František Palacký.
26. května 1946 byly u nás první poválečné parlamentní volby a na dlouhá desetiletí také poslední. „Lid“ tehdy „rozdal karty“ poněkud nešťastně,
mnozí uvěřili líbivým slibům a pak
na to doplatil celý národ a do jisté
míry doplácí dodnes.
28. května 1976 zemřel významný regionální novinář František Karel Zachovalx), vydavatel Náchodských listů.
30. května 1866 měla v tehdejším Prozatímním divadle premiéru Smetanova Prodaná nevěsta.
Pozn.: Hvězdičkou x) jsou označeny
osobnosti, o nichž bližší údaje najdete
ve Velké encyklopedii osobností Náchoda (Město Náchod 2015).
(AF)

květen 2016

Z HISTORIE

Historické domy ve městě
5. Dům čp. 114 U Havlíčků
Od knihovny pokračujeme dále po Kamenici a po několika metrech nás po levé ruce zaujme dům U Havlíčků, nyní čp. 114.
Tento dům původně sloužil místním řemeslníkům, jejichž dílny nebyly z bezpečnostních i hygienických důvodů přijatelné
ve městě. V průběhu tří staletí ho vlastnili členové dvou rodů.
K datu 29. 8. 1701 koupil místní soused Jan Rokoš starší od dědiců po zemřelém Janu Baudyšovi dům se stodolou a zahradou
za částku 210 zlatých. Jeho syn Jan Rokoš mladší tu po roce 1743
zřídil kovárnu. V řemeslné tradici pokračoval Jan Rokoš nejmladší, který dne 23. 11. 1778 převzal dům s čp. 23 na Horském předměstí. Jeho dcera Anna se provdala 25. 11. 1822 za kováře Jana
Mečíře z jilemnického panství, jenž se ujal zdejší kovářské živnosti – nově dům čp. 28, ovšem 14. 5. 1825 zemřel. Mladá vdova
se 24. 1. 1826 znovu provdala za Ignáce Havlíčka, kovářského mistra pocházejícího ze vsi Křižlice, rovněž jilemnického panství.
Manželství však netrvalo dlouho, neboť Anna Havlíčková dne
6. 3. 1834 ve věku 37 let zemřela. Vdovec Ignác Havlíček tu ale
zůstal a 19. 1. 1836 se znovu oženil s Františkou Hejzlarovou
z Bělovse. Byl to jistě schopný řemeslník, protože nedlouho poté,
27. 12. 1837, přikoupil sousední dům čp. 59 za 160 zl. a v následujících letech ještě další pozemky (pole a louky).
Na místě obou dřevěných domů čp. 28 a 59 záhy postavil
nový poměrně honosný jednopatrový klasicistní dům se širokým středním průjezdem sklenutým na dva kamenné sloupy.
Klenutá do pasů byla i kovárna po pravé straně průjezdu. Po Ignácově smrti († 6. 8. 1860) převzal nemovitosti a kovářskou živnost jeho syn Antonín Havlíček starší a později, 23. 3. 1883 jeho
vnuk Antonín Havlíček mladší (*21. 6. 1852). Ten 29. 1. 1887 požádal o přístavbu prvního patra levé části domu přečíslovaného
na čp. 114, která byla do dvora jen přízemní. Plány vypracoval
náchodský stavitel Josef Hakauf. Přes odpor Antonína Havlíčka
st., který měl v této části domu výměnek, byla přestavba schválena a 29. 9. 1887 kolaudována. Umístění kovárny do ulice však
nevyhovovalo, a proto v roce 1891 postavil Antonín Havlíček
ve dvoře nový jednopatrový dům čp. 327, kam kovárnu v r. 1892
přenesl (zbořen v r. 1979).
Rodinná tradice vydržela i v první polovině dvacátého století,
kdy se Antonín Havlíček přeorientoval na úspěšného obchodníka železem a kdy dům vlastnil jeho syn Josef (* 4. 12. 1890). Ten
již podnikal jako dovozce textilních surovin, především bavlny. Počátkem roku 1927 byly zjištěny závažné statické poruchy
pravé části domu, proto bylo rozhodnuto o jeho zboření a postavení nové reprezentační budovy. Vypracováním plánů byl
pověřen místní stavitel Jan Bednář, který také pietně zaměřil
původní dům. Jeho plán novostavby z dubna 1927 byl ve stavebním řízení již schválen, ale pro náročného stavebníka se asi
jevil příliš provinční, proto byl osloven renomovaný architekt
Ing. arch. Ladislav Machoň (1888–1973), jenž byl profesně spjat
především s Pardubicemi. Ten plány vypracoval již v červenci
1927, takže stavebník mohl 28. 7. požádat o povolení stavby, které bylo uděleno 5. 8. 1927. Stavba, kterou vedl Machoňův kolega

Ing. Dr. František Jirásek z Prahy, byla dokončena ve velmi krátké době 1. 10. 1928 a 6. 11. byla kolaudována.
V Náchodě na Kamenici tak vznikla další významná stavba
moderní architektury z vrcholného období tvorby arch. Machoně. Dům se železobetonovou konstrukcí obsahuje suterén se
skladišti, přízemí, ve kterém byly původně čtyři obchody, a tři
poschodí. V prvním patře bylo navrženo celkem pět skupin kanceláří, každá se samostatným vstupem a příslušenstvím. Druhé
patro obsahovalo tři dvou- a třípokojové byty, třetí patro bylo
celé vyhrazeno pro reprezentační byt majitele, přístupný samostatným schodištěm v levé části objektu. Druhé schodiště v pravé části sahalo jen do druhého patra. Ústředním prostorem reprezentačního bytu, který osvětlovala francouzská okna, byla
prostorná hala s velkým krbem, na kterou navazoval zleva pánský pokoj a zprava jídelna a ložnice. Směrem do dvora byly situovány místnosti příslušenství, kuchyně a kancelář. Nad bytem
se do ulice rozprostírala velká terasa, do dvora pak střešní nástavba s technickými prostorami. Také tento dům charakterizují různá průčelí. Do ulice se stavba otvírá novoklasicistickým
reprezentačním vzhledem s travertinovým obkladem přízemí
a výraznými okny třetího patra, dvorní průčelí členěné dvěma
rizality a nepravidelně rozmístěnými okny i balkony přiznává
příklon k funkcionalismu.
Ani tento dům se naštěstí neobešel bez umělecké výzdoby,
o kterou byl požádán všestranný umělec hledající inspiraci v kulturách Středomoří, Jaroslav Horejc (1886–1983). Ten obohatil architekturu domu o bronzovou sochu antického boha obchodu Merkura (Herma) stojícího na okřídlené kouli nad vchodem
a o sedm bronzových reliéfů v mřížích oken třetího patra, které
odkazují na minulé i současné povolání rodiny investora domu.
Tři z nich představují kováře, zámečníka a obchodníka železným
zbožím, další čtyři pak česáče bavlny, dělníka nakládajícího balík bavlny na loď, přadláka a tkalce.
V obchodních místnostech v přízemí domu sídlila mj. od roku
1930 lékárna PhMr. Josefa Bohuslava a velkoobchod galanterním zbožím firmy Directa. V létě 1948 byla v bývalé hale bytu
Josefa Havlíčka otevřena po stavebních úpravách veřejná čítárna, která zde sídlila až do svého přemístění do čp. 105 v r. 1954.
Sám Josef Havlíček nuceně ukončil své podnikání 30. 11. 1949
a v r. 1959 „daroval“ své nemovitosti státu. V období socialismu
bylo v levé části přízemí provozováno holičství, které bylo v r.
1960 přebudováno na moderní dámské kadeřnictví, v pravé části sídlila prodejna jízdních kol a šicích strojů. Při úpravě těchto
provozoven byla vybourána většina vnitřních příček. Počátkem
80. let minulého století byly vyměněny výkladce a vstupní dveře v přízemí, což značně narušilo původní řešení. Současně byla
restaurována socha Merkura, která se na své místo vrátila až
v r. 1987. Další změna nastala v r. 1988, kdy kadeřnictví nahradila prodejna oděvů Luxus, protější prodejna sportovních potřeb
byla v roce 2002 vystřídána současnou hernou s občerstvením.
PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek
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Podpora kultury a sportu je důležitá
Jako každý rok i letos byly Kulturní a sportovní nadací města Náchoda uděleny dotace sportovním a kulturním organizacím.

Přidělené nadační příspěvky 1. kolo 2016 KULTURA
		 žadatel

projekt

2016

1. SDH Pavlišov
Dětský den
3 000 Kč
2. Kapela EFEST
Koncert R. Šimka rev. Johnny Cash
5 000 Kč
3. Náchodská Prima sezóna o. p. s.
Dětská Prima sezóna
10 000 Kč
4. David Novotný
Den dobrých skutků
25 000 Kč
			
Muž roku České republiky
5. David Novotný
Nej sestřička
10 000 Kč
6. SRPŠ ZŠ Masarykova
Po celoroční píli-pobavme se chvíli
2 000 Kč
7. Akademické týdny o.p.s.
Akademické týdny 26.ročník
10 000 Kč
8. Komorní orch. S. Vorlové
Žádost o příspěvek na činnost
15 000 Kč
9. Smíšený pěvecký sbor Kácov
Výroční koncert
7 000 Kč
			
smíšeného pěveckého sboru Kácov,
			
květěn 2016
10. ZŠ Nový Hrádek
Školní akademie 2016
1 000 Kč
11. ZŠ a MŠ Česká Čermná
Pojďte si hrát
3 000 Kč
12. Péče o duševní zdraví z.s.
Festival sociálních služeb
2 000 Kč
			
pracoviště Náchod		
13. Jizbice 2012
Dětský den
5 000 Kč
14. Stacionář Cesta z.s.
DEN NEZÁVISLOSTI IV
10 000 Kč
15. Náchodská divadelní scéna
„Jůlinka a kouzelné račí klepeto“
7 000 Kč
			
pohádkové divadelní představení
16. SDH Babí
Dětský den
5 000 Kč
17. Městská knihovna
Slavnost na královském hradě
4 000 Kč
18. Městská knihovna
Čteme pro Josefa Škvoreckého
5 000 Kč
19. Déčko
Den hudby 2016
2 000 Kč
20. Klub vojenské historie
Výroba slamníků a propag.letáků
8 000 Kč
21. Déčko
Sousedský Masopust
4 000 Kč
22. ZŠ a MŠ J. Zemana
Hudebně-div. festival
5 000 Kč
			
s mezinárodní účastí
23. Lipový list, o. s.
Dětský den
10 000 Kč
24. Moskvič klub ČR
Mezinár. sraz šlapacích vozítek
3 000 Kč
			
v Náchodě
25. SRPDŠ Jiráskovo gymn.
DePo 2016 – Náchodské dny poezie
20 000 Kč
26. SRPDŠ Jiráskovo gymn.
Deset Deka Festival
20 000 Kč
27. Déčko
Klondike – zlatokopecké-zálesácké
2 000 Kč
			
putování
28. Přátelé českého a moravského
Mezinárodní festiválek Hořičky 2016
10 000 Kč
folkloru Hořičky-Křižanov		
29. GVU Náchod
Mezinárodní den muzeí a galerií
10 000 Kč
				
223.000 Kč

Dopravní omezení
– Ohňostroj
V sobotu 7. 5. 2016 bude z důvodu večerního ohňostroje od 17.30 hodin uzavřené zámecké schodiště od Hotelu U Beránka a od 20.30 hodin bude uzavřený vjezd
na Masarykovo náměstí v Náchodě. Státní zámek Náchod bude 7. 5. 2016 otevřen!
Děkujeme za pochopení.

Průvodci ze sousedního
Polska se sešli v Náchodě
Setkání polských profesních turistických průvodců, kteří k nám přijeli až
z Opole, Wroclavi, Jelení Gory a dalších
měst, se konalo 18. dubna 2016 v Náchodě. Přes 100 účastníků celodenního setkání si v rámci návštěvy Náchoda prohlédlo interiéry státního zámku, expozici
věnovanou architektovi Janu Letzelovi,
Masarykovo náměstí i městskou radnici. Na odpolední konferenci v Malém sále
Městského divadla dr. J. Čížka, kterou zahájili a osobně průvodce přivítali starosta
města Jan Birke a místostarosta Miroslav
Brát, se mimo jiné představili – destinační agentura Branka, o. p. s, Regionální muzeum nebo Pevnost Dobrošov.

Přidělené nadační příspěvky 1. kolo 2016 SPORT
		 žadatel

projekt

1. TRI SKI klub KOHA Náchod
Náchodská 24 hours MTB
2. Česká unie sportu Náchod
Sportovec 2015
3. Českomor.mysliv.jednota
Střelecký brok.závod Ocenu Náchoda
4. SK DPSO Výtahy Náchod
Soutěž v dálk. plavání přes Špinku
5. DUHA Bartoňka
Netradiční sportovní aktivity
6. SDH Běloves
Memoriál Jirky Beka a Běloveský kilo
7. ČSAR
MČR v akrobatickém rokenrolu
8. Florbal Náchod
NISAOPEN 2015
9. HC Náchod
Poslední buly kat.2007
10. Sportovní kuželkářský klub
Mistrovství ČR jednotlivců
		
kategorie dorostenky
11. Sportovní kuželkářský klub
Mezinár.turnaj O pohár starosty
12. TJ Kraso
Velká cena Náchoda v krasobruslení
13. TJ Náchod
Polanka cup 2015
14. TJ Náchod
Megamini Liberec 2015
15. Sport Klub Náchod
Memoriál Jana Václavka
16. SDH Pavlišov
Turnaj v petanque
17. MONA Náchod
MS v mažoretkovém sportu Náchod
18. TJ Delfín Náchod
Cena Rytíře Hrona
19. TJ Delfín Náchod
Modrá stuha
20. SKP Judo Náchod
Evrop. pohár Judo CUP 2016
21. SKP Judo Náchod
SPREMBERGER
22. Pavel Janeček
Olympijské hry 2016
				

2016
10 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
3 000 Kč
3 000 Kč
5 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
5 000 Kč
7 000 Kč
8 000 Kč
5 000 Kč
8 000 Kč
5 000 Kč
6 000 Kč
1 000 Kč
15 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
186.000 Kč

Rekonstrukce chodníků
a zřízení cyklistických pruhů
na ulicích Českoskalická,
Pražská v Náchodě – I. etapa

V roce 2016 čeká obyvatele Náchoda další významná dopravní investice.
Od června do listopadu bude probíhat
I. etapa rekonstrukce chodníků včetně
veřejného osvětlení. I. etapu tvoří úsek
od okružní křižovatky „U Slavie“ po areál
Ametek (Běloveská ulice). Investice bude
probíhat souběžně s investiční akcí ŘSD
–I/33 Náchod – II. etapa rekonstrukce silnice v úseku 36,480 – 39,920. Provedená rekonstrukce zvýší bezpečnost chodců a vyžádá si náklady ve výši cca 20 mil.
Kč. Výběrové řízení na zhotovitele právě
probíhá. Město Náchod si zažádalo o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu. Více informací na www.
mestonachod.cz.
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Štěstí přeje připraveným
Jak se ochránit před extrémními klimatickými jevy
Příroda nás v posledních několika letech často překvapuje
různými extrémy. Přečtěte si několik rad, jak se můžete připravit na nebezpečné klimatické jevy jako je bouřka, vichřice, tornádo, sněhová kalamita, přívalový déšť nebo krupobití.
Kde získat informace o aktuálně hrozícím nebezpečí
Většinu níže popsaných extrémních klimatických jevů je možné předpovědět dostatečně předem. Český hydrometeorologický ústav v případě předpokládaného výskytu nebezpečného klimatického jevu vydává výstražnou informaci, která
obsahuje kromě charakteru nebezpečného jevu také časový a prostorový rozsah platnosti výstražné informace, míru
rizika (nízké, vysoké, extrémní) a doporučení, jak nebezpečí eliminovat. Kromě předpovědních relací v médiích se o aktuálně vydaných výstrahách dozvíte více na www.chmi.cz.
V Královéhradeckém kraji dostávají od Krajského operačního
informačních střediska Hasičského záchranné sboru tyto výstrahy formou SMS a e-mailu i všichni starostové obcí. U nich
se tedy můžete informovat.
Co a jak nás může nejčastěji ohrozit
Bouřka – největší riziko představují blesky, které mohou
při přímém zásahu způsobit smrt nebo těžké zranění (popálení) a také požár porostu nebo obytných budov. Dalším
nebezpečím jsou možné poryvy větru (pády stromů, sloupů nebo drátů el. vedení, částí budov nebo převrácení automobilů).
Vichřice – jedná se o dlouhodobější atmosférický jev na rozsáhlém území (zvláště častý v horských oblastech), většinou spojený se změnou tlaku a přechodem atmosférické
fronty. Intenzita se udává v metrech za sekundu – vichřice
od 25 m/s (90 km/h). Nebezpečí spočívá kromě výše uvedeného také v možném dlouhodobějším výpadku el. energie,
přerušení dopravních komunikací apod.
Tornádo – jedná se o lokální atmosférický vír s plošným
rozsahem v řádu stovek metrů s velkou intenzitou bouřkové činnosti. V krátkém časovém období (minuty nebo desítky minut) může napáchat značné škody).
Sněhová kalamita – dlouhodobé intenzivní sněžení, jehož
následkem může dojít k vícedennímu přerušení dopravní obslužnosti území, k přerušení zásobování potravinami a el. energií, k poškození střech budov a vozidel vahou
sněhu, ke zvýšení počtu zranění osob (uklouznutí na kluzkém povrchu, pády sněhu a ledu ze střech, vznik lavin v horách apod.).
Přívalový déšť – těžko předvídatelný intenzivní déšť (nemusí být doprovázený bouřkou) s následkem náhlého zaplavení sklepů obytných domů, komunikací, ucpání kanalizace a úzkých profilů mostů bahnem, listím apod., eroze
na nezpevněných cestách a také polích a zahradách, sesuvů
půdy, protržení hrází rybníků, odplavení a poškození nedostatečně upevněných předmětů, poškození břehů vodních
toků.
Krupobití – krátkodobé a lokální vypadávání srážek s ledovými kroupami o různé velikosti. Škody na majetku (okna,
skleníky, karoserie vozidel, vegetace) způsobují kroupy
od velikosti 2 cm v průměru. Kroupy nad 5 cm v průměru
(poměrně vzácný výskyt) mohou způsobit i vážnější zranění osobám a zvířatům.

