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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

uvádí v červnu
Neděle
5. 6. 2016
v 15.00 hodin

„Princezna Jůlinka
a kouzelné račí klepeto“
Náchodská divadelní scéna
Vstupné: 50 Kč
Předprodej od 16. 5. 2016

Úterý
7. 6. 2016
v 19 .00 hodin

Honza Nedvěd
Vstupné: 320, 300, 270 Kč
Předprodej od 23. 2. 2016

Středa
8. 6. 2016
v 19.00 hodin

Kaprálová Quartet
Veronika Panochová – 1. housle,
Simona Hurníková – 2. housle,
Eva Krestová – viola,
Simona Hečová – violoncello
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 120, 110, 100 Kč
Předprodej od 16. 5. 2016

Úterý
14. 6. 2016
v 17.00 hodin

Bacha na Bacha!
Závěrečný koncert ZUŠ J. Falty Náchod
Vstupné: 80 Kč
Prodej vstupenek od 6. 6.
v ZUŠ J. Falty Náchod

Úterý
21. 6. 2016
v 19.00 hodin

A. Casona: Třetí slovo
Náchodská divadelní scéna
Vstupné: 80, 70, 60 Kč
Předprodej od 16. 5. 2016

Středa
22. 6. 2016
v 19.00 hodin

A. Casona: Třetí slovo
Náchodská divadelní scéna
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 80, 70, 60 Kč
Předprodej od 16. 5. 2016

Čtvrtek
23. 6. 2016
v 11.00 hodin

Veřejná generálka Slavnostní akademie
žáků ZŠ Komenského I. stupně
Vstupné: 40 Kč
Předprodej vstupenek 7. 6.
ve škole při schůzkách SRPDŠ,
od 9. 6. v Cest. agentuře M. Machová
na Kamenici v Náchodě
a před představením v divadle

Čtvrtek
23. 6. 2016
v 17.00 hodin

Slavnostní akademie žáků
ZŠ Komenského I. stupně
Vstupné: 50 Kč
Předprodej vstupenek 7. 6. ve škole
při schůzkách SRPDŠ, od 9. 6. v Cest. agentuře M. Machová na Kamenici v Náchodě,
neprodané vstupenky budou k dispozici
v divadle před představením

Pondělí
27. 6. 2016
v 19.00 hodin

Myslimír po horách
krkonošských putující
Literárně hudební večer
Malý sál městského divadla
Vstupné: 50 Kč
Předprodej od 16. 5. 2016

Úterý
28. 6. 2016
v 17.00 hodin

Slavnostní akademie žáků ZŠ Plhov
Prodej vstupenek před akcí
v pokladně divadla

Středa
29. 6. 2016
v 17.00 hodin

Slavnostní akademie žáků
ZŠ Komenského II. stupně
Vstupné: 50 Kč
Předprodej vstupenek 7. 6.
ve škole při schůzkách SRPDŠ,
od 9. 6. v Cest. agentuře M. Machová
na Kamenici v Náchodě,
neprodané vstupenky budou k dispozici
v divadle před představením