Jak se ochránit, jste-li doma:
V případě všech výše uvedených klimatických jevů doporučujeme zůstat doma a pokud to není nezbytně nutné, nikam
nevycházet a nevyjíždět. Pokud máte čas udělat ochranná
opatření, doporučujeme ve všech výše uvedených případech
zkontrolovat uzavření všech oken a dveří a v blízkosti domu
(zahrada) upevnit volně položené předměty (nebo je uschovat, je-li to možné), odvést do bezpečí zvířata, ukrýt automobil do garáže apod. Navíc:
V případě bouřky dále odpojte anténu a elektrické spotřebiče od sítě (mimo ledničky a mrazničky) a připravte se
na možný výpadek el. proudu (svíčka a zápalky v pohotovosti). Po bouřce zkontrolujte okolí domu (možnost požáru
od zásahu bleskem, další škody způsobené deštěm nebo větrem).
V případě vichřice zejména dávejte pozor na návětrnou
stranu domu – hrozí poškození oken a dveří poletujícími
předměty.
V případě tornáda se držte dál od oken a nezdržujte se
v místnostech těsně pod střechou. Najděte si bezpečnou
místnost v nižších podlažích nebo ve středu budovy. I když
je tornádo na první pohled atraktivní jev, nikdy neopouštějte domov a neotvírejte okna kvůli lepšímu výhledu! Tornádo Vás snadno může připravit o život. Po skončení tornáda zkontrolujte stav svého domu a ověřte si, zda i sousedé
v okolí přestáli tornádo bez úhony na životě a zdraví. Pomozte všem postiženým (vyproštění z trosek, první pomoc,
přivolání záchranářů a havarijních služeb).
V případě hrozící sněhové kalamity si snažte ještě včas
opatřit zásoby trvanlivých potravin (pokud máte obchod
v docházkové vzdálenosti), nevyjíždějte automobilem zbytečně, připravte se na možný dlouhodobější výpadek el.
proudu. Pravidelně kontrolujte výšku sněhové pokrývky
na střeše domu (zvl. u plochých střech) a přesáhne-li 50 cm,
odstraňte ji.
V případě přívalového deště kontrolujte průběžně pevnost
a voděodolnost střechy a oken. Je-li Váš dům na svahu, buďte připraveni na možný náhlý příval vody a bahna s poškozením přilehlé stěny domu (v krajním případě i zřícení).
Po skončení přívalového deště se snažte co nejrychleji zkontrolovat statiku budovy a škody v okolí. Pomáhejte i ostatním postiženým.
V případě krupobití především chraňte střešní okna (deka,
upevněné kusy oblečení) a automobil, pokud parkujete
na ulici (plachta, přikrývka). Po skončení zkontrolujte zejména všechna okna a stav střešní krytiny.
Pokud jste utrpěli nějakou materiální škodu, pečlivě si vše
zdokumentujte (foto) pro případné uplatňování náhrady
škody pro potřeby pojišťovny.
Jak se ochránit před uvedenými extrémními klimatickými
jevy, jste-li venku nebo nacházíte-li se v uzavřeném automobilu, se dozvíte v příštím vydání.

***
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Náchodský zpravodaj

Přijmeme do hlavního
pracovního poměru:

ŘIDIČE

Přijmeme do hlavního/
vedlejšího pracovního poměru
OSOBNÍ/NÁKLADNÍ
DOPRAVY

řidiče
osobní dopravy:

Požadujeme:
• vzdělání …
• trestní bezúhonnost
• praxi ...
Požadujeme:
• řidičský
průkaz
sk. ….
- Řidičský
průkaz
skupiny
D

Přijmeme do hlavního pracovního pom

ŘIDIČE OSOBNÍ/
NÁKLADNÍ DOPR
Požadujeme:
• vzdělání …
• trestní bezúhonnost
• praxi ...
• řidičský průkaz sk. ….

- Bezúhonnost
Nabízíme:
• pracovní poměr a dobu neurčitou…

Nabízíme:
• zázemí stabilní společnosti
- Náborový
ve výši
10.000 Kč
• prácipříspěvek
v příjemném
kolektivu
- Zázemí
stabilní
firmy s 15
• finanční
ohodnocení
dleletou
…. tradicí
- Jízdní
výhody (závodní
i pro rodinné
příslušníky
• bonusy
stravování,
- Moderní
vozovýna
park
příspěvek
stravování, možnosti
FKSP
... )
- Mzda rekreace,
+ cestovnípříspěvek
náhradyz dle
zákona

Nabízíme:
• pracovní poměr a dobu
• zázemí stabilní společno
• práci v příjemném kolek
• finanční ohodnocení dle
• bonusy (závodní stravov
příspěvek na stravování
rekreace, příspěvek z F

tel.: 000 000 000

www.cdsnachod.cz
125x90

tel.:
tel.: 000
725 000
761 000
401
www.cdsnachod.cz
www.cdsnachod.cz
80x160

ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ

ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ

Na ploše 400 m2 uvidíte vše,
co potřebuje
koupelna.
Na
ploše 400Vaše
m2 uvidíte
vše,
Nabízíme také veškeré stavební materiály
co potřebuje
Vaše koupelna.
autodopravu
nákladními
vozy s rukou.
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ZŠ a MŠ J. ZEMANA
Vítání jara na ZŠ a MŠ J. Zemana
V pondělí 21. 3. 2016 již tradičně zavanula na škole ZŠ a MŠ J. Zemana velikonoční nálada.
O navození té pravé velikonoční atmosféry se postaraly učitelky a asistentky
naší školy. Po celé budově bylo rozmístěno několik výtvarných koutků, kde si žáci
mohli vytvořit pěkné velikonoční dekorace. Vyzkoušeli si netradičně ozdobit perníkový zápich, z březového proutí si upletli
ozdobu na dveře, z papíru vykouzlili kohoutka a zajíčka a nádherně vybarvili odlitky ze sádry s velikonočními motivy.
Vlastnoručně vyrobené velikonoční dekorace jistě byly krásnou ozdobou nejen
dětských pokojíčků.
K pohoštění všech byly připraveny dobroty, které byly sladkou tečkou na závěr.
Nyní stačí vysledovat na obloze úplněk,
připravit kraslice, stužky, pomlázky, napéci perníčky, mazance a jsou tu nejkrásnější svátky jara.
Tak nechť ať js u hodně veselé.
Mgr. S. Charousková
učitelka ŽŠ a MŠ J. Zemana

ZŠ PLHOV
Jarní výstava ZŠ Náchod – Plhov
V týdnu od pondělí 18. dubna patřil
vestibul náchodské knihovny plhovské
škole. Již tradičně představili výsledky
školní práce žáci, vyučující, vychovatelky školní družiny.
Letos jsme zvolili pozdější termín než
ten velikonoční a jarní výstava nesla název „Pojďte s námi do pohádky“. Vystavená díla vznikala v hodinách výtvarné
výchovy, literární výchovy, v rámci práce
školní družiny, kroužku keramiky… Vše

je výsledkem spolupráce pedagogického
sboru a mnoha nadaných dětí, při instalaci a dokumentaci akce pomáhali mnozí
rodiče a přátelé školy.
Pohádky patří k našemu životu i v dnešním moderním světě. Stále si všichni přejeme, aby dobro vítězilo, aby zlo bylo
potrestáno, aby spolu byli lidé šťastní
a spokojení. To všechno týden s pohádkou nabízel. Jsme rádi, že práci plhovských dětí i pedagogů ocenily na vernisáži dne 17. 4. desítky hostů z řad rodičů
i z řad zřizovatele školy, v následujících
dnech výstavy pak další rodiče, veřejnost,
děti z mateřských školek.

Zprávičky
z Masaryčky
Noc s Andersenem poprvé na Masaryčce
Bylo, nebylo…jednoho dne nás ve škole napadlo, že bychom se spolu se žáky
mohli připojit k mezinárodní akci „Noc
s Andersenem 2016“, jejímž cílem je pěstovat a podporovat lásku ke knihám, pomáhat dětem rozvíjet čtenářské dovednosti a v neposlední řadě jim dát prostor
pro tvořivost.
Nápad zaujal nejen na osm desítek žáků
naší školy, ale i rodiče, dokonce i samotného Hanse Christiana Andersena. Tomu se
nám totiž v průběhu večera podařilo dovolat a vyzpovídat ho – děti tak získaly informace o spisovatelově životě, radostech
i strastech, přímo z první ruky!
Po zhlédnutí poloviny pohádky Malá
mořská víla – mimochodem v letos čtyřicet let starém zpracování s paní Šafránkovou a Radovanem Lukavským coby
králem všech moří – si žáci sami vybírali hned z šesti připravených dílen. Zvolili
si dvě, které je zaujaly. V každé dílně měli
možnost tři hodiny tvořit, poznávat, učit
se i v noci.
Mohli se věnovat přírodovědnému
zkoumání moře a jeho obyvatel, řadě
pokusů a experimentů, ve výtvarné dílně vymýšleli například obal na knihu
a na papír s použitím různých výtvarných technik přenášeli své představy
o pohádkových hrdinech. Kdo rád zpívá,
připomněl si pořádně dlouhou řadu písniček z pohádek. Ohromným lákadlem
byla pak beseda se spisovatelkou paní Olgou Landovou. Že vám je jméno povědomé? Určitě ano, pokud zrovna paní Landová nepíše knihu, věnuje se práci s dětmi
na OSPOD. Všichni účastníci besedy obdr-

želi dlouhodobý úkol vskutku spisovatelský. Zkoumání poselství příběhu o malé
mořské víle a práce na anglickém překladu probíhaly v dílně anglického jazyka.
V literární dílně došlo mj. i k dalšímu odhalení - totiž, že v naší škole se pohybují tajemní skřítci – tu pomohou radou, tu
zase uškodí – třeba zlomením tužky.
Okolo 23. hodiny jsme se, pravda už trochu unavení, potkali zase v aule u promítání druhé části pohádky o maličké mořské víle. Malá mořská víla se proměnila
v mořskou pěnu o půlnoci – nejvyšší čas
jít spát. Vždyť i v pohádkách je všechno
„dycinky do půlnoci“, jak říká dětmi oblíbený Shrek. Ostatně i Popelka o tom ví
své. Pak už zbývalo čtení na dobrou noc
pro pěkné sny.
V pohádkovém duchu pokračovalo
i ráno, snídaně připomínala královské
hodování – čaj, rohlíky, sýry, marmeláda,
nutela, křupínky, mléko, kakao, bábovky...
a hurá domů! Možná ven za jarním sluníčkem, možná chvíli do peřin... a možná
k nějaké knížce.
Veliké poděkování patří panu Andersenovi (tímto srdečně zdravíme do 19. století), rodičům, Spolku rodičů při škole
T.G.M., paní Landové, Natálii Kotopulu
z NNO Dokořán a samozřejmě úplně všem
dětem, které si odnesly, jak moc věříme,
nejen diplom za odvahu při nočním putování za pohádkami.
S kouzelným sdělením „Bylo nebylo“ parta
učitelů ZŠ T. G. M. Náchod
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Náchodský zpravodaj
Že má její syn Adam „básnické střevo“ se
projevilo v dalším projektu třídy „Máme
rádi zvířata“. Posuďte sami. Zde je malá
ochutnávka.

1.C v ALPRIMU
Žáci 1. C strávili jedno středeční dopoledne ve firmě ALPRIM, kam je pozvali její
majitelé. Čekalo je velmi zajímavé dopoledne. Děti si vyzkoušeli práci s malými
stroji a hlavně s bagry, nadšení bylo veliké. Děkují za možnost náhledu do reálného světa ve firmě.
třídní učitelka Pavlína Moravcová

CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
KAM S NÍM?
Nerudovská otázka zněla v uplynulých dnech napříč domácnostmi zejména žáků 9. a 5. tříd. Někde už zazněly
detonace padajících kamenů ze srdcí rodičů a blízkých. Je tam!!! Hurá! Samozřejmě nemluvíme o Nerudovi a jeho slamníku, ale o tom, zda bylo dítko (zatím naší
školou povinné) přijato k dalšímu studiu.
V době, kdy píšeme tyto řádky, ještě netušíme a nezbývá nám než držet palce.
Všechny děti ale odvádějí ohromný
kus práce a zaslouží si pochvalu. Například žáci 8. a 9. ročníků, kteří statečně
hájili barvy naší školy v tvrdé konkurenci dalších fyzikálních nadšenců ze ZŠ i víceletých gymnázií v okresním kole fyzikální olympiády. J. Kuchař (8. D) se stal
úspěšným řešitelem a ostatní zúčastnění
(Š. Šafránek z 8. D, M. Jirásek, J. Mareš
a F. Vojtas z 9. D) podali výkony, za které
se rozhodně nemusí stydět.
A třeba o budoucím povolání našich
žáků rozhodnou akce, které právě probíhají v jednotlivých třídách.
Ve 4. A nám třeba po návštěvě redakce
Náchodského deníku rostou budoucí novinářská esa. V rámci projektu „Čím budu“
přijaly děti pozvání paní Hellové, která
pro ně připravila zajímavé setkání s novinařinou a jako bonus úžasné pohoštění.

Lenochod Béďa
Tam, kde je do lesa vchod,
bydlí Béďa – lenochod.		
Líně listí přežvykuje,
z korun stromů vykukuje.
Dobrodružství chtěl by zažít,
musel by se ale snažit.		
Neříká se mi to lehce,
do ničeho se mu nechce.
Béďo, měl bys cvičit svaly,
vyženou ti lenost z hlavy!
Přestaň pořád tolik zívat
a začni se více hýbat.
Přilákat děti z této třídy k četbě (a možná i k literární tvorbě) přišla i další maminka, paní Beranová. Připravila si pro
ně setkání s knihou Pipi Dlouhá punčocha a mnoho dalších aktivit. Všem ochotným rodičům děkujeme.
Mnohokrát jsme zmiňovali zapojení našich dětí do různých projektů rozvíjejících
čtenářskou gramotnost. „Knížka pro prvňáčka„ je název dalšího z nich. Děti z 1. C
každý měsíc navštěvují městskou knihovnu, kde je čeká zajímavý program. Projekt zahrnuje i spolupráci s rodinou. Děti
si zapisují názvy čtených knížek, kdo jim
četl, jak dlouho jim četl a jak se jim četba
líbila. Odměnou všem dětem bude předání knížek, které obdrží 6. června při pasování na čtenáře.
V městské knihovně proběhla i výtvarná soutěž k 700. výročí narození Karla IV.,
do které se zapojily 2. A a výtvarný kroužek. Na 1. místě se umístila A. Prouzová,
2. místo obsadila A. Čížková a o 3. místo
se dělili O. Balcarová a M. Hrnčíř.

IV. B se vydala do Pravěku. Nemuseli
cestovat v čase. Stačilo pár kroků do Muzea města Náchod. Řeč je o programu
pro školy, ve kterém se děti seznámily
s jednotlivými obdobími, rozdrtily zrna
na mouku, prohlédly si nástroje a nádoby a dozvěděly se o způsobu života pravěkých lidí. Závěrem rozluštily neznámé
písmo, které jim prozradilo nálezce Věstonické Venuše.
Kam? Přece na Hučák! Řekli si žáci 9. D
a vydařenou exkurzí do malé vodní elektrárny v HK zdárně zakončili projekt pojednávající o alternativních zdrojích energie. Program připravený informačním

centrem Obnovitelné zdroje obsahoval
výukový film, prohlídku exponátů s výkladem a interaktivní část výstavy. Právě poslední část nejlépe umožnila dětem
propojit informace publikované během
představování vlastních projektů věnovaných obnovitelným zdrojům při hodinách fyziky a chemie s vlastní zkušeností.
Velkým zážitkem byla i návštěva samotného „srdce“ elektrárny, která zde funguje už více než 100 let.
Žáci 8. tříd ani letos neporušili již 18
let trvající tradici a sešli se se svými partnery z německého Halberstadtu a holandského Woldendorpu v německém pohoří
Harz. Více na webových stránkách města.
Dnes učí chemii Heyrovský?! To není
dotaz žáka, který zapomněl jméno vyučujícího, ale název projektu probíhajícího
v 7.–9. ročnících. Více na webových stránkách města.
Vážení čtenáři, děkujeme Vám za přízeň a přejeme Vám slunečné májové dny.
Kolektiv ZŠ Komenského

Úspěchy žáků ZUŠ Náchod
v krajských kolech
Během března a dubna proběhla krajská kola uměleckých soutěží MŠMT,
ve kterých zaznamenali žáci Základní
umělecké školy Náchod značné úspěchy.
Hra na akordeon
Michal Matoulek
1. místo s postupem
Adam Drcmánek
2. místo
Vojtěch Dvořák
2. místo
Akordeonový
kvartet Čtyřlístek 1. místo s postupem
Zvláštní ceny poroty:
Jaroslav Kubeček – za vynikající pedagogickou práci
Michal Matoulek – za provedení skladby
P. Fialy Intermezzo a Ronfo

květen 2016
Komorní hra
s převahou dechových nástrojů
Soubor příčných fléten (E. Potočková,
K. Varmusová, A. Ruferová a K. Kozáková)
1. místo s postupem
Pěvecké sbory:
Canto – 1. místo s návrhem na postup
Komorní hra
s převahou smyčcových nástrojů
Klavírní trio – V. Jirsa, J. Štěpánová,
M. Dítětová
1. místo s postupem
Kvinteto – V. Tomek, B. Sichrovský, F. Ruffer, K. Hanzlová, A. Cedidla
1. místo postupem
Kvarteto – K. Kozáková, T. Janko,
K. Janková, Š. Šafránek		
1. místo s postupem
Smyčcové kvinteto
– A. Pellyová, J. Hagara, R. Carlino,
A. Rufferová, M. Macháňová
1. místo s postupem
Klavírní trio – B. Jirsová, E. Rufferová,
J. Mokrejšová
1. místo
Kvarteto – D. Plavec, L. Řeháková, S. Janko, R. Müller
1. místo
Trio – O. Veverka, Š. Tomková, S. Janko 		
1. místo
Smyčcový kvartet – K. Šmejdová,
M. Šmejdová, A. Misarová, A. Šmídová
1. místo
Violoncellové duo – M. Macháňová,
E. Rufferová
2. místo
Zvláštní ceny poroty:
A. Šmídové za interpretační přínos
Klavírní trio (Jirsa, Štěpánová, Dítětová)
za mimořádný umělecký výkon
K. Jankové za vynikající interpretační projev
Kvinteto – za mimořádný interpretační
výkon

PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY do ZUŠ
1.–2. 6. 2016 od 13.00–17. 00 hod.
Pro školní rok 2016-2017 přijímáme
žáky do těchto oborů:
– Hudební obor
– Výtvarný obor
– Taneční obor
Podrobné informace k přijímacím
zkouškám jsou na
www. zusnachod.cz

ŠKOLY

OA Náchod
Jaro v Paříži
Skupina žáků ACADEMIA MERCURII
v Náchodě se vydala strávit několik povelikonočních dnů do francouzské metropole nad Seinou, aby navštívili největší turistické atraktivity tohoto města jako např.
dominantu města Eiffelovu věž, největší
světovou galerii Louvre, Vítězný oblouk
nebo největší pařížské náměstí Place de la
Concorde, v jehož středu se do výšky 23 m
tyčí egyptský obelisk.

Na západním okraji města jsme obdivovali největší administrativní centrum
Evropy umístěné ve futuristické čtvrti La
Defénse, které dominuje La Grande Arch.
Závěr zájezdu patřil strmému pařížskému
kopci Montmartre, na jehož vrcholku září
do dálky chrám Sacré-Coeur. Zážitkem
byla rovněž návštěva jednoho z nejrozlehlejších francouzských zámků ve Fontainebleau, který byl v roce 1981 zařazen
na Seznam světového dědictví UNESCO.
Zpestřením celého pobytu byla projížďka
po Seině muší lodí Bateaux Mouche.
I přes částečnou nepřízeň počasí se zájezd vydařil, za jeho bezproblémový průběh děkujeme všem účastníkům i hlavnímu organizátorovi a zkušenému průvodci
Igoru Chmelařovi.

OA zabodovala na 22. Mezinárodním veletrhu fiktivních firem
Ve dnech od středy 16. 3. do pátku 18. 3.
se dvanáct žáků Obchodní akademie Náchod zúčastnilo Mezinárodního veletrhu
fiktivních firem v Praze. Ze 4.A se tam vydala firma ScroomTime, která se zabývá
prodejem hodinek, v čele s ředitelkou Nikolou Benešovou, a dále také firma Kaffle
Force prodávající kávu s ředitelkou Pavlínou Hilscherovou. Ihned po příjezdu
do veletržního palace v Holešovicích začaly firmy zdobit a připravovat své stánky.
Po slavnostním zahájení ve 13 hodin se
začalo pilně obchodovat. Zákazníků bylo
mnoho, jak z řad zúčastněných firem, tak
i z široké veřejnosti. A protože to byl veletrh mezinárodní, nepřistupovali ke stánkům jen čeští zákazníci, ale i obchodníci
např. z Rumunska, Rakouska, Belgie a Finska. Kdo právě neměl chuť si něco koupit,
mohl se pobavit na některé akci z doprovodného programu.