Alejandro Casona: Třetí slovo, Náchodská divadelní scéna
Překlad: Dr. Hana Posseltová; Režie: Ludmila Šmídová; Hrají: Martina Jirásková, Ludmila Šmídová, Renáta Klicperová,
Ondřej Sedláček, Miloš Malý, Lukáš Ficek, Teodor Škoda, Alexandra Jaroměřská a Milan Urban
Hra španělského dramatika je příběh, v němž dvě hašteřivé, ale laskavé tety najmou pro svého synovce mladou učitelku Margu. Jaké je však její
překvapení, když se z žáčka vyklube dvaadvacetiletý muž, který za svůj život poznal pouze lov a divočinu v horách. Během srážky nevinného
přírodního světa a civilizované kultury se postupně odkrývá minulost Pabla a Margy, z jehož omezení se však oba osvobozují díky slovu, které je
na třetím místě hned po Smrti a Bohu – díky Lásce.
Myslimír po horách krkonošských putující, Literárně hudební večer
Představení nové publikace Nakladatelství Bor, jejímž autorem je náchodský kněz, historik a spisovatel Josef Myslimír Ludvík. Jedná se o nejstarší
český cestopis Krkonoš, nazvaný Myslimír po horách krkonošských putující, v němž je líčena cesta z Náchoda na Sněžku a na další místa na naší
i slezské straně pohoří. Nikdy nevyšel knižně, je znám pouze z časopisu Čechoslav, kde byl otištěn roku 1824. Kniha, která vychází při příležitosti
dvou autorových kulatých výročí (narodil se r. 1796, zemřel r. 1856), bude ilustrovaná starými rytinami tematicky se vztahujícími k navštíveným
místům. Průvodcem akce bude prof. Aleš Fetters, hudební doprovod obstará šansonové seskupení 6 NaChodníku.
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.
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Domov na dosah
Snad každý se chce těšit kouzlem dálek
když zaplatil daň srdce krásným snům
Pak vypůjčí si zeleň od rusalek
a trochu modré přidá potůčkům
Fialka lechtá něžné dívčí paty
a motýli se v slunci roztančí
slyšíte v polích trylek rozesmátý
tu něžnou, sladkou píseň skřivánčí
Červen své drobné z kapes nepoztrácí
Kam pospíchá dnes řeka nevidomá ?
Z největších dálek každý rád se vrací
a pyšně řekne – jsem rád, že jsem doma
Pohladí stébla v prstech hněte hlínu
a s úlevou pak vzhlédne do slunce
Jde na kus řeči k splavu Viktorčinu
s čtyřlístkem spěchá k paní Barunce
Mít hrdost v srdci naučit se nebát
a neloučit se nikdy s domovem
I kdyby u nás z popele byl chleba
já ze všech toulek vždy se vrátím sem
Libor Volný
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Noc kostelů 10. června 2016
nově s kostelem sv. Michaela
Vůbec první Noc kostelů (Lange Nacht der Kirchen) se konala roku 2005
ve Vídni. Dala vzniknout krásné tradici, která si klade za cíl ve večerním
koloritu zpřístupnit široké veřejnosti kulturní dědictví kostelů, sborů
a modliteben ve městech i na vesnicích, pozvat lidi dobré vůle ke společnému setkání, aby poznali historii
v průběhu komentovaných prohlídek,
aby objevili výtvarné a architektonické poklady. Dává příležitost vyslechnout hudbu a zpěv, umožňuje poznat
i jindy nepřístupné prostory sakrálních staveb – varhanní kůry, věže
apod. V náchodských kostelích se
tato akce konala poprvé dne 27. května 2011. Letos je připravena na pátek
10. června a pořádající církve doufají,
že návštěvníci budou kostely vnímat
nejen jako vzácné kulturní památky,
ale i jako místa duchovního povzbuzení, vnitřního zklidnění a setkávání se spoluvěřícími a především s Bohem. Podrobný program najde čtenář
uvnitř zpravodaje.
Poprvé bude v rámci akce otevřen
i kostel sv. Michaela, který v letošním
roce slaví 300 let od svého vysvěcení. Tento nejmladší z náchodských
katolických kostelů stojí uprostřed
parčíku v nároží ulic Řezníčkovy (původně Svatomichalské) a Komenského a má zajímavou historii. Kdysi se
v těchto místech rozkládala špitálská louka, kterou roku 1708 koupil
purkmistr František Jedlička s manželkou Annou se záměrem zřídit zde
hřbitov a nechat postavit kostel. Povolení k založení hřbitova bylo vydáno hned v následujícím roce a 3. prosince bylo místo posvěceno. Ovšem
shromáždit dostatečné množství finančních prostředků na stavbu kostela trvalo podstatně déle. I to se díky
různým sbírkám a četným dobrodincům nakonec podařilo a stavba byla
zahájena v roce 1714, o čemž svědčí

letopočet na portálu hlavního vstupu. O dva roky později dne 11. října
1716 byl kostel slavně vysvěcen ke cti
sv. archanděla Michaela od prozatímního náchodského děkana Jiřího Erdmanna za asistence dvou zdejších
kaplanů, dvou kapucínů a dalších církevních osob. Od této doby se zde konaly bohoslužby, přestože vnitřní zařízení bylo doplňováno ještě dalších
deset let, také hřbitov byl běžně využíván. Zvlášť slavnostní bohoslužby se konaly vždy v den sv. Michaela,
za zaznamenání stojí i skutečnost, že
významný náchodský rodák, pozdější litoměřický biskup Josef František
Hurdálek zde v roce 1771 sloužil svoji první mši.
V době josefínských reforem byl
však roku 1791 kostel zrušen a prodán ve veřejné dražbě za 600 zl. náchodskému měšťanu Vavřinci Bílovi.
Ten jej obratem daroval náchodské
obci s přáním, aby znovu mohl sloužit církvi. Nestalo se, kostel byl částečně vyklizen, využíván jako skladiště, začátkem 19. století dokonce
jako skladiště střelného prachu. Kostel chátral, na hřbitov se pochovávalo již jen výjimečně. Až roku 1856 byl
hřbitov definitivně zrušen a kosti pietně uloženy na staroměstském hřbitově. V roce 1846 se měšťané rozhodli
kostel opravit a 4.10. byl znovu vysvěcen. Na hlavní oltář byl umístěn obraz Archanděla Michaela od červenokosteleckého malíře Gustava Vacka.
Další dramatické chvíle zažil sv. Michael po první světové válce, kdy si
na něj začali činit nárok příslušníci
nově ustavené československé církve. Spory mezi nimi a katolíky musel
rozhodovat soud a kostelík byl začátkem dvacátých let definitivně vrácen
římsko-katolické církvi, jejímž především mladým členům slouží dodnes.
Lydia Baštecká
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města 2. 5. 2016

Jednání rady města se zúčastnilo osm radních, jeden
byl omluven. Číselný popis
u zprávy představuje poměr
hlasů při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Jednání s Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových – převod budovy
Palachova 1303
8-0-0
RM vzala na vědomí dopis generální ředitelky ÚZSVM ze dne 18. 4. 2016.
RM doporučila problematiku převodu
budovy projednat na jednání rady města
30. 5. 2016 za účasti členů Zastupitelstva
města Náchoda a dále na jednání zastupitelstva 20. 6. 2016.
RM uložila odboru správy majetku a financování zpracovat analýzu investic
a provozních nákladů na budovu čp. 1303
s výhledem do 10 let.
RM uložila starostovi města, aby předložil zastupitelům dopis generální ředitelky ÚZSVM.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o výpůjčce se společností Protivítr-invest,
s. r. o. na bezplatné užívání části pozemkové parcely č. 2190/6, pozemkové parcely č. 2313 a části stavební parcely č. 403/6
v ulici Plhovské o celkové výměře 4335
m 2. Vypůjčené pozemky budou předány do správy společnosti Technické služby Náchod, s. r. o., za účelem provozování
placeného parkoviště. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 3. 5.
2016. Současně radní souhlasili s ceníkem, podle kterého bude společnost Technické služby Náchod, s. r. o., vybírat poplatek za parkování vozidel.
8-0-0
Parkoviště
v Sokolské ulici v Náchodě
8-0-0
RM schválila uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s firmou ČEZ Distribuce, a. s. V rámci stavby
parkoviště v Sokolské ulici v Náchodě
bude provedena přeložka kabelů vysokého i nízkého napětí.
Energetická úsporná opatření
8-0-0
RM schválila realizaci systému regulace vytápění IRC (Individual Room Control)
v MŠ Havlíčkova 1848, Náchod firmou Petr
Přibyl – Regom, Náchod.
Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická,
Pražská
8-0-0
RM schválila zadávací dokumentaci
k výběrovému řízení na stavební práce
„Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická,
Pražská v Náchodě – 1. etapa“ a souhlasila se zapracováním případných připomínek právníka města do smlouvy o dílo