Z přibližně 120 firem vybírala porota
nejlepší stánek, katalog, prezentaci v českém a anglickém jazyce a nejlepší firmu,
dále také vítěze dobrovolné soutěže, jako
90 sekund ve výtahu - Healthy food and
healty life. Naše firmy se vracely s výborným umístěním: firma Kaffle Force vyhrála 2. místo za nejlepší prezentaci a ScroomTime 3. místo za 90 sekund ve výtahu.
Pro nás všechny to byla velmi dobrá komunikační a obchodní zkušenost.
Pavlína Hilscherová, žákyně OA Náchod
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AKADEMIE 60+, STACIONÁŘ CESTA

Akademie 60+
Vzdělávání v oblasti umění a kultury
pro občany města Náchoda starší 60 let.
Akademie 60+ vznikla z iniciativy učitelů ZUŠ Náchod za finanční podpory Města Náchoda. Je určena pro občany města
Náchoda (s trvalým bydlištěm ve správním území Náchoda, vymezené katastry
Babí, Běloves, Bražec, Dobrošov, Jizbice,
Lipí, Malé Poříčí, Náchod, Pavlišov a Staré Město nad Metují) ve věku 60 a více let,
kteří mají chuť věnovat se hudbě, výtvarnému umění, pohybu nebo divadlu. Tímto způsobem mohou trávit svůj volný čas
aktivněji, potěšit se ze své vlastní umělecké tvorby a setkávat se s jinými seniory. Umělecká činnost se tak může stát
prostředkem pro udržení fyzické i duševní kondice a celkového zkvalitnění života.
Na Akademii 60+ se nekonají žádné
přijímací zkoušky, je otevřena všem spoluobčanům, kteří se dostali do seniorského věku a mají zájem o uměleckou činnost

pod vedením kvalifikovaných lektorů.
Vzdělávání bude probíhat minimálně 1x
za 14 dní ve všední den v dopoledních hodinách nebo o víkendu v rozsahu 1–3 vyučovacích hodin (dle vybraného studijního programu). Lekce se uskuteční formou
individuální nebo kolektivní výuky, rozdělené do semestrů (říjen – leden a únor
– květen). Studenti nebudou nijak hodnoceni a semestry nebudou zakončeny žádnou zkouškou.
Výuka je poskytována zdarma. Je nutné uhradit pouze administrativní poplatek 200 Kč za každý semestr. Prostorové
podmínky, materiální vybavení a lektory
poskytuje ZUŠ Náchod, další výdaje spojené s provozem Akademie 60+ hradí Město Náchod. Účastník studia, který splní
stanovené podmínky, se po třech letech
stává absolventem I. stupně Akademie
60+ a získá certifikát. Po ukončení studia
I. stupně má absolvent možnost pokračovat ve vzdělávání ve II. stupni (ukončení
studia II. stupně je opět po třech letech).

Stacionář Cesta
Česko-polská
spolupráce v sociálních službách
Stacionář Cesta Náchod a Kudowskie
Stovaryszenie Pomocy Osobom Niepelnosprawnym – dvě neziskové organizace se stejným posláním – pomáhat lidem
s různými druhy hendikepu, jen s tím
rozdílem, že Cesta působí v Čechách a Kudowskie Stovaryszenie v Polsku. Tato spolupráce je plodem Mezinárodní konference
o přeshraniční spolupráci, která se konala
letos v únoru v náchodském Déčku.
Velikonoční Výstava
První společná akce, která proběhla
ve dnech 22. 3 – 23. 3. 2016 v prostorech
Městské knihovny v Náchodě, byla k letošním Velikonocům. Svými výrobky jsme
si nekonkurovali, protože výtvarné cítění a také nápady se odvíjely od tradičního výtvarného umění, které je typické pro
Čechy, a stejně tak i pro Poláky. Nádherné
polské kraslice doplňovala nabídka výrobků českého stacionáře, takže si na své přišel i náročný zákazník.
Jak už bylo zmíněno, velikonoční výstava byla první společnou akcí, takže další
v pořadí už klepou na dveře. 22. 4. – Bowlingový turnaj v hronovském Doku (hrát
se bude o putovní pohár), 4. 6. 2016 – Den

Náchodský zpravodaj
Hudební programy:
klavír
klasická kytara
elektrická nebo basová kytara
housle
viola
violoncello
zobcová flétna
klarinet
bicí souprava a africké bubny
trubka
sólový zpěv
Výtvarný program:
kresba, malba, grafika, keramika, floristika
Pohybový program:
rytmická a taneční cvičení, jóga, relaxace
Literárně dramatický program:
práce s hlasem a dechem, rétorika,
nonverbální komunikace a řeč těla,
dramatické hry
Bližší informace a přihlášky jsou k dispozici
na sekretariátu ZUŠ Náchod
Uzávěrka přihlášek 30. 6. 2016.
véhradecký kraj na Ústřední přehlídce
v Uničově ve dnech 27.–29. 5. 2016.
Foto: Pavel Láska, Martin Syrovátka

Nezávislosti – tradiční akce náchodské
Cesty a hronovských Lotrů, Česko-polské
Dušičky v listopadu a rok zakončíme společným Mikulášem v prosinci.
Za skvělou spolupráci děkujeme paní
Ewě Ziniak, paní Grazyně Janiszewské
a všem jejich svěřencům z organizace Kudowskie Stovaryszenie Pomocy Osobom
Niepelnosprawnym.
Poděkování Skautskému oddílu
Děkujeme všem dětem a vedoucím
Skautského oddílu v Náchodě za dobročinnou sbírku, která se uskutečnila v rámci vzdělávací akce „Rádcovský kurz FILIA“.
Výtěžek 909 Kč byl předán klientovi Stacionáře Cesta P.N. a jeho úžasné babičce,
která o něj pečuje. Tento chlapec je od narození těžce postižený a skutečnost, že
na něj tolik lidí myslí, mu udělala velikou
radost. Poděkování patří i vedoucím panu
Petru Neumanovi a slečně Michaele Joskové, kteří byli hlavními iniciátory sbírky.
Denisa Voborníková
Stacionář Cesta z.s.

Rarášci zvítězili
v Hradci Králové

Přípravný pěvecký sbor Rarášci se stal
absolutním vítězem krajského kola.
V krajském kole celostátní soutěže školních dětských pěveckých sborů, jenž se
konalo v pátek 22. 4. 2016 v krásném sále
Filharmonie Hradec Králové, získali Rarášci ZUŠ Náchod 1. místo v kategorii II.A
a zároveň byli vyhlášeni absolutním vítězem, který bude reprezentovat Králo-

Stezka pro cyklisty
označená SDZ č. C8a

Značka přikazuje
cyklistům užít v daném směru takto
označeného pruhu
nebo stezky. Pruhu
nebo stezky smí užít
i osoba vedoucí jízdní kolo, osoba pohybující se na kolečkových bruslích nebo
obdobném sportovním vybavení a osoba
pohybující se na osobním přepravníku.
Ostatním účastníkům silničního provozu
na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak.
Z výše uvedeného vyplývá, že chodci
nesmějí tuto stezku pro cyklisty použít
a musejí použít chodník, který se zde nachází na druhé straně ulice Kladská.

květen 2016

POZVÁNKY

Město Náchod
vás srdečně zve na akci

7. 5. 2016 NÁCHODSKÉ
MÁJOVÁNÍ

na Masarykově náměstí
PROGRAM

16.00–16.15
16.20–16.40
16.50–17.20
17.45–18.45
19.10–20.10
20.30–21.25
21.00

21.45
22.00–22.30

Pěvecký sbor Hlásek – ZŠ T. G. Masaryka Náchod
Večerníček uvádí – MŠ Vančurova Náchod
Street dance taneční skupiny SVČ Déčko
Slaveňáci – country kapela
Vivian – kapela
ProRadost – kapela
Lampionový průvod s mažoretkami MONA Náchod
a Dechovým orchestrem ZUŠ Hronov
Průvod vychází z ulice Českoskalické,
od České pošty ve Starém Městě

Město Náchod a Onkomaják, o. s.
vás zvou na
osvětovou akci k prevenci rakoviny
tlustého střeva Střevo Tour
Prohlédnout si budete moci maketu tlustého střeva o velikosti 9 x 4 m, kterou se dá procházet jako tunelem. Uvidíte co mohou nemoci udělat se zdravou tkání. Zhlédnout můžete také film o kolonoskopii. Vaše dotazy k prevenci a léčbě karcinomu tlustého střeva zodpoví odborní průvodci.

Masarykovo náměstí v Náchodě
7. května 2016, 13–19 hodin

OHŇOSTROJ

pod Státním zámkem Náchod
k 71. výročí konce II. světové války
ProRadost – kapela

Dále se můžete těšit na osvětovou akci k prevenci a léčbě onkologického
onemocnění s ukázkou makety tlustého střeva, omyvatelné tetování na tělo, malování na obličej, dětské zábavné atrakce, stánkový prodej.
Z důvodu ohňostroje bude 7. 5. 2016 od 17.30 hodin uzavřen vjezd na Masarykovo
náměstí v Náchodě a od 20.30 hodin bude uzavřeno zámecké schodiště od Hotelu
U Beránka. Státní zámek Náchod bude 7. 5. 2016 otevřen!

Městská knihovna o. p. s.,
Náchodská Prima sezóna o. p. s. a Město Náchod
vás zve na

NOC LITERATURY 2016
veřejné čtení na netradičních místech

středa 11. 5. 2016

sraz v 18 hodin před budovou radnice,
Masarykovo náměstí
Místa, kde se bude číst:
u hodinového stroje v náchodské radnici
zde vás uvítá pan starosta Jan Birke, který přečte
i první literární ukázku
stará radnice – Pranýř
sklepení náchodského zámku

Číst budou:
Petra Výtvarová Krausová,
herečka, držitelka ceny Thalie
Lenka Jiránková,
knihovnice a básnířka
Petr Voldán,
redaktor a zahraniční zpravodaj

Pohybovat se společně budeme mezi
jednotlivými místy pěšky. Projekt
organizují Česká centra ve spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních institutů sítě EUNIC (European Union National Institutes for Culture)
a kulturními odděleními zahraničních velvyslanectví.
Noc literatury se koná v předvečer zahájení největšího knižního festivalu v zemi – Svět knihy.

24. 5. 2016 Náchod
Dopravní hřiště
Registrace od 15 hod
Start závodu od 16 hodin
Triatlonová tour, která dává šanci naprosto každému
dítěti. Snaží se spojit dva rozdílné světy, které naše
společnost oddělila a přitom si každý zasluhuje dostat
rovnocennou šanci. V rámci této série závodů je na
každém závodě možnost si zapůjčit kolo a vybavení,
čímž dávám šanci i dětem z rodin, které si třeba nemůžou kolo dovolit,
ale přesto by chtěly, aby si jejich děti tento krásný sport mohly vyzkoušet.
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Workshop – vztahy, konflikt, komunikace – Darina Bártová
(Déčko Náchod)

Zahájení festivalu NPS 2016, patron festivalu Ondřej Kepka
Vernisáž k výstavě výtvarných prací, sboreček Jiráskova Gymnázia Náchod
(Regionální muzeum v Náchodě, Masarykovo náměstí)

Venkovní pódium – koncerty
(Masarykovo náměstí)

Beseda s patronem festivalu Ondřejem Kepkou
moderuje Petra Výtvarová Krausová
(Malý sál – Městské divadlo Dr. Josefa Čížka)

15.00

16.00

16.00

18.30

Úterý 10. května

Workshop – fotografie – Radek Kalhous
(Déčko Náchod)
Workshop – fotografie – Radek Kalhous
(Déčko Náchod)
Workshop – break dance – Jaroslav Karásek
(Masarykovo náměstí – pódium)
Procházka J. Škvoreckého – Štěpán Macura
(Masarykovo náměstí, lavička Josefa Škvoreckého)
Venkovní pódium – koncerty
(Masarykovo náměstí)
Noc literatury 2016 – veřejná čtení na neobvyklých místech
Téma: Severská literatura
místa: Nová radnice v Náchodě u hodinového stroje, Stará radnice
v Náchodě – Pranýř, Státní zámek v Náchodě – zámecký sklep
Jazzový koncert
vystoupí: Pavel Hrubý – Between The Lines, Petr Kroutil Orchestra,
Jazz Generation (velký sál – Městské divadlo Dr. Josefa Čížka)

9.00
13.00
15.00
15.00
17.00
18.00

18.30

Celý den Filmová sekce – Impuls Hradec Králové
(Kino Vesmír, videoklub, 3. patro)

Středa 11. května

Venkovní pódium – koncerty
(Masarykovo náměstí)
17.00

Workshop – „Ondřejova filmová škola“ – Ondřej Kepka
(ZUŠ Náchod, Tyršova 247, divadelní sál)
Setkání s porotci literární sekce, rozborový seminář
(Městská knihovna Náchod)
Ateliérová fotografie workshop – Roman Unger
(ateliér Roman Unger)
Bubenická dílna – David Andrš
(sraz před klubem Pranýř)
Vyhlášení výsledků NPS, ukončení festivalu
(Ondřej Kepka, Malý sál – Městské divadlo Dr. Josefa Čížka)

10.00
11.00
14.30
16.00

Workshop – moderní tanec – Jiří Zbořil
(ZUŠ Náchod, Tyršova 247, taneční sál)

VII. ročník Hudebně – divadelního festivalu pro handicapované
žáky Královéhradeckého regionu, Základní škola a Mateřská škola Josefa
Zemana v Náchodě (velký sál – Městské divadlo Dr. Josefa Čížka)

10.00

9.00

9.00

Pátek 13. května

16.00

15.00

Workshop – taneční choreografie – Jiří Zbořil
(ZUŠ Náchod, Tyršova 247, divadelní sál)
Bubenická dílna – David Andrš
(sraz před klubem Pranýř)
Workshop – výtvarná dílna, šperky z fimo hmoty
(Déčko Náchod)
15.00

Náchodský zpravodaj

Ondřej Kepka

Workshop – street dance – Tereza Hrodková
(Masarykovo náměstí – pódium)

15.00

Pondělí 9. května

9. – 14. květen 2016

Náchodská Prima sezóna

pořádají 19. ročník celostátního festivalu studentské tvořivosti

Náchodská Prima sezóna, o.p.s. a Město Náchod pod záštitou ministra kultury Mgr. Daniela Hermana, hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France
a starosty města Náchoda Jana Birke, za ﬁnančního přispění Ministerstva kultury ČR, Královéhradeckého kraje a Města Náchoda
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Divadelní představení:
„Treperendy“ divadelní klub mladých Česká Lípa
(Městské divadlo Dr. Josefa Čížka)
„Ještě“ – ZUŠ Pardubice (ZUŠ Náchod)
„F.A.U.S.T.U.D.Y.“ – divadelní skupina DREJG Náchod
(Městské divadlo Dr. Josefa Čížka)
„Jen jestli“ – ZUŠ Pardubice
(Městské divadlo Dr. Josefa Čížka)
„Láska, chlast a zapomnění“ – ZUŠ Střezina
(Městské divadlo Dr. Josefa Čížka)
Divadelní rozborový seminář
(Městské divadlo Dr. Josefa Čížka)
Graffiti workshop – Jan Šubert
(ul. Smolova, za prodejnou Old Town skate & street)

9.00
10.30
13.00
14.00
14.40
15.45
14.00

Geisslers Hofcomoedianten, divadelní spolek Praha
představení „Dvě komedie v komedii“ – režie Petr Hašek
(velký sál – Městské divadlo Dr. Josefa Čížka) – pro střední školy

Divadelní rozborový seminář
(ZUŠ Náchod, Tyršova 247)

Workshop – improvizační dílna – Petra Výtvarová Krausová
(ZUŠ Náchod, Tyršova 247)

Graffiti workshop & ukázka – Jan Šubert
(ul. Smolova, za prodejnou Old Town skate & street)

Bubenická dílna – David Andrš
(sraz před klubem Pranýř)

Šperkařská dílna – Helena Slováková
(Déčko Náchod)

Venkovní pódium – koncerty
(Masarykovo náměstí)

Mezinárodní projekt – ZEĎ 2016 – Fotoklub Náchod
(vstupní prostory Městské knihovny v Náchodě)

Výstava – fotografií studentů – Roman Unger
(Stará radnice – Pranýř, Masarykovo náměstí)

Geisslers Hofcomoedianten, divadelní spolek Praha
představení „Dvě komedie v komedii“ – režie Petr Hašek
(velký sál Městské divadlo Dr. Josefa Čížka, předprodej vstupenek
v Městském informačním centru v Náchodě) – pro veřejnost

10.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

16.00

17.00

18.00

19.00

Swing Sextet (Dannyho kavárna, Hotel U Beránka)

Workshop – Fotografie – Roman Unger (Déčko Náchod)

9.00

Snap Call

Hudební večer
vystoupí: ReGen, Stand Back 20 Feet, The Entropies, Snap Call, Whatrock
(Bazzen Music Club, Hrašeho 15)

Venkovní pódium – koncerty
(Masarykovo náměstí)

NÁCHODSKÝ

www.primasezona.cz

Změna programu vyhrazena!
Na celý program festivalu je zvána i široká veřejnost!
Podrobnější informace k jednotlivým akcím najdete na:

Každodenní freestylová improvizační vystoupení v centru města
Petra Výtvarová Krausová + děti ZUŠ Náchod (Mimoni, Parťáci, Smajlíci)

Doprovodný program:

Dopoledne Majáles pro účastníky festivalu NPS

Sobota 14. května

19.45

16.00

SVČ Déčko Náchod, ZUŠ Náchod, Městská knihovna Náchod, Regionální muzeum v Náchodě, Kino Vesmír Náchod, Technické služby města Náchoda a další městské příspěvkové organizace.

Za spolupráci děkujeme těmto institucím:

Dětská Prima sezóna – Masarykovo náměstí, venkovní podium
(v případě špatného počasí Kino Vesmír)

9.00

Čtvrtek 12. května

21.00

Výtvarný workshop – Lukáš Jícha, Téma: divadelní plakát
(ateliér ZUŠ Náchod, Tyršova 247, 3. patro)

9.00
Petr Kroutil

Divadelní představení – ZUŠ Střezina „Zuckerbergovy loutky“
(ZUŠ Náchod, Tyršova 247)

9.00

květen 2016
Náchodský zpravodaj
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PRIMA SEZÓNA, CAMERATA NOVA

Náchodský zpravodaj

Náchodská Prima sezóna, o.p
o.p.s. uvádí:

Jazzový
večer
11. května 2016

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě
od 18:30 hod.
Pavel Hrubý – Between The
eL
Lines
ines
Petr Kroutil Orchestra
Jazz Generation

ho kavárna“
Hotel U Beránka – „Dannyho
Swing Sextet od 21:00 hod.

Vstupenky v Městském
m
Náchodě.
informačním centru v Nác
N
chodě.

Obecně prospěšná společnost Náchodská Prima sezóna a město Náchod

vás zvou na

Dětskou
Prima sezónu

46. ročník festivalu

dne 12. 5. 2016 na Masarykově náměstí
(v případě nepříznivého počasí v Kině Vesmír)
09.00
09.10
09.40
10.10
10.35
10.50
11.20
12.25
12.50
13.20
14.00
14.30
15.00
15.30

Náchodská Prima sezóna, o. p. s. ve spolupráci s Městem Náchod, za finančního přispění Ministerstva kultury ČR a Královéhradeckého kraje, pod záštitou ministra kultury Mgr. Daniela Hermana a hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France,
za odborné spolupráce NIPOS-ARTAMA, ve spolupráci s kulturními zařízeními a farními úřady v Náchodě, Dobrušce, Opočně, České Skalici, Broumově a Kłodzku pořádají

Zahájení 1. ročníku Dětské Prima sezóny
Večerníček uvádí - MŠ Vančurova
Mravenečkovo dobrodružství - MŠ Velké Poříčí
Červená Karkulka - ZŠ TGM
O řepě - MŠ Kramolna
Jarní louka - MŠ Plhov
Vystoupení Evy Hruškové
Maxipes Fík v pohádkové zemi
- ZŠ Velký Dřevíč
Z pohádky do pohádky - MŠ Komenského
Divadlo beze slov - HK
Z pohádky do pohádky - ZŠ Velký Dřevíč
Eva Hrušková
Jak šlo vejce do světa - ZŠ Velké Poříčí
O zmrzlém králi, Notičky, Napálený král, Jak pan král přijal
do služeb Kašpárka, Zlatnická – žáci a žáčci ZŠ Komenského
Slavnostní ukončení a vyhodnocení

Výtvarné práce budou po celou dobu konání studentského festivalu Náchodská Prima sezóna
vystaveny v kavárně Prima sezóna (vedle knihovny) a v Městské knihovně.
Tento projekt byl podpořen z dotace Královéhradeckého kraje.