a současně radní schválili odůvodnění veřejné zakázky.
Prevence kriminality 2016
8-0-0
RM schválila smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora de minimis: Laxus z. ú. – 8.000 Kč,
Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Náchod –
7.000 Kč, Náchodské komunitní centrum –
o. s. – 32.000 Kč, Dokořán z. s. – 22.000 Kč,
ZŠ Komenského Náchod – 25.000 Kč, ZŠ
Náchod – Plhov – 12.000 Kč a Sdružení
rodičů a přátel dětí a školy při Jiráskově
gymnáziu v Náchodě, zapsaný spolek –
25.000 Kč.
Obnova interiéru – SVČ Déčko
8-0-0
RM schválila vystavení objednávky
na provedení obnovy interiéru domu čp.
243 Zámecká ul. Náchod – SVČ Déčko
panu Antonínu Plškovi, Náchod-Babí. Jedná se o opravy schodiště, zábradlí, obložení stěn, krytů topení a dveřních křídel.
Oprava chodníku
v ul. Na Václaváku
8-0-0
RM zadala veřejnou zakázku „Oprava
chodníku ul. Na Václaváku“ a souhlasila
s vystavením objednávky společnosti Vše
pro stavby, s. r. o., Praha 3.
Konkursní řízení na ředitele/ku
MŠ Alšova a ZŠ Komenského
8-0-0
RM jmenovala členy konkursních komisí v konkursních řízeních na MŠ, Náchod, Alšova 952 a ZŠ, Náchod, Komenského 425.
RM schválila znění inzerátu konkursních řízení a zveřejnění na úřední desce
města, v okolních obcích s rozšířenou působností, na webových stránkách města
a v Náchodském deníku.
Prázdninový provoz
náchodských MŠ 2016
8-0-0
RM vzala na vědomí organizaci provozu v náchodských MŠ v měsících červenci a srpnu 2016. Většina MŠ bude uzavřena v období od 18. 7. do 12. 8.
Stánkový prodej
RM souhlasila s vydáním povolení pro
pana Rykra na prodej zahradnických přebytků.
8-0-0
RM souhlasila s vydáním povolení
na prodej ovoce a zeleniny na Kamenici
před čp. 143 pro pana Jaroslava Roudného, Hronov, do konce roku 2016. 6-2-0
Vypracování studie
na zhotovení MKDS
8-0-0
RM souhlasila s vytvořením pracovní
skupiny, která navrhne podklady pro vypracování nezávislé studie pro vybudování nového městského kamerového dohlížecího systému (MKDS). Složení skupiny
– Bohuslav Voborník, Ing. Pavel Stryhal,
Bc. Petr Valica, Ing. Jan Čtvrtečka.
RM souhlasila s vypracováním nezávislé studie pro vybudování nového MKDS
a následně s vypsáním výběrového řízení na zhotovitele projektu nového MKDS.
Nákup nové in-line plochy
pro zimní stadion Náchod
8-0-0
RM schválila nákup in-line plochy dle
předloženého návrhu pro Zimní stadion

Náchod včetně rozpočtového opatření
ve výši 381.000 Kč včetně DPH.

TELEGRAFICKY:

RM zamítla žádost Sdružení obrany spotřebitelů Královéhradeckého kraje z.s.
o poskytnutí finančního příspěvku v roce
2016 z rozpočtu města.
8-0-0
RM doporučila umožnit výjezd z kruhového objezdu ul. kp. Jaroše směrem
ke Kladské ul. pro cyklisty.
8-0-0
RM schválila vyčlenit finanční prostředky do rozpočtu města na projekt obnovy
parčíku u hotelu Hynek.
8-0-0
RM vzala na vědomí stanovení výše
úplaty v ZUŠ, Náchod, Tyršova 247 pro
školní rok 2016/2017, která zůstává
ve stejné výši jako v letošním roce. 8-0-0
RM souhlasila s nákupem vozidla Dacia Dokker pro ZŠ T. G. Masaryka Náchod
v hodnotě 241.490 Kč.
8-0-0
RM schválila návrh na provedení jednorázového měření kvality ovzduší v okolí
ulice Pražské.
8-0-0
RM schválila dotaci ve výši 20.000 Kč
pro pana Pavla Malinu na uspořádání
4. ročníku hudebního festivalu Na Ostrovech 2016.
8-0-0

Zastupitelstvo města 9. 5. 2016

1. Majetkoprávní úkony obce
2. Přerozdělení dotací pro rok 2016
3. Smlouvy o poskytnutí dotací – sport
4. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
dotace k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje
5. Závěrečná zpráva o realizaci IPRM zóny
6. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda
7. Smlouva o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
8. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku PO za rok 2015
9. Rozpočtová opatření
10. Vyřazení a odpis nerealizované projektové dokumentace, odpis pohledávek,
vyřazení majetku PO
11. Dohoda o úhradě dlužné částky
12. Smlouva s CDS, s. r. o. Náchod
13. Pojmenování komunikace
14. Delegování zástupce města na valnou
hromadu Beránek Náchod, a. s.
15. DSO Kladská stezka
Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo
22 zastupitelů (z 27).
Veškeré materiály pro jednání zastupitelů včetně návrhu usnesení k jednotlivým
bodům najdete na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/zastupitelstvo/podklady.asp
Usnesení je zveřejněno na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/zastupitelstvo/usneseni/zastupitelstvo-13.asp
Záznam z jednání najdete na adrese:
ht t p:// w w w. mes ton ac ho d .c z/mesto -nachod/zast upitelst vo/v ideo -archiv/13-09052016/

červen 2016
Rada města 16. 5. 2016

Jednání rady města se zúčastnilo osm radních, jeden byl omluven.
Výroční zpráva
Správy budov Náchod, s. r. o.
8-0-0
RM v působnosti valné hromady schválila Zprávu o činnosti společnosti za rok
2015, Roční účetní závěrku za rok 2015
bez výhrad, Návrh společnosti na převedení disponibilního zisku, Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou
a ostatními osobami ovládanými stejnou
osobou (propojené osoby) dle § 66a odst.
9) podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní
zákoník v roce 2015, Zprávu dozorčí rady
za rok 2015 a Plán činnosti společnosti
na rok 2016.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila se zveřejněním záměru
pronajmout společnosti ENEL spol. s r. o.
část pozemkové parcely č. 1972/1 o výměře 4 m2 v ulici Kostelecké na Plhovském
náměstí pro umístění dvou reklamních laviček.
8-0-0
RM souhlasila se zveřejněním záměru
přenechat sportovnímu klubu FC Fialky
Branka do bezplatného užívání klubovnu
a přilehlou krytou terasu v ulici Na Výsluní v Náchodě, která je součásti pozemkové
parcely č. 1897/2. Klubovna i krytá terasa
budou využity jako zázemí pro sportovní
činnost fotbalového oddílu.
8-0-0
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. 535/1 v k. ú. Lipí u Náchoda v celkové
délce 1,8 m. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou.
8-0-0
RM souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na volný nájemní byt č. 6 v domě
čp. 348 v ulici Francouzská v Náchodě a se
zveřejněním inzerátu v tisku.
8-0-0
RM souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na volný nájemní byt č. 5 v domě
čp. 294 v ulici Borská v Náchodě a se zveřejněním inzerátu v tisku.
8-0-0
RM souhlasila s připojením objektů Bartoňova ul. čp. 275 až 277 k metropolitní
síti za dodržení podmínek uvedených
v žádosti firmou Internet2, s. r. o. 8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smluv
o umístění reklamy na vánočních převěsech s uvedenými firmami na dobu 3 let
do roku 2019.
8-0-0
Parkoviště
v Sokolské ulici v Náchodě
8-0-0
RM rozhodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči SILVAGRO, s. r. o., Zábrodí-Horní Rybníky a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci
parkoviště v Sokolské ulici v Náchodě
za cenu 1.790.703,00 Kč včetně 21 % DPH.
Oprava komunikace Babí u Náchoda
Ke Smrčině – Kosná hora
8-0-0
RM souhlasila s vystavením objednávky pro společnost EUROVIA CS, a. s., Hra-

ZPRÁVY Z RADNICE
dec Králové na opravu místní komunikace z Kosné hory po ulici Ke Smrčině
v k. ú. Babí u Náchoda.
Pracovní skupina Programu
regenerace městské památkové zóny
(MPZ) Náchod
8-0-0
RM vzala na vědomí nové složení odborné pracovní skupiny Programu regenerace městské památkové zóny: Ing. Pavla
Maršíková, PhDr. Pavel Mertlík, Mgr. Petra Machová, Mgr. Jan Tůma, Mgr. Jan Čížek, Ing. Andrea Lipovská, Jana Nývltová,
Jaroslava Balcarová, Vratislav Husák, Bohuslav Voborník.
Přijetí daru akademického
sochaře Arnolda Bartůňka
8-0-0
RM schválila přijetí daru od akademického sochaře Arnolda Bartůňka – sochy
Vítězslava – a souhlasila s jejím umístěním v prostoru před Galerií výtvarného
umění v Náchodě.
RM uložila odboru kultury, sportu a cestovního ruchu vést další jednání s dotčenými stranami (akademickým sochařem
Arnoldem Bartůňkem, NPÚ, Státním zámkem v Náchodě, TS).
Komise pro otevírání obálek,
a hodnocení nabídek
na dodávky, služby
a stavební práce
8-0-0
RM odvolala z komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na dodávky, služby a stavební práce náhradníka 1. člena Jindřicha Řezníčka na vlastní
žádost a náhradníkem 1. člena jmenovala Ing. René Hubku.
Žádosti o čerpání fondů
8-0-0
RM schválila čerpání fondu investic
v celkové výši 131.914 Kč pro příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města
Náchoda, Náchod. Finanční prostředky
budou použity na úhradu nákladů spojených s výměnou plastových mřížek velkého bazénu v krytém plaveckém bazénu
a na úhradu nákladů spojených se zakrytím akumulačních nádrží ve strojovně
krytého plaveckého bazénu.
RM schválila čerpání fondu investic
ve výši 78.500 Kč pro příspěvkovou organizaci ZUŠ Náchod. Finanční prostředky
budou použity na nákup workstationu-syntezátoru KORG Kronos 61, který bude
využit pro výuku nového studijního oboru Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba.
RM schválila čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 147.000 Kč pro příspěvkovou organizaci MŠ Vančurova, Náchod.
Z této částky bude převedeno 107.000 Kč
do investičního fondu organizace na pořízení myčky do školní kuchyně. Do rozpočtu organizace bude převedeno 40.000 Kč.
Finanční prostředky budou použity na nákup 4 ks notebooků do tříd pro administrativní a výukovou práci učitelů.
RM schválila čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 28.000 Kč a převod této
částky do rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Havlíčkova, Náchod. Finanční pro-