CAMERATA NOVA
NÁCHOD 2016
16. 5. – 26. 5. 2016

festival komorní hudby, in memoriam Jindřichu Roubíčkovi

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU

16. května 2016 od 19.00 hodin, Městské divadlo Dr. Josefa Čížka, Náchod
KOMORNÍ ORCHESTR SLÁVY VORLOVÉ NÁCHOD
dirigent: Josef Vlach, sólisté: Iveta Krejslerová a Jan Drejsl (klarinet)
19. května 2016 od 19.00 hodin, kostel svatého Michaela, Náchod
CHOREA CORCONTICA, sbormistr: Eva Slaninová
ŠPORKOVO TRIO PRAHA, umělecký vedoucí: Karel Novotný
20. května 2016 od 19.00 hodin, kostel Nejsvětější trojice, Opočno
PARDUBICKÝ KOMORNÍ ORCHESTR
nastudoval a řídí: Jiří Kuchválek
21. května 2016, 18.45 hodin, kostel Wniebowziecia Maryi Panny, Kłodzko
KOMORNÍ ORCHESTR JAROSLAVA KOCIANA
dirigent: Bohuslav Mimra
23. května 2016, 19.00 hodin, klášterní kostel svatého Vojtěcha, Broumov
KOMORNÍ ORCHESTR UHK, HRADEC KRÁLOVÉ
dirigent: Jaromír Křováček
25. května 2016, 18.00 hodin, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Česká Skalice
KOMORNÍ ORCHESTR IŠI KREJČÍHO
dirigent: Tomáš Klásek, sólisté: Alena Kučerová – altová flétna, Karel Svačina – housle,
Jitka Svačinová – viola, Sylvie Hartmannová – klarinet, Jana Tutková – flétna

ZÁVĚREČNÝ KONCERT FESTIVALU

NÁCHODSKÝ

26. května 2016, 19.00 hodin, kostel svatého Vavřince, Náchod
KOMORNÍ USKUPENÍ ZUŠ NÁCHOD
pod vedením pedagogů: Michaela Michalová, Ladislav Michal, Olena Ivanenko a Lukáš Janko
DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR CANTO
sbormistr: Zbyněk Mokrejš, klavírní doprovod: Roman Černý
KOMORNÍ ORCHESTR SLÁVY VORLOVÉ
dirigent: Josef Vlach, sólistka: Sidonie Ilšnerová – housle

květen 2016

POZVÁNKY

Srdečně zveme všechny zájemce na
Pevnost Dobrošov u Náchoda k připomenutí
71 let od konce druhé světové války

Ukázky dobové výstroje a výzbroje, výstava Bojová cesta
291. střelecké divize od Leningradu do Náchoda

7. a 8. května 2016, od 10 hodin

pivovaru otevřen
21. 5. 2016 areál
od 13 - 24 hodin

DEN
00

00

LNÝ IVA

VSTUPNÉ 50,- Kč - děti do 15 let zdarma
• SPECIÁLNÍ PIVO PRUBÍN

• EXKURZE v každou celou hodinu od 13.00 do 19.00 hodin

každé

PIVO
za 15 Kč

• NAČEPUJTE SI SAMI PIVO A PŘISPĚJTE NA HOSPIC
ANEŽKY ČESKÉ v Červeném Kostelci

• OCHUTNEJ ŠEST PIV A VYHRAJ• DĚTSKÉ PUTOVÁNÍ PIVOVAREM

• 2000 - LOSOVÁNÍ HODNOTNÝCH CEN (pivní výčep, pivo na rok zdarma, gril)
• VYZKOUŠEJ SI SLALOM NA SAGWAY (virtuální brýle, Karaoke)

ROGRAM

1330 – 1430

Malina Brothers

1700 – 1800

Kurtyzány z 25. avenue

1500 – 1600

Wanastowi Vjecy Revival

MEDIÁLNÍ PARTNER

1800 – 1900

Jiří Havrda Bench press

1900 – 2000

Wishmasters

2030 – 2130

(přijďte si poměřit sílu s několikanásobným
mistrem světa a světovým rekordmanem)

Divokej Bill revival

2200 – 2300 czech SEPULTURA revival

www.primator.cz
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MODRÁ LINKA

OKÉNKO ZASTUPIZELŮ

Náchodský zpravodaj

Náchod - Kudowa Zdrój - Karłów - Broumov
TA M

čas
8:15
8:19
8:20
8:25
8:27
8:38
8:50
8:55
9:10
9:12
9:15
9:19
9:28
9:38
9:43
9:50

CY KLO BUSY

KLADSKÝM POMEZÍM • NA VÝLET BEZ AUTA

Nechte se dovézt společně s Vaším kolem
do turisticky zajímavých míst Kladského pomezí,
Krkonoš a do polských Stolových hor.

O D KU D - K A M

čas
12:15
12:19
12:20
12:25
12:27
12:38
12:50
12:55
13:10
13:12
13:15
13:19
13:28
13:38
13:43
13:50

odjezd • zastávky • příjezd
Náchod, aut. st.
Náchod, Běloves, Ida
Náchod, CLO
Kudowa Zdrój, Slone, CLO
Kudowa Zdrój, ul. Zdrojowa
Kudowa Zdrój
Karlów, Bledne skaly
Karlów
Radków
Ratno Górne
Ratno Dolne
Wambierzyce
Scinawka Srednia,Sikorsk./Mickiew
Tlumaczów, Tlumaczówek
Tlumaczów, CLO
Otovice, celnice
Otovice, prodejna
Broumov, aut. st.

ZPĚT

čas
11:50
11:46
11:45
11:40
11:38
11:25
11:10
11:10
10:55
10:51
10:48
10:45
10:36
10:25
10:17
10:10

čas
16:15
16:11
16:10
16:05
16:03
15:50
15:40
15:40
15:25
15:22
15:19
15:15
15:07
14:57
14:52
14:45

ČERVENÁ LINKA
Hradec Králové - Náchod - Adršpach - Trutnov - Pec p.Sněžkou - Pomezní Boudy
TA M

Foto: Jan Záliš © 2016
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Horní Malá Úpa

P O L S K O

Pec pod
Snežkou

Svoboda
nad Úpou
Adršpach

Teplice
nad Metují
Broumov

Police
nad Metuji

Trutnov

Tlumaczów
Radków
Wambierzyce

Jívka

Č E S K Á
R E P U B L I K A

Hronov
Kudowa Zdrój

Česká Skalice

Jaroměř

HRADEC
KRÁLOVÉ

Karlów

Náchod

čas
7:15
7:35
7:40
7:55
8:06
8:10
8:15
8:25
8:30
8:38
8:45
9:05
9:10
9:20
9:25
9:32
9:37
9:40
9:43
9:49
10:08
10:15
10:33
10:40
10:45
(
(
(
(
11:00
11:10

ODKUD - KAM

ZPĚT

odjezd • zastávky • příjezd
Hradec Králové,Terminál HD
Jaroměř, Na Špici
Jaroměř, aut. st.
Česká Skalice, nám.
Náchod, Staré Město, rozc.
Náchod, aut. st.

čas
…
…
…
…
…
18:40

Velké Poříčí, pošta
Hronov, aut. st.
Bezděkov n. Met., Na Mýtě
Police n. Met., aut. st.
Teplice n. Met., nám.
Teplice n. Met., skály
Adršpach, skály
Adršpach, Horní Adršpach, žel. zast.
Jívka, Janovice, host.
Jívka, aut. st.
Jívka, rozc. SKJ
Radvanice, aut. st.
Chvaleč, kino
Trutnov, aut. nádr.

18:30
18:25
18:18
18:10
17:50
17:45
17:35
17:25
(
(
(
(
17:10
16:50
16:45
16:25
16:20
16:15
16:10
16:05
16:00
15:55
15:45
15:35

Svoboda n. Úpou, aut. st.
Horní Maršov, most
Horní Maršov, Temný Důl, odb. Malá Úpa
Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, nám.
Pec p. Sněžkou, aut. st.
Pec p. Sněžkou,Velká Úpa, nám.
Horní Maršov, Temný Důl, křiž. Malá Úpa
Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn
Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy

* obě linky jezdí od 28.5.2016 do 28.9.2016 v sobotu, neděli a ve svátky.
V době letních prázdnin od 1.7. do 31.8.2016 jezdí každý den. Modrá linka
v době prázdnin jezdí v pracovních dnech pouze na Karlów, v sobotu, neděli
a o svátcích až do Broumova. Změna jízdních řádů vyhrazena.

www.kladskepomezi.cz

květen 2016

CYKLOBUSY, INFOCENTRUM

Cyklobusy vyjíždějí

Výlet

Jako každý rok i letos se na konci května rozjedou dvě linky
cyklobusů Kladského pomezí, aby mohly vozit turisty a cyklisty do těch nejzajímavějších míst Kladského pomezí a navíc bez
auta. Červená linka bude o víkendech, ve svátcích a během letních prázdnin každý den odjíždět z Hradce Králové chvíli po sedmé hodině. Její trasa dále povede přes Náchod a Adršpach až na
Pomezní boudy. Odtud se zpět po stejné trase bude vracet vždy
pět minut po půl čtvrté. Modrá linka cyklobusů vozící návštěvníky přes Polsko do Broumova bude o prázdninách ve všedních
dnech jezdit pouze do Karłówa. Do Broumova se modrou linkou
cyklisté dostanou pouze v o víkendech a o svátcích.
A na jakou novinku se milovníci cykloturistiky mohou těšit?
„Letošní novinkou cyklobusů je prodloužení hlavní páteřní červené
trasy z Hradce Králové, která nyní bude zajíždět i do Janovic, Jívky
a Radvanic“: uvedl předseda správní rady Branky, o.p.s. a starosta
města Rtyně v Podkrkonoší pan Zdeněk Špringr. „Tak se zlepší dostupnost nejen Jestřebích hor, ale také dalších turistických míst jako
například Důl Bohumír“, dodal.
Pro zájemce budou v informačních centrech připraveny letáky s jízdními řády a také praktické mapy s cyklotrasami v Kladském pomezí.
Provoz cyklobusů každoročně organizuje a propaguje společnost Branka, o.p.s. Jízdní řády cyklobusů a tipy na výlety naleznete na www.kladskepomezi.cz. Regionem projíždějí i další linky cyklobusů do Orlických hor. Více se o nich dozvíte na www.
euro-glacensis.cz.
BRANKA, o. p. s., Němcové 2020, 547 01 Náchod,
www.kladskepomezi.cz, tel.: 491 405 185
Markéta Venclová, ředitelka:
e-mail: marketa.venclova@kladskepomezi.cz, tel: 602 190 198
Lenka Lembejová, projektový manažer:
e-mail: lenka.lembejova@kladskepomezi.cz, tel.: 725 972 033

Náchod, nádraží ČD – (žlutá t. zn.): Staré Město, Peklo – (červená
t. zn.): Jizbice, Jiráskova chata Dobrošov, Amerika, Náchod, Masarykovo náměstí
Náš středně náročný pěší výlet začíná v Náchodě na vlakovém a autobusovém nádraží, kde rovněž začíná i žluté turistické značení. Po něm se tedy vydáme směrem k pivovaru, za mostem zabočíme doprava, a nyní až do Pekelského údolí půjdeme
podél krásně meandrující řeky Metuje. Tato část výletu je vhodná
i pro cyklisty, kočárky a in-line brusle. V Pekle se pod dohledem
dvou dřevěných čertů můžeme občerstvit v Bartoňově útulně,
původním mlýnu přestaveném v roce 1909 dle návrhu architekta Dušana Jurkoviče. Nyní však máme před sebou jediné, zato
prudké stoupání na Dobrošov. Řádně se tedy posilníme, rozloučíme se s kamenným vodníkem a pokračujeme po červené turistické značce směrem na Jizbice. Projdeme obcí kolem kostela a po chvíli vystoupáme k dalšímu architektonickému skvostu
Dušana Jurkoviče a to k Jiráskově chatě na Dobrošově. Zde nám
je odměnou jedinečný výhled na město Náchod i do sousedního Polska. I zde je možnost občerstvení a navíc můžete navštívit i rozhlednu s vyhlídkovou plošinou ve výšce 15 metrů. Odtud budeme pokračovat po červené značce zpět až do Náchoda.
Po tomto náročnějším výletu se od 16. do 26. května můžete
zrelaxovat za poslechu komorní hudby. V těchto dnech se totiž
bude odehrávat tradiční festival komorní hudby Camerata Nova,
který zahrnuje několik koncertů nejen v Náchodě, ale i v jeho
bezprostředním okolí.

na konci května
a přicházejí s novinkou

Zápis do mateřských škol
pro rok 2016/2017
Zápis do náchodských mateřských škol
se uskuteční ve dnech 2. a 3. května 2016 od 9.00 do 15.00
hod.
Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy:
1. rodný list dítěte
2. průkaz totožnosti zákonného zástupce, popřípadě doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení
v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
3. vyjádření školského poradenského zařízení popřípadě
také registrujícího lékaře, v případě dítěte se zdravotním postižením.
Kritéria pro přijímání dětí budou zveřejněna na webových
stránkách mateřských škol nebo vyvěšena přímo
v jednotlivých mateřských školách
u zápisu.

Z Náchoda za architekturou
Dušana Jurkoviče a zpět na festival

ZVEME VÁS
na valnou hromadu Spolku Obchvat Náchoda, která se
koná ve středu 18. května v 16.00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu Náchod, Masarykovo náměstí 40.
Seznámíme vás se stavem přípravy obchvatu města Náchod a přeložky silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí, která
je pokračováním obchvatu města směr Broumov.
Pozváni byli: hejtman a radní pro dopravu Královéhradeckého kraje, vedení města Náchoda, Ministerstvo dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Policie ČR, SÚS
Královéhradeckého kraje, a. s.
Výbor Spolku Obchvat Náchoda

NOVINKY
Z INFOCENTRA
květen 2016
Upozorňujeme návštěvníky Městského informačního centra,
že se od května do září prodlužuje otevírací doba následovně:

Otevírací doba
květen–září
Po–Pá:
8–12, 12.30–17 hodin
So–Ne:
8–12, 12.30–15 hodin
Od středy 4. 5. budou v Informačním centru k dostání letní Noviny Kladského pomezí, tak si přijďte pro čestvé novinky z našeho regionu.
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MUZEUM, KVĚTINOVÝ DEN

V květnu 2016
v Regionálním muzeu Náchod
Náchod: Úniková brána Evropy
Významné výročí v dějinách Náchoda
Je tomu právě 70 let, kdy se Náchod stal místem, kudy proudily
desetitisíce židovských uprchlíků mířících za vysněným lepším
životem do Palestiny. Když byla v roce 1944 osvobozena velká
část Pobaltí, vydalo se několik židovských partyzánů do Rumunska, aby se z Bukurešti přeplavili po moři do Palestiny. Jejich příkladu následovali další židovští uprchlíci. V lednu 1945 se sešly
různé židovské organizace, aby rozhodly, zda je masový přesun židovského etnika z Evropy do Palestiny možný. V březnu
byla vytvořena organizace Merkaz la-gola, jejímiž členy se stali příslušníci Židovské brigády a bývalí partyzáni, kteří navázali kontakty s židovskými představiteli jednotlivých evropských
států s cílem získat prostředky pro transport Židů přes hranice.
V druhé polovině roku 1945 se do jednotlivých zemí rozjeli židovští zástupci za účelem přípravy jedné z nejdůležitějších operací s krycím názvem Bricha. Díky jejich práci prošla Evropou
první velká vlna emigrantů už koncem roku 1945. Celá akce byla
zorganizována tak, aby nevypadala jako útěk Židů, nýbrž jako
přirozená migrace běženců a bývalých vězňů z koncentračních
táborů. Pochody pokračovaly i v následujícím roce. Překračování
státních hranic se odehrávalo velmi složitě a obezřetně, neboť se
jednalo o nelegální přechody cizích státních příslušníků. Představitelé židovských organizací však dokázali na nové změny
a problémy reagovat pružně. Na jaře roku 1946 prošla Evropou
druhá velká vlna židovských utečenců ze SSSR a Polska, kde se
začal velmi silně projevovat antisemitismus. Přes 100 tisíc přeživších židovských obyvatel těchto států, včetně malých a odrostlejších dětí, se vydalo na pouť do Československa.
Po velkém protižidovském pogromu v polském městě Kielce v létě 1946 se dosud váhající židovské rodiny rovněž vydaly na pochod k čsl. hranicím. V rámci Brichy byly pro tyto velmi
početné (mnohdy i několikatisícové) skupiny dojednány bezpečné přechody hranic, takže mezi červnem a zářím 1946 prošlo
přes polsko-československé hranice přes 35 tisíc Židů. Naše státní orgány, včetně Československého červeného kříže, pomáhaly
přepravovat uprchlíky od jedné státní hranice k druhé, přičemž
jim dodávaly ošacení a jídlo. Hlavními místy pro přesun se stal
Náchod, Aš a Bratislava. Záměrem všech putujících bylo dostat
se do Rakouska, nebo do Bratislavy. Ten, kdo vytčeného cíle dosáhl, mohl pokračovat dále do Itálie nebo Francie, odkud byli židovští uprchlíci převáženi transportními loděmi do Palestiny.
První hlášení SNB o množících se přechodech hranic polskými státními příslušníky židovského původu dorazilo na pražské ústředí dne 4. října 1945. První příchozí židovští uprchlíci do Náchoda se ze strachu před dalšími perzekucemi vydávali
za Řeky. Protože ale mnozí dostali falešné doklady, byli českými
státními úřady vraceni zpět. Taková situace panovala na hranicích v Náchodě koncem února 1946, kdy zde bylo zadrženo 11
osob židovského původu s průkazy rakouského Červeného kříže. Na jaře téhož roku se situace s přílivem uprchlíků zkomplikovala. 11. března bylo z Náchoda hlášeno, že se množí nelegální přechody hranic. Zadržené osoby byly sice posílány zpět, ale
vzápětí se většinou vracely zpět s odůvodněním, že byly polskými úředními orgány zbity. V době druhé uprchlické vlny v červenci se v okolí Náchoda nacházelo okolo 4000 židovských utečenců denně. Za celý rok 1946 pak pohraniční správa odbavila
celkem 97 450 židovských uprchlíků. Na průběh přechodu hranic se v květnu 1946 přijeli dokonce podívat zástupci UNRRy Angličan Elfan Rees a ředitel American Joint Distribution Comitee
Dr. Israel G. Jacobson.
Polské úřady se podílely na spolupráci při přesunech jen do začátku roku 1947, poté byly oficiální styky ukončeny a veškeré
další překračování státních hranic se stalo ilegální záležitos-

Náchodský zpravodaj
tí. Řada Židů, pomáhajících s přeshraničními přechody, byla zadržena na západních hranicích Polska. Přesto se koridor do Rakouska a Itálie úplně neuzavřel a zůstal funkční až do roku 1949,
kdy byla po založení státu Izrael akce Bricha oficiálně ukončena.

Podpořte 11. května
již 20. ročník
Květinového dne!
Také v tomto roce se uskuteční jako součást mezinárodní kampaně proti rakovině za zlepšení léčby a výzkumu nádorových
onemocnění ve středu dne 11. května již 20. ročník celonárodní
veřejné sbírky Květinový den s označením Český den proti rakovině 2016. Akce je zaměřena na výchovu ke zdravému způsobu
života v rodině a na prevenci před rizikovými faktory, spolupodílejícími se na nádorových onemocněních. Účelem sbírky je nádorová prevence, zlepšení kvality života onkologických pacientů,
podpora onkologické výchovy, výzkumu a vybavení onkologických center. Tradičním symbolem sbírky je žlutý květ měsíčku
lékařského, barva stužky u kytiček bude letos růžová. Kvítek
bude opět nabízen za minimální příspěvek 20 Kč.
Hlavním tématem sbírky a letáků bude tentokrát prevence nádorů prsu. Jde o jedno z nejčastějších onkologických onemocnění v evropské populaci s výskytem 63 diagnóz na 100 000 žen,
u nás v České republice dokonce 71 případů na 100 000 žen. Přes
mnohé informační kampaně a možnosti screeningu stále mezi
námi žijí ženy, které onemocnění zanedbají i v případě jasných
příznaků. Dodržováním jednoduchých zásad zdravého životního stylu lze však podle nejnovějších poznatků až polovině všech
onkologických onemocnění dokonce předejít!
V našem regionu se Květinovému dnu dlouhodobě věnuje Liga
proti rakovině Náchod se sídlem v budově MěÚ Náchod, Palachova 1303, která již více než 20 let působí v oblasti prevence
a podpory nemocných. Díky její spolupráci s 15 středními školami a skauty v mnoha městech a obcích Náchodska, Broumovska,
Policka, Trutnovska, Novoměstska a Jaroměřska jsme oblastí, kde
lidem není zdraví lhostejné a kde má Květinový den každoroční podporu veřejnosti.
Šíření zásad prevence rakoviny je naším hlavním cílem, pomozte prosím i vy!
Liga proti rakovině, Náchod

květen 2016

SVĚTOVÉ KONCERTY, BALET, VÝSTAVY

to vše v kině Vesmír v Náchodě v květnu 2016
Středa 11. května v 19.15 hodin
Komentovaná prohlídka výstavy z italského Milána
LEONARDO DA VINCI: GÉNIUS V MILÁNĚ
Při příležitosti konání nejdůležitější kulturní události roku EXPO
2015 v Miláně se uskutečnila i unikátní výstava “Leonardo 1452–
1519”, na které byla k vidění nejzajímavější díla Leonarda da Vinci. Expozice byla výsledkem šestileté práce odborníků. Výstava
představuje nejznámější díla Leonarda da Vinci, detailně si prohlédnete jeho obrazy, ale také rukopisy, přírodopisné nákresy,
utopické projekty, anatomické kresby a mytické výjevy. Na závěr dokumentu se vydáte na cestu po samotném Miláně, městě,
které Leonarda inspirovalo a utvářelo jako malíře, vědce, inženýra, spisovatele i architekta. To vše v nejlepší obrazové i zvukové
kvalitě… Vstupné v předprodeji do 6. 5. 2016 je 210 Kč, dále 240 Kč.
Čtvrtek 12. května ve 20 hodin
Satelitní přenos koncertu z Obecního domu v Praze
ZAHAJOVACÍ KONCERT PRAŽSKÉHO JARA 2016
Bedřich Smetana: Má vlast – cyklus symfonických básní.
Hraje Česká filharmonie, dirigent Paavo Järvi.
Většinu orchestrálních skladeb Bedřicha Smetany tvoří symfonické básně. Nejznámější z nich, nejen u nás, je cyklus šesti symfonických básní Má vlast. Vznikaly postupně: Vyšehrad a Vltava v roce 1874, Šárka a Z českých luhů a hájů 1875. V letech
1878 a 1879 vznikly Tábor a Blaník. Cyklus byl obecně nazývaný „Vlasť“ a teprve při jednání s nakladatelstvím F. A. Urbánek
mu dal Smetana definitivní název Má vlast. V říjnu 1879 věnoval skladatel cyklus městu Praze. První souborné provedení Mé
vlasti se konalo 5. 11. 1882 pod taktovkou Adolfa Čecha a stalo
se celonárodní manifestací. K dalšímu provádění celého kompletu docházelo jen sporadicky, mj. pro vysoké technické požadavky kladené na hráčské schopnosti i možnosti tehdejších orchestrů. K výraznějšímu prosazení Mé vlasti na koncertních pódiích
přispěl až vznik České filharmonie v roce 1896. Od roku 1952 je
Mou vlastí každoročně zahajován MHF Pražské jaro. Koncert bez
přestávky! Vstupné 40 Kč.
Neděle 15. května v 17 hodin
Záznam koncertu z La Scaly v Miláně
PAVARROTI ZPÍVÁ VERDIHO REQUIEM
Na úžasném záznamu vystoupení z roku 1967 se představí mladý Luciano Pavarroti a s ním i Leontyne Price, Fiorenza Cossotto,
Nicolai Ghiaurov – orchestr a sbor opery La Scaly pod vedením
špičkového dirigenta Herberta von Karajana. Tento záznam je
dech beroucí ukázkou toho nejlepšího, co se kdy v klasické hudbě odehrálo… Koncert se konal ve světoznámém operním chrámu La Scala na oslavu desátého výročí Toscaniniho smrti. Se
stejnou produkcí pěvci s orchestrem a sborem vystupovali také
v Moskvě, Montrealu, New Yorku a Miláně. Záznam byl nahrán
původně na 35 mm film a zachytil mladého Luciana Pavarrotiho
zaskakujícího za Carla Bergonziho. Vstupné 200 Kč.
Středa 18. května ve 20.15 hodin
Satelitní přenos baletního předst. Královského baletu v Londýně
FRANKENSTEIN
Hudba: Lowell Liebermann. Choreografie: Liam Scarlett.
Příběh o morálce a potřebě lásky, přátelství a porozumění. Světová premiéra nového moderního baletu choreografa Liama Scarletta na motivy mistrovského díla spisovatelky Mary Shelley.
Liam Scarlett je rezidenční umělec baletního souboru Královského baletu. Ve svých baletních choreografiích spojuje vysoce
expresivní pohyb, sofistikovanou hudbu a temnou psychologickou analýzu. Jeho prvním celovečerním dílem, které bude uvedeno na hlavní scéně, je právě Frankenstein.
Vstupné 250 Kč, studenti a senioři 200 Kč.

KINO VESMÍR
Čtvrtek 26. května v 19.30 hodin
Záznam koncertu ze švýcarské Basileje
IGGY POP LIVE IN BASEL 2015
Koncert rockové legendy či kmotra punku Iggy Popa. Důvod,
proč mnozí považují Iggyho Popa za kmotra punku je ten, že každá minulá i současná punková kapela má vědomě či nevědomě
„vypůjčenu“ jednu nebo dvě skladby od Iggyho Popa a jeho kapely The Stoogies. Kapela The Stoogie, která byla na vrcholu slávy koncem 60tých a začátkem 70tých let se znovu dala dohromady v roce 2003 a v roce 2010 byla uvedena do Rock´n´rollové
síně slávy. Iggy Pop, známý svým pobuřujícím a nepředvídatelným řáděním na podiu, zpívá v Baloise Session v Basileji ve Švýcarsku, kde byl oceněn cenou Lifetime Achievement za rok 2015.
Fantastické představení uvádí všechny Popovy vrcholné hity,
včetně „I Wanna Be Your Dog“, “The Passenger”, “Lust for Life”
a spoustu dalších. Vstupné 200 Kč.
PŘIPRAVUJEME:
Předprodej vstupenek zahájen 1. května 2016 v pokladně kina Vesmír!!!
Sobota 23. července ve 20.00 hodin
Satelitní přenos koncertu z holandského Maastrichtu
KONCERT ANDRÉ RIEU Z MAASTRICHTU 2016
André Rieu a jeho 12. koncert v kinech! André Rieu – nizozemský houslista, dirigent a skvělý bavič publika s obrovským smyslem pro humor, známý širokému publiku jako Král valčíků se
specializuje na takzvanou lehkou klasiku a každoročně vystupuje před tisícovkami fanoušků v krásných kulisách svého domovského města Maastrichtu. I letos ho jako již tradičně doprovodí známý Johann Strauss Orchestra spolu se soprány a tenory
a dojde i na speciální hosty. Andrého koncert trhal v roce 2015
rekordy v návštěvnosti v mnoha zemích a publikum zaujal v každém koutu světa. Letos se znovu těšíme na osvědčené, ale i nové
tváře a doufáme, že vy budete opět u toho…
Vstupné 230 Kč, studenti a senioři 200 Kč.
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ŠPANĚLSKÝ TÝDEN, POZVÁNKY

Španělský týden v Náchodě
V prvním dubnovém týdnu proběhl v Náchodě další ročník
festivalu Španělské dny v Náchodě. Studenti Jiráskova gymnázia připravili španělské delikatesy, které se podávaly na ochutnávce jídel a úvodním večeru festivalu v příjemném prostředí
kavárny Café Patro. O španělskou gastronomii se zajímal Český
rozhlas, který přijel natočit rozhovor o tom, jak Španělé stolují, co mají rádi a co je tím nejtypičtějším španělským pokrmem.
Mezi podávanými jídly bylo i domácí chorizo a typická španělská
šunka jamón serrano. Nechyběl ani zákusek v podobě sladkých
torrijas a flanu. Večer se nesl v duchu temperamentní španělské
hudby z první poloviny dvacátého století v podání výborné klavíristky Jitky Štěrbákové, žijící a působící ve Štrasburku. Zároveň byly uvedeny obrazy španělského experimentálního umělce
Carlose A. Aceveda, rodáka z Granady, jehož akvarely malované například absintem, byly k zhlédnutí v Café Patro až do konce dubna. V sobotu odstartoval víkendový seminář španělského
tradičního tance flamenco, který se konal v náchodském Déčku.
V pondělí jsme v Náchodě přivítali paní doktorku Olgu Vilímkovou z Vysoké školy ekonomické, která ve své přednášce v Městské knihovně v Náchodě vyprávěla o životě indiánů v Peru a Guatemale. Paní Vilímková je zakladatelkou Nadačního fondu Inka
a návštěvníci festivalu a studenti Jiráskova gymnázia přispěli na rozvojové projekty právě v Latinské Americe. V rámci celého festivalu se nám podařilo podobně jako v loňském roce vybrat úctyhodnou částku 6593 Kč. Z toho 3 500 Kč bude použito
na další pokračování projektu adopce na dálku v Bolívii. Díky
loňským Španělským dnům a dalším aktivitám studentů Jiráskova gymnázia započal projekt, v rámci kterého podporujeme
dvanáctiletou Belqui Muiba Moye z Bolívie, nejmladší z dvanácti sourozenců. Zbývající částka bude poukázána na rozvojový
projekt Mayů v Guatemale. Paní Vilímková působila jako dobrovolnice rok ve vesnické škole v horách a její zkušenosti a zážitky jsou opravdu jedinečné. V úterý dorazily do Náchoda tři španělské dobrovolnice Elsa, Elena a Elvira a ve svých prezentacích
představily svoji práci v České republice a srovnaly rozdíly mezi
Českou republikou a Španělskem.
Jejich dojmy z naší země, kultury i lidí byly pozitivní, ačkoliv
jsme také vyslechli kritiku na chování lidí především ve veřejných službách. V otázce vstřícnosti a slušnosti se určitě máme
od Španělů co učit. Celý festival byl zakončen ve středu, kdy
byl promítán v prostorách auly Jiráskova gymnázia film Azul
oscuro casi negro – Všechny polohy lásky. Zájem o festival byl
v jeho druhém ročníku velký. Mé poděkování patří spolupracujícím organizacím, mezi které patří město Náchod, Jiráskovo
gymnázium, Déčko, Městská knihovna v Náchodě, Café Patro
a především mému kolegovi, španělskému dobrovolníkovi Davidu Montéz Vasquez, který z velké části pomohl vše zorganizovat a dovést k úspěchu. Věřím, že i v budoucnu budeme moci počítat s pomocí dobrovolníků, kteří pomáhají nejen v hodinách,
a bourají tak bariéry a ostych při používání cizího jazyka, ale
také při tak náročných projektech.
Lucie Pavlíčková, účastnice kurzu flamenca
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Pozvánka do Pstrążnej
(Stroužného)
V sobotu dne 4. června 2016 v 10.30 hod. bude v areálu strouženského evangelického hřbitova a kostela vyprávět Ing. Erich Tichý o dobývání a zpracování kamene na
Kladském pomezí. Pan Tichý je uznávaný odborník v oboru, dlouholetý učitel hořické kamenické školy.
V krásném kostele postaveném z pískovce z Boru bude
instalována malá výstavka z historie obce.
Ve Stroužném můžete příjemně strávit celý den. V místním skanzenu bude připraven pestrý program věnovaný
dětem u příležitosti Mezinárodního dne dětí.
Za sdružení Pumpa Malá Čermná srdečně zve Eva Pumrová

Výstava chovatelů v Náchodě
Náchodští chovatelé si letos připomínají 105 let své existence. „Spolek pro chov a ochranu užitečných zvířat a ptáků“ vznikl v Náchodě v roce 1911. Jeho zakladatelem byl řídící učitel dívčí školy na Karlově náměstí, všestranně veřejně činný nadšený
chovatel a jeden z průkopníků českého holubářství, Stanislav
Řehák Kamenický.
Výročí svého spolku si chovatelé připomenou příští víkend
7. a 8. května. Připraví pro návštěvníky pestrou podívanou
– králíky, drůbež, holuby – tentokrát i ukázku poštovních holubů, exotické ptactvo, morčata a další drobné hlodavce. V neděli
8. května bude na programu tradiční přehlídka společenských
plemen psů – „Náchodské psí korzo“.
Návštěvníci budou mít možnost nákupu mladé drůbeže – kuřic, chovných zvířat, chovatelských potřeb, květin a sadby. Dětem se bude jistě líbit projížďka na poníkovi. To vše bude k vidění v chovatelském areálu U Cihelny ve Starém Městě.
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CIKLYSTICKÝ ZÁVOD

Mezinárodní cyklistika se vrací do Náchoda,
přivítá závod Visegrád 4 Bicycle Race

V4_plakat_nachod2016_tisk.pdf 1 18.4.2016 11:16:44

Visegrad 4
Bicycle Race
Gp Czech Republic

Přijďte fandit profesionálům
z celé evropy
silniční cyklistický závod
neděle 15. května 2016 / Náchod
Délka závodu 168 km / 8 × okruh
Náchod, Masarykovo Náměstí > Náchod, Alej Kněžny Zahaňské
> Kramolná > Trubějov > Olešnice > Všeliby > Řešetova Lhota
> Lhotky > Kramolná > Náchod, Masarykovo náměstí

start 13:00 Masarykovo náměstí, Náchod
cíl cca 17:00 Masarykovo náměstí, Náchod
V rámci kulturního programu na masarykově nám. vystoupí
1) FRAJEŘI Z GALÉRKY (ČR) - staročeské písničky
2) STARÁ PRAHA (ČR) - tradiční cimbálovka
3) DUO JAMAHA (SLOVENSKO) - populární duo
4) KAKICS (MAĎARSKO) - tradiční Maďarská lidová hudba

Mezinárodní cyklistika míří do Náchoda. Poslední část čtyřdílné série cyklistických závodů Visegrád 4 Bicycle Race se totiž už
za měsíc, 15. května uskuteční na severovýchodě Čech. Ve startovním poli nebudou chybět dvě prokontinentální stáje a nejlepší domácí tým Whirlpool Author v čele s Aloisem Kaňkovským.
Tradiční seriál závodů Visegrád 4 Bicycle race, zařazený do kategorie UCI 1.2, tzn. 2. kategorie Europe Tour startuje 23. a 24.
dubna úvodními dvěma podniky v Maďarsku a na Slovensku.
Po třítýdenní pauze se klání týmů přesune do Polska a finálový
závod seriálu se uskuteční v Náchodě.
V Královéhradeckém kraji čeká na cyklisty poměrně náročná
kopcovitá trať, která byla před dvěma lety dějištěm závodu stejné kategorie na Tour Bohemia UCI 1.2. Tehdejší závod překvapil
cyklisty i pořadatele početnou diváckou kulisou.
Pro letošní klání Visegrád 4 Bicycle race se fanoušci cyklistiky
také můžou těšit na zajímavé startovní pole. Očekává se cca 150
jezdců z 25 týmů (momentálně je přihlášeno 20), z nichž dva polské mají pro-kontinentální licenci: CCC Sprandi Polkowice a Verva ActiveJet Pro Cycling Team.
Dres CCC Sprandi oblékají Češi Josef Černý, Jan Hirt a také
44letý Davide Rebellin, vítěz závodu Milán – San Rémo 2001
a Paříž - Nice 2008. Verva ActiveJet Pro Cycling Team přihlásila
na start kromě jiných dvojici Jiří Polnický – Pawel Cieslik, tzn.
závodníky, kteří ještě do loňské sezony oblékali dres nejlepšího
českého klubu Whirlpool Author, ale také další Čech Karel Hník.
V dresu pořadatelského hradeckého týmu bude z pohledu celkového hodnocení největším želízkem Alois Kaňkovský, který
loni vyhrál dva ze tří závodů a útočil na celkové prvenství. Mezi
favority se řadí také letošní posila Whirlpool Author Polák Bartosz Warchol, ten v loňském roce vyhrál závod V4 na těžkých
okruzích v Polsku.

„Sport měl v projektech, které spojují různorodé skupiny lidí,
vždycky svou roli. Cyklistické závody Visegrád 4 Bicycle Race
symbolicky uzavírají okruh V4, což je důvodem k oslavě samo
o sobě, nemluvě o čtvrtstoletí spolupráce v rámci Visegrádu,“
řekla Beata Jaczewska, ředitelka Mezinárodního visegrádského
fondu.
Kromě standartního bodování UCI budou v rámci závodů vyhodnoceni nejlepší závodníci jednotlivých zemí V4 a celkově nejlepší z V4. Záštitu nad českým závodem převzal starosta a poslanec parlamentní sněmovny ČR Jan Birke a patronem závodu se
stal ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.
V rámci závodu bude na Masarykově náměstí v Náchodě probíhat také kulturní program, na kterém vystoupí hudební soubory ze všech členských zemí Visegrádské 4. Mezi vystupujícími
budou staročeské písničky Frajeři z galérky, tradiční cimbálovka Stará Praha, populární slovenské Duo Jamaha nebo tradiční
maďarská lidová hudba Kakics.

Visegrád 4 Bicycle race

Termíny
23. dubna: Maďarsko
24. dubna: Slovensko
14. května: Polsko
15. května: Česká republika/Náchod
Přihlášené týmy
UCI ProContinental týmy: CCC Sprandi Polkowice (POL), Verva
ActiveJet Pro Cycling Team (POL)
UCI Continental týmy: Whirlpool Author, SKC Tufo Prostějov
(CZE), WSA Greenlife (AUT), Team Dukla Praha (CZE), CK Příbram
Fany Gastro (CZE), Dukla Banská Bystrica (SVK), Wibatech Fuji
(POL), Domin Sport (POL), Kolss – BDC Team (UKR), Staki – Baltik Vairas (LTU)
Regional týmy: Slovakia national team (SVK), Team FIREFLY
(SVK), Team PRO efekt (SVK), Region Central Slovakia (SVK), Szuperbeton (HUN), Mugenrace Team Prolog (HUN), Lawi Author
Team (CZE), TJ Favorit Brno (CZE), TC Scott Chrobry Glogow (POL)
Visegrád 4 Bicycle race Náchod, 15. května
Start 13.00 hod v Náchodě, Masarykovo náměstí
Délka 168 km = 8x okruh 21 km
Okruh: Náchod – Náchod zámek – Kramolna – Trubějov – Olešnice – Všeliby – Bakov – Řešetova Lhota – Lhotky – Kramolna
– Náchod

25

26

BŘEZINKA, NOVÁ KNIHA

Jaro na Březince
Do nové turistické sezóny vstoupil Klub
vojenské historie Náchod stylově: výletem po opevnění. V sobotu 16. dubna se
skupinka předem objednaných účastníků sešla u pěchotního srubu N-S 84 Voda
v Bělovsi, odkud s průvodcem vyrazila
na několikakilometrovou vycházku po objektech Běloveského pevnostního skanzenu a jejich okolí. Turisté si kromě běžně
otevřených objektů skanzenu prohlédli
též interiéry srubů N-S 83 Lázně a N-S 79
Hrobka, které byly pro tuto příležitost mimořádně zpřístupněny, poučili se o průběhu linie lehkého opevnění údolím Metuje,
seznámili se s důmyslným překážkovým
systémem v okolí objektů a díky erudici
průvodce jim nezůstaly utajeny ani takové detaily, jako pozůstatky po terénních
pracích při výstavbě opevnění.
Nezahálí ani uniformovaná skupina
klubu. Tradiční pietní akty u pomníků
padlých ve světových válkách, jimiž klub
připomínal Den vítězství, se letos díky
vstřícnému postoji náchodské radnice podařilo zkoordinovat s akcemi pořádanými v tento den městem. V neděli 8. května tak starosta Náchoda Jan Birke v čele
delegace představitelů města položí věnce k pomníkům střeženým čestnou stráží
v polních stejnokrojích „hraničářů“ – příslušníků Hraničářského pluku 18, který
v roce 1938 obsazoval opevnění v okolí města. Podrobný rozvrh akcí naleznou
zájemci na stránkách města Náchoda, fotografie a noticky k akci pak budou publikovány též na facebookovém profilu Březinky.
www.brezinka.cz

Nová sezóna
v Běloveském
pevnostním skanzenu
V sobotu 4. dubna začala v pořadí už
26. sezóna v běloveském areálu československého opevnění. Každou sobotu od 10
do 18 hodin jsou otevřeny pěchotní sruby N-S 84 „Voda“ (v Bělovsi u Kauflandu),
N-S 82 „Březinka“ a N-S 81 „Lom“ (k těm
vede od „Vody“ naučná stezka). Návštěvníci Vody mají možnost poznat příběh československých legionářů nebo obránců
hranic v kritickém roce 1938, na Březince je zase amatérští nadšenci provedou
opraveným bunkrem, který je kompletně
vybavený zbraněmi a dobovou technikou.

Náchodský zpravodaj
Letos se navíc chystá i celá řada zajímavých akcí. V sobotu 23. května proběhne první Muzejní noc na Vodě. V sobotu
20. června se bude konat Dětský den
na Březince, kde si nejen děti můžou vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, plazení
pod ostnatým drátem, oblíbené maskování obličeje nebo poznávací soutěž v objektu. A nakonec v sobotu 25. července
oživne Březinka osádkou v historických
uniformách a návštěvníci budou moci
na vlastní oči sledovat dobový výcvik
hraničářské jednotky. Aktuální informace můžete sledovat na Facebooku N-S 82
Březinka.
www.brezinka.cz

Vyšla nová kniha
k historii Náchoda

V současné době se na pultech knihkupectví objevila nová publikace historika Richarda Švandy s titulem Tři osudy,
dvě války, jedno město. Kniha sleduje životy tří generálů od jejich narození, přes
účast v bojích první a druhé světové války
až po úmrtí. Všichni měli jedno společné,
a to vztah k městu Náchodu. Československý generál Všetička se v Náchodě narodil, německý generál Botho Elster zde prožil mládí a sovětský generál Zajončkovskij
Náchod v květnu 1945 osvobodil. Kniha
popisuje nejenom paralely v životech
všech zmíněných, ale zasazuje je do kontextu doby s přihlédnutím k dění a událostem v Náchodě koncem 19. a v první
polovině 20. století.

Jarní Dobročinný
bazar v Náchodě
Ve dnech 14.–18. 3. 2016 proběhl již
20. Dobročinný bazar v Církvi bratrské
v Náchodě. I tentokrát během pondělí
lidé nosili různé předměty, oblečení, boty,
knížky… a pomohli tak přispět na léčbu paní Jarmily Zelené z Náchoda, která utrpěla těžké popáleniny při tragické
nehodě na podzim loňského roku. V prvních dnech jí lékaři nedávali mnoho nadějí na život, a o to byla naše radost větší na začátku bazarového týdne, kdy jsme
se dozvěděli, že paní Jarmila se dostala
mimo ohrožení života a začíná s rehabilitacemi. Hned v pondělí nás těšila účast
veřejnosti v podobě přinesených a darovaných věcí k prodeji, a tak jsme přebírali, třídili, rovnali. V dalších dnech jsme
vítali příchozí, měli jsme radost, když vypadali spokojeně, že dobře nakoupili, někteří přišli opakovaně. Mnozí návštěvníci se zdrželi i v improvizované kavárně se
symbolickým příspěvkem za kávu, který
byl rovněž přidán do celotýdenního výtěžku. Bazar završila páteční padesátiprocentní sleva na vše zboží, která opět
přivedla zájemce. Zajistili jsme také odvoz a využití neprodejných věcí Diakonií
Broumov. Po hektickém týdnu nás čekalo
milé překvapení, když jsme zjistili, že ze
čtyř dnů prodeje můžeme předat paní Jarmile na transparentní účet zřízený o. p. s.
Popálky částku 64 000 Kč na následnou
popáleninovou léčbu, která již není plně
hrazena ze zdravotního pojištění. Poděkování patří reklamním sponzorům a téměř
stovce dobrovolníků, kteří se pravidelně
podílejí různým způsobem dvakrát ročně
na této akci již 10 let. Díky za spolupráci
patří vám všem, kteří jste něco darovali,
ať už cokoliv k prodeji nebo čas a ochotu pomoci. A vlastně i vám, kteří jste přišli nakoupit.
BazarTeam (Hana Zandalová,
Andrea Marková, Jana Hejzlarová
a Iva Kučerová)
https://www.facebook.com/
dobrocinnybazar/
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K vítězství společně
– HC Náchod splnil své cíle
K tomu, abyste dokázali být v Krajské lize mužů úspěšným
týmem, je třeba udělat mnoho rozhodnutí, změn a hlavně dát
dohromady ty správné lidi. V r. 2013 jsme byli na začátku dlouhé cesty za tímto úspěchem. První cíl byl dostat nás mezi elitní
týmy kraje. V sezóně 2013/2014 jsme hráli finále s Trutnovem,
který pak postoupil do II. Ligy. Druhý cíl byl v dalších dvou sezónách získat titul. To se povedlo hned v sezóně 2014/2015, kdy
jsme ve finále porazili Jaroměř 2:0 na zápasy. Obhajoba titulu
je vždy těžká, proto jsem na letošní sezónu stanovil před tým
sportovní cíl – dostat se znovu do finále. V letošním Play Off
jsme odehráli 10 náročných utkání, ve kterých jsme 6x zvítězili.
Všechny tyto zápasy měly výbornou sportovní úroveň, byly ozdobou krajského hokeje a jeho skvělou reklamou. V městech, kde
se tato utkání hrála, se probudil obrovský zájem o lední hokej
a přivedl na zimní stadiony rekordní počet diváků. Tím se splnil náš další dlouhodobý cíl, a to přivést do ochozů náchodského
zimního stadionu více diváků. Několikrát přišlo na hokej více jak
850 diváků a to je reálný počet, bez uvádění nadsazených čísel.
Již na začátku se mi podařilo vybrat do týmu ty správné hráče
a správné lidi do realizačního týmu. Postupně pak došlo k dílčím
změnám a doplnění týmu. Bylo třeba přesvědčit všechny, aby dělali to, co je třeba a hlavně fungovali jako jeden tým. Úspěch není
nikdy zadarmo, stálo to všechny mnoho sil a sebeobětování. Nesmírně si vážím těchto lidí, protože stejně jako já to nedělají pro
peníze, ale pro nadšení a lásku k hokeji. Jména hráčů a trenérů
naleznete v sestavě týmu a na soupisce hráčů, ale jména těch,
kteří jsou stejně důležití pro tým a pro hokej, ty ne. Upřímně děkuji realizačnímu týmu – Honzovi Leedrovi, Zdeňkovi Jiráskovi,
Karlu Linhartovi, Jardovi Krulichovi, Petru Lochmanovi a Bondovi Bergrovi. Dále všem ochotným lidem, kteří nám pomáhají při zajištění utkání v Náchodě a s dopravou hráčů na utkání.
Všichni teď prožíváme radost z vítězství společně a věříme, že
pro náchodský hokej se otevřela nová budoucnost. Zejména pro
výborně a dlouhodobě fungující týmy dětí, které v letošní sezóně dosáhly skvělých výsledků. Zvýšil se zájem o nábor v hokejové základně. Díky podpoře ČSLH, Města Náchod a sponzorů se
stal mládežnický hokej pro rodiče jedním z nejméně finančně náročných sportů v Náchodě. Věřím, že i vy chápete, jak je důležité pro děti a mladé lidi v Náchodě aktivní sportovní činnost, pro
diváky mít v Náchodě úspěšný sport, na který se půjdou podívat. Český hokej ve své bohaté historii vždy lidi spojoval a několikrát dokázal u celého národa vyvolat hrdost a pozitivní emoce.
Děkuji našim skvělým fanouškům, kteří jsou s námi, i když
se nám nedaří. Děkuji Městu Náchod, sponzorům a všem lidem,
kteří nám pomáhali. Zvítězili jsme společně.
Ludvík Berger, Předseda HC Náchod

VÁM NABÍZÍ ZBRUSU NOVOU
BADMINTONOVOU PROFESIONÁLNÍ PLOCHU

-

-

profesionální kurt
prodej vybavení
půjčení vybavení
online rezervační
systém

provoz od května do června 2016
možnost online rezervace
cena 250 Kč/hodina
více informací na tel. 778 744 160
nebo
email : zimni.stadion@mestonachod.cz

více informací na www.zimni-stadion-nachod.cz

Dva české rekordy
Janečka v Eindhovenu
Sedmý čas letos v Evropě pro plavce Delfínu Náchod
na 400 m polohově
Evropští plavci se sešli v nizozemském Eindhovenu, kde proběhl kvalitně obsazený mezinárodní mítink v 50m bazénu. Swim
cup 2016 byl ozdoben účastí mistryně světa Jeanette Ottesen
a trojnásobné vítězky OH Ranomi Kronowidjojo. Ta zde zaznamenala nejhodnotnější výkon a to na 100m volný způsob.
Pavel Janeček, člen A-týmu české reprezentace, odchovanec
Delfínu Náchod a trenéra Hakla, startoval ve svých dvou oblíbených polohovkových disciplínách. Janeček zopakoval své loňské úspěchy na tomto mítinku a opět zde po roce vylepšil oba
své české rekordy na 200m a 400m polohovým způsobem a přiblížil se k A-limitům OH.
Nejprve ve středečním finále kratší trati o 23 setin až na čas
2:01,86, tj. 1,5 sek za A-limitem OH v Riu. Finále se plavalo podle olympijského harmonogramu nezvykle až ve 22.00 hodin.
Jeho hlavním cílem v pátek bylo splnit na 400m polohově ostrý A-limit OH – 4:16,71. Bohužel se po jeho vítězné rozplavbě
na výsledkové tabuli objevila diskvalifikace za jeden motýlový
kop po obrátce navíc. Janeček si nebyl vědom žádného porušení
pravidel, odvolal se proto k jury a ta mu umožnila start v dodatečně vloženém sólo závodě bez možnosti startu ve finále.
Janeček v boji pouze s chronometrem OMEGA bez soupeřů
zlepšil český rekord o půl sekundy na 4:18,34. K A-limitu OH
v Riu mu tak zbývá 1,6 sekundy.
(pj)

Foto: Janeček při 200m polohově (autor: Dean Mouhtaropoulos)
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Náchodský zpravodaj

Kuželkářky SKK Primátor Náchod stříbrné

FK Náchod

Velkého úspěchu dosáhly kuželkářky SKK Primátor Náchod v právě skončeném ročníku nejvyšší domácí soutěže žen.
V dramatickém závěru 1. ligy získaly nakonec stříbrné medaile za 2. místo, což
také znamená postup do Evropského poháru a také možnost startovat v Champions League, ve které startují dvě nejlepší družstva z každého státu. Úspěch je
o to cennější, že převážnou část družstva
tvoří odchovankyně náchodského klubu,
což dokazuje výbornou práci s mládeží.
O tento historický úspěch se zasloužily
tyto hráčky : Dana Adamů, Renata Šimůnková, Aneta Cvejnová, Ilona Bezdíčková,
Martina Hrdinová, Lucie Moravcová, Šárka Majerová a Nina Brožková. Trenérem
družstva je Jaroslav Dyntera. Dámy si zcela jistě zaslouží poděkování nejen za vzornou reprezentaci klubu SKK Primátor, ale
i za vzornou reprezentaci města Nácho-

Ne 8. 5. v 17 hodin
FK Náchod „B“ – Černíkovice, I. B tř. mužů
So 14. 5. v 17 hodin
FK Náchod „A“ – S. Provodov, KP mužů
So 14. 5. v 10 hodin
FK Náchod – Dukla Praha, II. liga dorostů
Ne 22. 5. v 17 hodin
FK Náchod „B“ – AlbrechticeI. , B tř. mužů
So 28. 5. v 17 hodin
FK Náchod „A“ – Kostelec nad Orlicí
KP mužů
So 28. 5. v 10 hodin
FK Náchod – Chrudim, II. liga dorostů
Na všech utkáních na stadionu v Bělovsi občerstvení zajištěno.

da. A všichni příznivci kuželek v Náchodě
věří, že po úspěšných letech klubu v kategorii mužů nastává nová éra v kategorii žen. A že i náchodské ženy dosáhnou
v nejbližších sezónách na vytoužený titul,
ke kterému letos chyběl jen malý krůček.

Přední řada (zleva): N. Brožková, A. Cvejnová, R. Šimůnková. Zadní řada (zleva): L.Moravcová, D. Adamů, I.Bezdíčková, Š. Majerová, trenér J.Dyntera a M.Hrdinová

Karatisté sedmkrát na bedně
Týden po Velikonocích se náchodští
elévové vypravili na soutěž „Vamberecký
lvíček“, kterou pořádá místní oddíl karate
pro začínající karatisty do 13 let. Na tuto
soutěž dorazilo 250 karatistických nadějí z 30 oddílů Čech, Slovenska a Polska.
V rámci této soutěže jsou kategorie kromě věku rozděleny i podle stupňů technické vyspělosti, na začátečníky s bílými
a žlutými pásy a na skupinu bez rozdílu
barvy pásku.
Oddíl sportovního karate Náchod zde
reprezentovalo sedm statečných, pro některé z nich to byla jejich úplně první soutěž vůbec. V kata nastoupili všichni, někteří však skončili hned v prvních kolech
a zaplatili tak nováčkovskou daň za start
na první soutěži. Velmi slušné kata předvedl Jakub Šolín (10–11 let), který obsadil
dělené páté místo v kategorii, která čítala téměř 50 závodníků! Můžeme jen konstatovat, že chyběla trocha sportovního
štěstí, Kuba by si medaili za své výkony
zasloužil. Martin Kubeček pak přidal dělené deváté místo v další padesátičlenné
kategorii mladšího žactva o nejlepší provedení katy Heian Sandan. Ve starších
žákyních bodovaly Verča Mišáková s Pavlínkou Škaldovou, obě děvčata obsadila
dělená sedmá místa, Verča mezi bílými

a žlutými pásky, Pavlínka v otevřené kategorii bez rozlišení technických stupňů.
V kumite se náchodským karatistům
zadařilo, získali pro klub celkem sedm
medailí – 2 zlaté, 1 stříbrnou a čtyři bronzové a ukázali tak, že se mohou měřit s jakoukoliv konkurencí, domácí i zahraniční.
Výsledky kumite:
1. místo – Veronika Mišáková – kumite
starší žákyně 8.–7. kyu jednotlivci a Renata Vlachová - kumite starší žákyně
8.–7. kyu jednotlivci
2. místo – Renata Vlachová – kumite starší žákyně Open kyu jednotlivci
3. místo – Veronika Mišáková – kumite
starší žákyně Open kyu jednotlivci a kumite starší žákyně 8.–7. kyu jednotlivci
BRH, Pavlína Škaldová - kumite starší žákyně Open kyu jednotlivci a Renata Vlachová – kumite starší žákyně 8.–7. kyu
jednotlivci BRH
Všem zúčastněným závodníkům děkujeme za vzornou reprezentaci oddílu, rodičům a doprovodu za výpomoc – vítězům gratulujeme!
Za Karate-Do Dvůr Králové nad Labem
– Oddíl sportovního karate Náchod
Petr Kocmánek a Regina Plašilová
Autor fotografií: Lucie Heilová

Pohár starosty
města v kuželkách
Sportovní kuželkářský klub Primátor
Náchod si dovoluje pozvat příznivce kuželek na 9. ročník největšího mezinárodního turnaje mládeže v ČR „O pohár starosty města Náchoda“, který se uskuteční
na náchodské kuželně ve dnech 27.–29.
května 2016. Zde se představí nejlepší
hráčky a hráči v kategorii 14–16 let z ČR,
Polska a Slovenska. V pátek (od 14 do 20
hod.) a v sobotu (8–20 hod.) je na programu kvalifikace, ze které postoupí 10
nejlepších hráček a 10 nejlepších hráčů do nedělního finále. To začne v 8 hodin ráno. Vítěz turnaje bude znám okolo
13. hodiny. Osobní záštitu nad touto akcí
převzal starosta města pan Jan Birke.
Přijďte povzbudit i celou řadu náchodských mladíků, kteří do turnaje zasáhnou. Rádi vás na kuželně přivítáme.

Provoz saun
v květnu a červnu 2016
úterý
zavřeno
čtvrtek
15.00 – 20.00
pátek
15.00 – 20.00
neděle
18.00 – 21.00
provoz saun končí 19. 6. 2016

Plavecký maraton
SK VÝTAHY NÁCHOD oddíl dálkového a zimního plavání pořádá dne 18. 6.
2016 od 10 hodin na rybníku Špinka
v Zábrodí 4. ročník plaveckého maratonu na Špince přes Špinku. Plavou se
tratě 1000 m, 3000 m, 5000 m, 10000 m,
15000 m. 1000 m je trať pro příchozí veřejnost, ostatní tratě jsou pro registrované plavce. Prezence závodníku od 7.30
do 9.45, startovné 150 Kč. Plave se za každého počasí, plavci startují na vlastní nebezpečí. Zveme širokou veřejnost.
Na startu budou taková jména jako Sylva
Rybářová, mistryně světa na 50 km, Jana
Pechanová, Lenka Štěrbová, Matěj Kozubek, někteří z těchto plavců nás budou reprezentovat na olympiádě v Riu.

květen 2016

Státní zámek Náchod
V měsíci květnu nabídne náchodský zámek návštěvníkům prohlídky Piccolominské expozice, Salonů II. patra a Malého okruhu
(vyhlídková věž, terasa a středověké sklepení) a to od úterý do neděle od 9.00 do 17.00 hodin.
O víkendech v 10.00 a 14.00 hod. bude pro zájemce o faleristiku otevřena Expozice řádů, mincí, medailí, šperků a vyznamenání,
která je spojena s prohlídkou I. okruhu (v ostatních dnech je prohlídka možná pro objednané skupiny deseti a více osob). Vstupné: plné 140 Kč a snížené 110 Kč
KULTURNÍ A DALŠÍ AKCE:
1. a 8. 5. (svátky) – Prohlídky Piccolominské expozice se sníženým vstupným (o 30 %) pro všechny návštěvníky
7. 5. – Mše svatá v zámecké kapli Nanebevzetí Panny Marie
v 16.00 hodin.
Prohlídky pro dětské návštěvníky
– Vyprávění ze zámku a podzámčí
Speciální prohlídky pro I. stupeň základních škol.
Děti se během prohlídky zábavnou formou seznámí se životem aristokratické rodiny, zámeckých úředníků a služebnictva
v 19. století. Prohlídky se konají v květnu a červnu každou středu
od 9 do 15 hodin. Délka prohlídky 30–40 minut. Vstupné 50 Kč.
Nutná rezervace prohlídky alespoň 3 dny předem na tel.
491 426 201, 608 181 921 nebo 773 771 818.
Těšíme se na Vaši návštěvu!, www.zamek-nachod.cz

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavy
Joannes Koehler (1896–1976) – Malíř v zapomnění
Výstava zapomenutého malíře výjimečných kvalit, připravená ve spolupráci s Galerií města Trutnova. Do 1. 5.
Zuzana Růžičková – Něco mezi houbou a tulipánem.
Z cyklu umělci do 40 let.
Po studiu grafických technik na AVU autorka experimentovala s materiály a jejich povrchy, až dospěla k osobité technice gázotisku. Do 1. 5.
České umění ze sbírky GVUN
– část III. Abeceda českých grafiků
Po výstavách malby a plastiky z fondu galerie bude představena její grafická sbírka. Vernisáž v pátek 6. května v 17 hodin. (7. 5. – 12. 6.)
Michal Malina – Topography. Z cyklu Umělci do 40 let.
vernisáž ve středu 11. května v 17 hodin. (12. 5. – 12. 6.)
Výstava představí volnou tvorbu absolventa oboru design
výrobků, který studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.
Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.
Mezinárodní den muzeí a galerií / Rýha, vryp, čára
v pátek 13. května
Jednodenní program s volným vstupem a speciálními programy. Dopoledne bude věnováno školním skupinám, odpoledne
a večer bude patřit veřejnosti. Výtvarné akce, dílny, vzdělávací pořady, setkání s básníky, výtvarníky, performery.
Podrobný program bude zveřejněn na www.gvun.cz a FB.

grafické studio a TISK
www.creopress.cz | 603 311 052 | studio@creopress.cz

ZÁMEK, MUZEUM, GALERIE

Přehled kulturních akcí
v květnu 2016 v Regionálním muzeu Náchod
Země-Vzduch-Voda-Oheň
Ve dnech 18. května až 11. června 2016 je možné ve výstavní
síni Regionálního muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) navštívit již tradiční oblíbenou výstavu prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy v Náchodě, tentokrát nesoucí název Země-Vzduch-Voda-Oheň. Slavnostní vernisáž se uskuteční
v úterý 17. května 2016 v 16 hodin. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12; 13–17 hod.
Poklady (nejen) v zemi ukryté
Do 5. června 2016 zveme návštěvníky do budovy stálé expozice
na Masarykově nám., čp. 18 v Náchodě na výstavu Poklady (nejen) v zemi ukryté. Cílem výstavy je ukázat, že poklad – archeologové ho častěji označují jako depot – mohl mít v průběhu historie různé podoby. Na příkladu starších, ale i zcela nových nálezů
z východních Čech je představena pestrá historie jejich ukládání
od mladší doby kamenné až do 20. století. Zastoupena je pestrá
kolekce předmětů ze sbírek muzeí v Náchodě, Jičíně, Dobrušce,
Jaroměři, Hradci Králové, Dvoře Králové, Trutnově i dalších. K vidění je depot kamenných seker z období mladého neolitu, depoty
z období únětické kultury, unikátní depoty ze střední doby bronzové, ale především z mladší doby bronzové. Poprvé v Náchodě
jsou také představeny ojedinělé nálezy bronzových seker a srpů
z podhorských oblastí severovýchodních Čech, u nichž předpokládáme, že se jednalo o předměty rituálně uložené do země jako
obětiny. Opomenuta nezůstávají ani mladší dějinná období, zmíněny jsou rovněž nejznámější pověsti o pokladech z Náchodska.
Otevřeno denně kromě pondělí 9–12, 13–17 hod.
Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších
doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost.
Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo
pondělí 9–12, 13–17 hodin. Organizované výpravy lze objednat
na tel. čísle 491 433 722 nebo na e-mailu expozice@muzeumnachod.cz.
Pevnost Dobrošov zve na prohlídku!
Akce pořádané na Dobrošově v měsíci květnu
Zveme tímto všechny návštěvníky na Pevnost Dobrošov, kde se
v květnu uskuteční řada zajímavých akcí. Ve dnech 7. a 8. 5.
2016 (sobota, neděle) proběhne akce k připomenutí konce druhé světové války na Náchodsku. K vidění budou historické zbraně, uniformy aj. Ve srubu Jeřáb bude instalována výstava Bojová
cesta 291. divize z Leningradu do Náchoda.
Dne 14. 5. 2016 (sobota, od 8 hod.) proběhne 1. ročník Dobrošovského rychlonožky – závodu v unikátním prostředí dobrošovské pevnosti. Čeká Vás 470 schodů, 750 m podzemních chodeb
a převýšení 70 m. Soutěžit se bude v kategoriích muži, ženy, junioři. Startovné 40 Kč za osobu. Registrace do 10. 5. 2016 přes
email: pevnost.dobrosov@seznam.cz, nebo telefonicky. První tři
místa v každé kategorii obdrží hodnotnou cenu.
Ve středu, 18. 5. 2016, se Dobrošov připojí k Mezinárodnímu dni
muzeí připadající právě na tento den. Pro návštěvníky budou připraveny zajímavé prohlídky pevnosti za poloviční vstupné – 40 Kč!
A navečer dne 20. 5. 2016 (pátek 17–21 hod.) se na dobrošovské
pevnosti uskuteční muzejní noc. Společně s průvodci Vás čekají atraktivní prohlídky podzemím s ukázkou stavby pevnosti a možností vyzkoušet si na vlastní kůži roli dělníka či vojáka!
Jednotné vstupné 40 Kč.
Jinak v měsíci květnu je pevnost pro veřejnost otevřena denně
vždy od 10 do 18 hod., v jiný termín pro předem ohlášené organizované výpravy. Návštěvu lze objednat na tel. čísle 724 120 498,
popř. na 491 426 047, 491 423 248, či elektronicky: pevnost.dobrosov@seznam.cz.
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POHOTOVOST, DÉČKO

Náchodský zpravodaj

Stomatologická pohotovost
7. 5. a 8. 5.
		
14. 5. a 15. 5.
		
21. 5. a 22. 5.
		
28. 5. a 29. 5.
		

MUDr. Michaela Kučerová
Nové Město nad Metují
MUDr. Jan Šnajdr
Velké Poříčí		
MUDr. Jana Šnajdrová
Velké Poříčí		
MUDr. Jana Šťovíčková
Náchod		

PROGRAM
květen

www.decko–nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST
pátek 6. května
– KERAMIKA NA ZKOUŠKU
pro děti i dospělé, děti do 6 let v doprovodu rodičů, program od 16 do 18 hodin,
s sebou pracovní oděv a přezůvky, vstupné 30 Kč, informace Bc. Tereza Išová, tel.
774 223 296
sobota 7. května
– MÁJOVÉ FIMO PRO HOLKY
dopolední modelování z hmoty FIMO,
tvorba rozkvetlých náušnic a přívěsků,
originální dárek pro maminky k svátku matek, pro děti od 6 do 11 let, s sebou přezůvky a pracovní oděv, cena 70 Kč
(pomůcky a materiál v ceně, členská sleva
10 Kč), přihlášky nejpozději do 5. 5., informace Bc. Tereza Išová, tereza@deckonachod.cz, tel. 774 223 296
sobota 14. května
– SOBOTA S ANGLIČTINOU
Zoologická sobota pro děti od 6 do 12 let,
program od 9 do 15 hodin, hravá výuka
angličtiny, hry, hrátky a soutěže, s sebou vybavený penál a přezůvky, přihlášky do 12. 5., cena 130 Kč pro členy Klubu,
150 Kč pro ostatní, info PhDr. J. Nývltová,
jajka@deckonachod.cz, tel. 775 223 291
sobota 14. května – FÉROVÁ SNÍDANĚ
při příležitosti SVĚTOVÉHO DNE FAIR
TRADE proběhne od 10 hodin již pátý
společný piknik v zahradě Déčka, (při
nepřízni počasí se bude konat v prostorách bývalé čajovny Poklop), informace
Mgr. Daria Sitko, d.sitko@seznam.cz
sobota 14. května
– POCHLUB SE SVOU BUCHTOU
od 15 hodin v kavárně LÁRY FÁRY proběhne soutěž o nejlepší Fair Trade moučník,
kdy můžete předvést své pekařské umění, info Mgr. D. Sitko, d.sitko@seznam.cz
pátek 20. května – PLETENÍ Z PAPÍRU
vhodné i pro úplné začátečníky (dospělé i děti od 12 let), program od 16 do 18
hodin, s sebou menší papírovou krabičku k opletení, další materiál zajištěn,
cena 50 Kč, přihlášky do 18. 5., informace
Bc. Tereza Išová, tereza@deckonachod.cz,
tel. 774 223 296
pondělí 23. května – BUBLIFUKOVÁNÍ
poprvé se letos v Náchodě bude konat
pravidelná komunitní akce, která probí-

Komenského 72
tel.: 491 472 924
Náchodská 548
tel.: 491 852 850, 777 905 047
Náchodská 548
tel.: 491 852 850
Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 423 748

há v různých světových městech ve stejný den a hodinu po celé léto a září a jejímž
cílem je oživit zapomenutá komunitní prostranství a povzbudit občany, aby prozkoumali skryté krásy svého města, program začíná v 18.30 hodin na rohu ulic
Českých bratří a Na Hamrech, potřebujete jen vlastní bublifuky, info Ing. K. Hiebschová, tel. 775 223 294
pátek 27. května – BAMBIFEST
přehlídka volnočasových aktivit pro děti
a mládež, možnost vystoupení s programem na pódiu a prezentace ve stánku, informace Ing. Z. Rousková, tel. 775 223 292,
www.nachod.bambifest.cz
neděle 29. května – TANEČNÍ SHOW
přehlídka tanečních kroužků Déčka od 17
hodin v Beránku Náchod, vstupné 50 Kč, informace Jaroslav Karásek, tel. 775 223 919

AKCE MATEŘSKÉHO CENTRA
pátek 13. května
– ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO MAMINKY I DĚTI
přednáška o tom, co potřebuje naše tělo
a co ne, orientace v základních živinách,
složení zdravého talíře, supermarkety
a jejich potravinová nabídka, ochutnávka zdravého pohoštění, od 9.30 do 11 hodin, lektor – výživová poradkyně Markéta Hrádková, DiS., cena 50 Kč, hlídání dětí
zajištěno, přihlášky do 12. 5., informace
Ing. Alena Prázová, tel. 774 635 232,
mc@deckonachod.cz
středa 18. května – SETKÁNÍ S DULOU
seznámení s profesí duly, procházení těhotenstvím, porodem a mateřstvím, beseda nejen pro nastávající maminky a jejich partnery v 17 hodin,lektor – Martina
Čermáková, vstupné dobrovolné, přihlášky do 16. 5., informace Ing. Alena Prázová, tel. 774 635 232, mc@deckonachod.cz

INFORMAČNÍ
CENTRUM PRO MLÁDEŽ
středa 4. května – BESEDA S AU–PAIR
setkání s lidmi, kteří působili jako au-pair,
sdílení zkušeností, praktické informace
o tom, jak se jako au-pair vydat do zahraničí, v 17 hodin, vstup zdarma, informace
Ing. Zuzana Rousková,
tel. 775 223 292
sobota 14. května – NO HATE KAMPAŇ
výstava stěny s fotografiemi a vzkazy
na podporu kampaně proti nenávistným
projevům a předsudkům, možnost zanechání vlastního vzkazu, akce probíhá bě-

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

Lékárenská
pohotovostní služba
v obchodním domě Kaufland
denně 8–20 hodin.
hem Férové snídaně, informace Ing. Zuzana Rousková, tel. 775 223 292
Na akce Déčka je třeba se hlásit přes registrační systém na www.decko–nachod.cz, kde
také najdete další informace. Členům Déčka bude na jednotlivé akce poskytnuta sleva.

14 let plavecké spolupráce
Náchod-Kudowa zdrój
Uběhlo již 14 let, co se otevřel v Kudowe Zdrój plavecký bazén a co se plavci
Delfínu Náchod začali setkávat s tamními
mladými plavci. Za tuto dobu vzájemného soupeření oběma bazény prošel velký
počet dětí přípravkového věku. Z těchto
řad vyrostlo mnoho talentů, jako to byli
náchodští Zeinerová, Brothánková, Hakl,
Janeček, Coger, Halaška, Remeš, Matyáš,
Pavelka, Jerman a mnozí další.
Předchozí víkend se v kudowském bazénu uskutečnila již tradiční soutěž „Jarní
plavecké závody dětí“. Soutěže se zúčastnily plavecké oddíly z Klodska, Kudowy
Zdroj a Náchoda. Celkem to bylo 140 dětí
z 6 klubů. Náchodské plavání zde zastupovalo 30 dětí ročníků 2005–2008.
Plavalo se na distancích 50 m znak,
prsa a volný způsob a nejmladší ročník
2008 na poloviční vzdálenost. Delfíni
domů přivezli 26 medailových umístění.
Na stupeň nejvyšším ve znaku doplavala
Morávková Míša v ročníku 2007 a Bubeníčková Simona v ročníku 2008.
V prsařské padesátce zvítězila mezi
10letými Šmejdová Míša, mezi 9letými
pak Linhartová Barbora a Cedidla David.
V nejrychlejší disciplíně na 50 m volný
způsob v kategorii 2005 zvítězila Dítětová Markéta, mezi 2007 dominovala opět
Morávková Míša. Polský pořadatel připravil organizačně pěknou soutěž, která
měla spád a hlavně lze říci, že se v kladské oblasti setkávají děti šesti plaveckých
oddílů na mezinárodní úrovni se stoupající sportovní výkonností bez nutnosti evropských dotací.
(rh)

květen 2016

Senior klub „Harmonie 2“
čtvrtek 5. 5. od 14 hod. Besídka dětí ze ZŠ Babí pod vedením
p. učitelky Čejchanové,kterou si připravily ke svátku matek.
Přijďte podpořit mladé talenty;
čtvrtek 12. 5. od 14 hod. „LUCERNA“, divadelní hra A. Jiráska
/při příležitosti autorova
165. výročí narození/. Filmové zpracování je v režii Karla Lamače a obsazení je lahůdkou pro pamětníky;
čtvrtek 19. 5. od 14 hod. „Tančím s Tebou“ – Andree Rieu se
svým orchestrem J. Strausse. Přijďte si poslechnout nezapomenutelné melodie;
čtvrtek 26. 5. od 14hod. „Krásy Zlínska a Bílých Karpat“, film
z poznávacího zájezdu připravil a promítne p. Miloslav Hlaváč;
Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když
nejsou členy Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD ČR.
Poznámka: připomínáme 4 volná místa na tajný výlet, který bude
15. června 2016; zájemci o rekreace SD – přehled nabídek a informace získáte v klubovně Harmonie 2 vždy ve čtvrtek po programu od 15.30 do 16 hod. Hotel MAS v Sezimovně Ústí nám nabídl
wellness pobyt v únoru 2017 za výhodnou cenu a s dopravou
z Náchoda-přihlášky do září 2016.

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp–nachod.cz

Připomínka:
Celodenní výlet do Polska na výstavu orchidejí a bonsají – zámek Ksiaz a dále prohlídka lázní Szczavno-Zdrój se koná v úterý 3. května. Odjezd v 7.00hod. z Raisovy ul. Návrat kolem 18.00
hod. Vstup na výstavu je 10 zlotých. Doporučujeme s sebou léky,
kartu zdravotní pojišťovny a jídlo. Těšíme se na společné zážitky při poznávání Kladského pomezí.
Za výbor: Olga Frühaufová, Otta Volhejn
Upozornění a pozvání:
Společnost vozíčkářů a zdravotně postižených Náchod, z. s. spolu
s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR za podpory Sdružení zdravotně postižených Náchod, z.s. pořádá
XXXVII. ročník Ratibořického pojezdu vozíčkářů
Termín konání: 3.–5. června 2016
Místo konání: Autokemp ROZKOŠ u České Skalice
Účastnický poplatek: 500 Kč
V ceně je zahrnuto: ubytování 2x, snídaně 2x, oběd 1x, večeře 1x.
Pro místní soutěžící (bez ubytování a stravy):
Start soutěže: sobota 4. června 2016 od 9.00 hod.
Účastnický poplatek: 50 Kč
Přihlásit se je možné u p. Opřátka tel.: 491 423 542,
e-mailem na adrese opratko.tomas@seznam.cz, nebo přímo v Autokempu Rozkoš. Za organizátory: M. Čiháček

CÍRKVE, SENIOR KLUB, SZDP

Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchodě Farář ThDr. S. Švarc
ThD. Kontakt. 776 736 885, 491 426 22, e–mail: stanislav.svarc@
volny.cz, www. nachodinccshhk.cz. Bohoslužby: neděle 8.30 hodin. Úřední hodiny: středa 15–17 hod. Kolumbárium je otevřeno denně 9–17 hod. Biblické hodiny čtvrtek 16.00–18.00 hodin.

Římskokatolická farnost
Děkanství Náchod, Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod.
Kontakty: kancelář 491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš
737 383 752, farní vikář P. Mgr. Jiří Jakoubek 720 206 260, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí
a čtvrtek 9.00–11.00 a 15.00–17.00, úterý, středa a pátek 9.00–
11.00, v jinou dobu po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele
sv. Vavřince: pondělí 7.00, úterý 18.00, středa 16.00, čtvrtek 7.00,
pátek 18.00, sobota 7.30 a v 18.00 s nedělní platností, neděle 7.30,
9.00 a 18.00. Mše svaté pro děti a mládež jsou slouženy v kostele
sv. Michaela v neděli v 10.15. Modlitební setkání v kostele sv. Michaela probíhá každý druhý čtvrtek od 19.00. Mše svaté v řeckokatolickém ritu jsou slouženy v kostele sv. Vavřince každou třetí
neděli v měsíci v 16.00. „Andělka“ (setkání pro nejmenší) probíhá
každý pátek od 17.00 na děkanství. Příležitost ke svátosti smíření
se naskýtá půl hodinu přede mší svatou a v pátek hodinu přede
mší svatou. V sobotu 7. května od 16.00 hod. bude sloužena mše
svatá v zámecké kapli. Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) spojená s průvodem kolem kostela sv. Vavřince se uskuteční v neděli 29. května od 9.00 hod. P. Zdeněk Kubeš, děkan

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Konzultační hodiny bratra faráře každou středu od 10.30 do 14.30 v kanceláři ve sborovém
domě v Purkyňově ulici 535. Bohoslužby vždy v neděli v 9.00 hod.
(není-li uvedeno jinak) ve sborovém domě v Náchodě, v 10.30
hod. v kostele v Šonově a od 16.00 hod. ekumenické bohoslužby v Evangelickém domově Betanie (Špreňarova 1053). Na Svatodušní neděli – Den rodin 15. 5. budou ve sborovém domě v Náchodě od 10.00 h. společné bohoslužby pro celý sbor se slavením
svaté večeře Páně. Bohoslužby v Domově důchodců v Náchodě
ve čtvrtek 26. 5. od 9.30 hod. Biblické hodiny, při nichž se probírají dopisy apoštola Pavla, se konají každý čtvrtek ve sborovém
domě v Náchodě vždy od 16.00 hodin. Biblická hodina v Harmonii
ve čtvrtek 12. 5. od 9.30 hodin. Schůzky dětí na faře v Šonově v sobotu 7. 5. od 16.00 hodin a v pátek 27. 5. od 17.30 hodin. V sobotu
7. 5. v 18.00 hod. vystoupí v evangelickém kostele v Šonově žesťový soubor z Drážďan, hudba bude proložena čtením krátkých
meditací. V pátek 20. 5. při sejití střední generace ve sborovém
domě v Náchodě v 18.00 hod. promítne Ing. Vlastimil Čejp svůj
autorský dokumentární film o Římu. V sobotu 14. 5. se uskuteční
Pohádková cesta pro rodiny s dětmi – podrobnosti na samostatném plakátku uvnitř zpravodaje. Přehled všech akcí a aktuální informace naleznete vždy na adrese www.nachod-sonov.evangnet.cz.

Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed
ní podnikatelská škola), kazatel P. Adame, mobil. 605 874 765,
e–mail. petr.adame@volny.cz. Bohoslužby každou sobotu od 9.30 hod.

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 Jiří Hofman, tel. 605 973 056, kazatel senior RNDr. Pavel Javornický, CSc., email: starsovstvo@post.cz. Bohoslužby v neděli v 9.30, ostatní program
na www.cb.cz/nachod.
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KNIHOVNA

Městská knihovna Náchod informuje v květnu 2016
Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční v úterý 3. května v dopoledních hodinách.

Výstavy
Hala
Náchod v proměnách času
2.–7. května. Výstavu připravili žáci 9.D ZŠ Komenského v Náchodě.
FOTOKLUB NÁCHOD – ZEĎ 2016
5. ročník mezinárodního výstavního projektu ZEĎ tradičně pořádaný ve vstupní hale Městské knihovny v Náchodě v době konání festivalu studentské tvořivosti Náchodská Prima Sezona.
Výstavu pořádá Fotoklub Náchod a k účasti na výstavě zve další výtvarníky (fotografy, malíře, básníky atd.) s cílem setkávání
generací a různých výtvarných stylů. Vernisáž letošní výstavy
bude v úterý 10. května v 17.00 hodin. Úvodní slovo Roman Unger. Výstava potrvá do konce května.
Dětské oddělení
DŽUS – Legendární autorský časopis Tobiáše Mazury
Přijďte si prohlédnout originální časopis, který již druhým rokem vydává výtvarník, spisovatel a redaktor v jedné osobě Tobiáš Mazura. Po celý měsíc květen.
Studovna
ANNA MANĚNOVÁ – Výběr z tvorby
Výstava potrvá do 4. června.

Kurz dějin umění
10. 5. Kubismus (malířství a architektura)
24. 5. Malířství 20. stol.: surrealismus a dadaismus

Náchodská univerzita volného času – 12. semestr
9. 5. František Musil: Karel IV.
Vstup pouze na průkazky NUVČ, Pro ostatní zájemce po ústní dohodě s organizátory vstupné 50 Kč.
Šestý ročník NUVČ zakončí výlet do Prahy na Letiště Václava Havla
a do Divadla na Vinohradech 19. 5.

Šumné stes(z)ky kavárenského povaleče
V pondělí 16. května v 18 hodin ve studovně.
Májové soirée Radovana Lipuse z dějin kávy a kaváren. Káva
jako dialogický nápoj. Kavárny jako inkubátory myšlenek, umění, politiky i obchodu. Kavárny jako místa pro jejichž návštěvu

je vždy dost dobrých důvodů. Nepodléhejte žádné obavě! Svět je
místem stvořeným pro pozvání ke kávě!!! Vstupné 50 Kč.

Noc literatury 2016
Ve středu 11. května se naše knihovna poprvé připojí k celostátní akci Noc literatury, která účastníkům netradičním způsobem,
prostřednictvím série veřejných čtení, představí současnou evropskou literaturu a zároveň oživí město. Akci zahájíme v 18 hodin u hodinového stroje ve věži náchodské radnice. Uvítá nás
zde starosta města Jan Birke, který přečte i první literární ukázku. Další čtení vás čeká ve staré radnici a ve sklepení náchodského zámku. Mezi jednotlivými stanovišti se budeme pohybovat společně pěšky.
Číst vám dále budou: herečka – držitelka ceny Thalie – Petra Výtvarová Krausová, knihovnice a básnířka Lenka Jiránková, redaktor a zahraniční zpravodaj Petr Voldán.
Projekt organizují Česká centra ve spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních institutů sítě EUNIC (European
Union National Institutes for Culture) a kulturními odděleními
zahraničních velvyslanectví.
Noc literatury se koná v předvečer zahájení největšího knižního
festivalu v zemi – Svět knihy.

Kdo čte, ten žije mnoho životů
– čtenářská (ne)soutěž pro školní třídy
Do čtenářské (ne)soutěže pro školní třídy se přihlásilo 7 kolektivů. Našli jsme třídy, kde se opravdu čte. Kde vědí, že čtení je
dobrodružství, radost, potěšení, ale i to, že schopnost číst s porozuměním je klíčovou dovedností k úspěchu v životě, pracovním i osobním.
Zapojily se tyto náchodské třídy: 4.A a 4.B ZŠ Komenského; 5.B,
6.A. a 9.B ZŠ Plhov; pátá třída ZŠ Babí a Sekunda A Jiráskova gymnázia. Tyto školní skupiny se sejdou na závěrečném klání v úterý 3. května v 9 hodin v kině Vesmír.
Závěrečné klání, které slavnostně zahájí starosta města Náchoda Jan Birke, proběhne ve zcela mírovém duchu. Děti představí
své třídy jako čtenářské kolektivy, ukáží, proč je pro ně čtení důležité a jaké jsou jejich oblíbené knížky. Čeká je i čtenářský kvíz
a výměna čtenářských tipů na dobré knížky.
Knižní ceny do (ne)soutěže věnovala nakladatelství: Albatros,
Host, Paseka, Mladá fronta a Argo. Děkujeme.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích
a na webových stránkách knihovny – www.mknachod.cz.
(Vo)
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1. neděle pouze v 15.30 hod

BELLA A SEBASTIÁN 2: DOBRODRUŽSTVÍ POKRAČUJE

Velké přátelství pokračuje ještě větším dobrodružstvím… Dobrodružný rodinný film uváděný v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
1. neděle pouze v 17.30 hod
2. pondělí pouze v 17 hod
3. úterý pouze v 17 hod

ANI VE SNU!

1. neděle pouze v 19.30 hod
2. pondělí pouze v 19 hod
3. úterý pouze v 19 hod

JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY

4. středa pouze v 17 hod

TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU

Český romantický, ale zároveň sportovní film, zasazený do atraktivního prostředí parkouristů, mladých lidí, kteří se snaží posouvat hranice fyzických schopností vlastního těla v současném světě. Režie Petr Oukropec. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
Muži mají svůj rozum, ženy svou taktiku… Nová česká a velmi romantická komedie o moderní dynamické ženě v podání Lenky Vlasákové, která řeší trable s láskou, životem i jednou nepohodlnou
nevěstou… Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Dokument Dana Přibáně, který je zábavný, hravý a divácky vděčný… Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

4. středa pouze v 19.15 hod

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK (ČR – 2016)

Básníci scénáristy Ladislava Pecháčka a režiséra Dušana Kleina pošesté! Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.
6. pátek pouze v 16 hod

KNIHA DŽUNGLÍ

Celovečerní velkofilm podle překrásných povídek Rudyarda Kiplinga inspirovaný klasickým animovaným stejnojmenným snímkem od studia Disney. Dobrodružný film pro celou rodinu, uváděný
v českém znění. Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.
6. pátek pouze v 18 hod
8. neděle pouze v 16.30 hod

TEORIE TYGRA

7. sobota pouze v 15 hod

PAT A MAT VE FILMU

8. neděle pouze ve 14.30 hod

ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT (ZOOTOPIA – USA 2016)

5. čt, 10. út v 19.15 hod – 2D + TIT.
6. pátek ve 20 hod – 3D + DAB.
7. sobota v 17 hod – 2D + DAB.
8. neděle v 18.30 – 3D + DAB.
9. pondělí v 19.15 hod – 3D + TIT.
5. čtvrtek pouze v 17 hod
7. sobota pouze v 19.45 hod
9. pondělí pouze v 17 hod

CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Společně zvítězíme… Rozděleni padneme… Akční dobrodružný film studia Marvel s dalšími osudy nově zformovaného týmu Avengers, který se nadále snaží chránit lidstvo. V hlavních rolích Chris
Evans, Robert Downey Jr. a Scarlett Johansson. Uvádíme v českém znění i s českými titulky. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč) Doporučená přístupnost: od 12 let.

10. úterý pouze v 19.45 hod

DEADPOOL

11. středa pouze v 17 hod

LÍDA BAAROVÁ

… i ochočení muži mohou zdivočet! V hlavních rolích Jiří Bartoška a Eliška Balzerová, v dalších rolích Iva Janžurová, Táňa Vilhelmová, Pavla Beretová, Jiří Havelka a Jakub Kohák. Režie Radek Bajgar.
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.
Dvojice „šikulů“ Pat a Mat se vrací na scénu, a to rovnou v celovečerním filmu pro celou rodinu! Pata a Mata milují celé generace diváků nejen pro jejich manuální nešikovnost, ale také pro jejich neutuchající optimistický postoj k životu. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
Zootropolis – město jako žádné jiné… ve kterém žijí pospolu zvířata ze všech koutů světa… Dobrodružná animovaná komedie ze studia Disney pro diváky všech generací. České znění.
Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

JAK PŘEŽÍT SINGLE

Párty začíná! Existuje správný a špatný způsob, jak být nezadaný, ale… je tu také Alice. A Robin. Lucy. Meg. Tom. David. New York je plný osamělých srdcí hledajících vhodný protějšek za účelem
flirtu, manželství či něčeho mezi tím. Romantická komedie, uváděná s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Je tak COOL, že každej VOOL skončí VEJPOOL… Ryan Reynolds v hlavní roli akční komedie, uváděné s českými titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Příběh ženy, která milovala ďábla… Výpravné drama o vztahu legendární české herečky Lídy Baarové s nacistickým ministrem propagandy Josephem Goebbelsem. Hrají Táňa Pauhofová, Karl
Markovics, Gedeon Burkhard, Simona Stašová, Martin Huba, Lenka Vlasáková, Pavel Kříž, Anna Fialová, Jiří Mádl, Zdena Procházková a další. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

13. pátek pouze v 19.15 hod

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK

Básníci scénáristy Ladislava Pecháčka a režiséra Dušana Kleina pošesté! V hlavních rolích Pavel Kříž a David Matásek, dále hrají Lukáš Vaculík, Tereza Brodská, Linda Rybová, Filip Antonio, Josef
Somr, Eva Jeníčková, Nela Boudová, Miroslav Táborský, Pavel Zedníček, Oldřich Navrátil, Václav Svoboda a Tomáš Topfer.
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.
12. čt, 13. pá v 17 hod – 2D
13. pá, 14. so, 17. út v 17 hod – 3D
14. sobota pouze v 15 hod – 2D
15. neděle pouze v 15 hod – 3D
16. po, 18. st pouze v 17 hod – 2D

ANGRY BIRDS VE FILMU
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
…a je po ptákách! Animovaná rodinná komedie, která nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní ptáci. Až na pár výjimek. Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, neposedný Žluťas a výbušný Bombas – tvoří v tropickém ráji partičku neoblíbených outsiderů. Když však na ostrov dorazí záhadná zelená prasata, musí tahle nesourodá skupinka zjistit, co mají vepři za lubem a svůj ostrov před nimi zachránit. České znění. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

14. sobota pouze v 19.15 hod
16. pondělí pouze v 19.15 hod

SOUSEDI

15. neděle pouze v 19.15 hod

TEORIE TYGRA

17. úterý pouze v 19.15 hod

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK

20. pátek pouze v 19.30 hod

TEORIE TYGRA

Za plotem vypukla válka… Že prý blesk dvakrát neuhodí na stejné místo? To vyprávějte uštvaným manželům, kteří ze sousedního domu vyhnali příliš hlučné vysokoškoláky, jen aby je tam vystřídala jejich dívčí verze… České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
… i ochočení muži mohou zdivočet! Hořká komedie pro muže, kteří mají zkušenost s manželstvím, a pro ženy, které mají zkušenosti s muži aneb tragikomedie o tom, jak se osvobodit a získat zpět
vládu nad svým životem, s revoltou hodně netradiční… Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

Básníci scénáristy Ladislava Pecháčka a režiséra Dušana Kleina pošesté! Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.
19. čtvrtek v 19.15 hod – 2D + DAB. X-MEN: APOKALYPSA
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
20. pátek v 17 hod – 3D + DAB.
… přežijí jen nejsilnější! Na počátku lidské civilizace byl uctíván jako bůh. Apocalypse (Oscar Isaac), první a nejsilnější z mutantů marvelovského světa X-Menů, v éře prastarých civilizací, získal
21. sobota v 19.30 hod – 2D + DAB. sílu ostatních mutantů a stal se tak nesmrtelným a neporazitelným. Teď se po tisíci letech probudil a je hluboce rozčarovaný ze světa, který kolem sebe nachází. Nikdo jej už neuctívá jako boha.
22. neděle v 19.15 hod – 3D + DAB. Světu a lidem už nevládnou jen ti nejsilnější… Akční dobrodružné fantasy, uváděné v českém znění i s českými titulky. Vstupné 3D verze 140 Kč, 2D verze 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
23. pondělí v 19.15 hod – 2D + TIT.
… i ochočení muži mohou zdivočet! V hlavních rolích Jiří Bartoška a Eliška Balzerová, v dalších rolích Iva Janžurová, Táňa Vilhelmová, Pavla Beretová, Jiří Havelka a Jakub Kohák. Režie Radek Bajgar.
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.
21. sobota pouze v 15 hod

ŘACHANDA

Co dáváš, to se ti vrátí… Pohádková komedie o jedné rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí vždycky úplně poctivě. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
22. neděle pouze v 15 hod

KNIHA DŽUNGLÍ

Celovečerní velkofilm podle překrásných povídek Rudyarda Kiplinga inspirovaný klasickým animovaným stejnojmenným snímkem od studia Disney. Dobrodružný film pro celou rodinu, uváděný
v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
19. čtvrtek pouze v 17 hod
21. sobota pouze v 17 hod
23. pondělí pouze v 17 hod
25. středa pouze v 19.15 hod

SVÁTEK MATEK

22. neděle pouze v 17 hod
24. úterý pouze v 17 hod

NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE

24. úterý pouze v 19.15 hod

HARDCORE HENRY

Laskavá, starostlivá, vtipná a dojemná romantická komedie – stejně jako matky na celém světě! Do Dne matek zbývá už jen několik dnů a několik rodin se musí vyrovnat s tím, jak tento velký den letos
stráví. Ať už ho stráví s novou láskou, ztracenou láskou či úplně bez lásky… Nová komedie režiséra Garryho Marshalla, v hlavních rolích Jennifer Aniston, Julia Roberts a Kate Hudson. České titulky.
Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
Magoři ze středověku se znovu pouští do cestování časem a stanou se návštěvníky v době, o které samozřejmě nemají ani páru… Jean Reno a Christian Clavier se vrací ve svých slavných rolích,
v pokračování legendární komedie Návštěvníci. Francouzská bláznivá komedie, uváděná v českém znění, se z velké části natáčela v Praze a na zámcích a hradech Česka. Vstupné. Mládeži přístupný.
Zběsilý a šílený akční nářez v neuvěřitelném tempu. Divák JE hlavní hrdina, který v nezastavitelné lavině úderů, střelby, skoků, pádů a jízdě na čemkoliv musí zlikvidovat hlavního zlořáda, celou
jeho armádu a zachránit krásnou blondýnu s vysoce nadprůměrným sex appealem. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

25. středa pouze v 17 hod

TEORIE TYGRA

27. pátek pouze v 19.15 hod
28. sobota pouze v 19.15 hod

MAGGIE MÁ PLÁN

26. čtvrtek pouze v 17 hod – 2D
27. pátek pouze v 17 hod – 3D
28. sobota pouze v 17 hod – 2D
29. neděle pouze v 17 hod – 3D

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Další příběhy Alenky, která objeví kouzelné zrcadlo, skrz které se dostane zpět do fantastické Říše divů, kde se znovu shledává se svými starými známými… Hrají Mia Wasikowska, Johnny Depp,
Anne Hathaway, Matt Lucas, Helena Bonham Carter, Sacha Baron Cohen a Alan Rickman. Rodinné dobrodružné fantasy, uváděné v českém znění.
Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

28. sobota pouze v 15 hod – 3D
29. neděle pouze v 15 hod – 2D

ANGRY BIRDS VE FILMU
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
… a je po ptákách! Animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 3D verze, 2D verze. Mládeži přístupný.

29. neděle pouze v 19.15 hod

JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY

30. středa pouze v 17 hod

JÁ, OLGA HEPNAROVÁ

… i ochočení muži mohou zdivočet! V hlavních rolích Jiří Bartoška a Eliška Balzerová, v dalších rolích Iva Janžurová, Táňa Vilhelmová, Pavla Beretová, Jiří Havelka a Jakub Kohák. Režie Radek Bajgar.
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.
Má skvělý plán, jak se stát svobodnou matkou… Pak se ale nečekaně zamiluje, a musí „ho“ osvobodit z manželského chomoutu… A když láska poněkud vyprchá, má další šílený plán… Greta Gerwig, Ethan Hawke a Julianne Moore v hlavních rolích romantické komedie. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

Muži mají svůj rozum, ženy svou taktiku… Nová česká a velmi romantická komedie. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Příběh dívky, natočený podle skutečné události, která ve svých dvaadvaceti letech úmyslně najela nákladním vozem v centru Prahy do lidí na tramvajové zastávce a osm jich usmrtila…
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

30. pondělí pouze v 19.15 hod

NEBE A LED

31. úterý pouze v 17 hod
31. úterý pouze v 19.15 hod

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
TAJEMSTVÍ POUZE SLUŽEBNÍ

Oscarový režisér Luc Jacquet (Putování tučňáků) ve svém novém celovečerním dokumentu popisuje sérii dobrodružných cest francouzského polárníka a vědce Clauda Loriuse na Antarktidu, které vedly až k objevení a popsání jevu, dnes dobře známého jako „globální oteplování“. Dokument zakončoval poslední ročník festivalu v Cannes. České titulky. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.
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BALÓNU (za p�íznivého počasí)
20.00 ANDROMACHÉ
(divadelní soubor
Geisslers Hofcomoedianten)
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HY

pohoda okolo zámku

PŘEHLÍDKA AUTOMOBILOVÝCH
VETERÁNŮ (p�ed zámkem)
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ (p�ed zámkem)
PETANQUE (tradiční francouzská
společenská hra, zámecké zahrady)

zahrady

14.00 PLETENÉ POHÁDKY (1. část)
16.00 PLETENÉ POHÁDKY (2. část)
18.30 START HORKOVZDUŠNÉHO

K-

ZÁMEK

25.6.

15.00 BOUNDARY JAZZ QUINTET
17.00 NOVOMĚSTSKÁ FILHARMONIE
18.00 DRAŽBA PIKNIKOVÝCH KOŠŮ
19.00 JAN BUDAŘ
22.00 LETNÍ KINO
zámecké

Náš zlatý partner:

KUBB

Vstupné:
100,-Kc
V predprodeji:

90,-Kc

Deti od 100
do 130 cm:
50,-Kc

Bonus pro držitele Rodinných pasů a Senior pasů: k zakoupené vstupence druhá vstupenka ZDARMA.

(tradiční skandinávská
společenská hra, zámecké zahrady)

BUBENICKÝ WORKSHOP (zámecké zahrady)
DEGUSTACE VÍNA (zámecké nádvo�í )
KAFÍRNA (zámecké nádvo�í )
ŘEMESLNICKÉ TRHY (zámecké nádvo�í )

www.unasnazamku.cz
Predprodej na: www.kupvstupenku.cz