středky budou použity na nákup a instalaci UniFiAP (posílení WIFI) ve třídách
a v budově školy pro potřeby vzdělání
v oblasti digitálních technologií a také
pro práci pedagogických pracovníků.
ZŠ BABÍ – stavební úpravy
8-0-0
RM schválila pořadí předložených nabídek na tuto veřejnou zakázku a schválila uzavření smlouvy o dílo s uchazečem
na 1. místě – Průmstav Náchod, s. r. o.
Záměr na provedení vrtného
průzkumu předpokládaných
podzemních chodeb
8-0-0
RM schválila provedení vrtného průzkumu předpokládaných podzemních
chodeb v historickém centru města
na místech dle přiloženého plánku s tím,
že žadatel zajistí všechna potřebná povolení spojená s provedením vrtů.

TELEGRAFICKY:

RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo na vypracování Plánu odpadového
hospodářství města Náchoda.
8-0-0
RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora de minimis ve výši 20.000 Kč na uspořádání 4. ročníku hudebního festivalu
Na Ostrovech (2. 7. 2016).
8-0-0
RM souhlasila s umístěním vodorovného dopravního značení na parkovišti v ulici Riegrova z důvodu zásobování
a na náklady žadatelky.
8-0-0
RM souhlasila s přesunem a instalací kamery z prameníku na skateparkové
hřiště.
8-0-0
  RM vydala souhlas s umístěním výrobny elektřiny na městském pozemku par.
č. 488, k. ú. Staré Město nad Metují (výměník tepla na sídlišti SUN) pro RWE Energo, s. r. o., Praha 9 za podmínky zajištění
vytápění Hopsáčku.
8-0-0
RM zamítla žádost společnosti CAMPA-NET, a. s. o změnu vydané OZV č. 1/2013,
kterou se stanoví místa, na kterých lze
provozovat loterie a jiné podobné hry.
8-0-0
RM souhlasila s vystavením objednávky
na opravu bazénových van Jiráskova koupaliště v Náchodě pro pana Petra Hepnara, Trubějov.
8-0-0
RM schválila zpracování logotypu pro
město Náchod panem Jaroslavem Hainzelem.
8-0-0
RM schválila dotaci ve výši 20.000 Kč
pro FK Náchod na uspořádání fotbalového
turnaje mládeže „O pohár starosty města
Náchoda“.
8-0-0
RM schválila darovací smlouvu na částku 30.000 Kč, kterou městu Náchod poskytne Raiffeisenbank, a. s., u příležitosti otevření nové pobočky dne 6. 6. 2016.
8-0-0
RM schválila přijetí daru pro příspěvkovou organizaci MŠ Havlíčkova v hodnotě
2990 Kč od společnosti Plastia, s. r. o.. Jedná se o vermikompostér (žížaliště). 8-0-0

***
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KRONIKA, INFOCENTRUM
								

KRONIKA

narození v březnu a dubnu 2016

Narodili se
16. 3. Michael Hájovský (dodatečně)
1. 4. Robert Mucha
9. 4. Radovan Haluza
11. 4. Melisa Matová
12. 4. Antonín Pumr
13. 4. Jakub Vejman
18. 4. Klára Sochorová
26. 4. Dominika Vojtěchová
27. 4. Tomáš Konrád

NOVINKY
Z INFOCENTRA
červen 2016
Oblíbené knihy opět v prodeji
Publikace autorky Lydie Baštecké „Zmizelé Čechy – Náchod“ z edice „Zmizelé
Čechy, Morava a Slezsko“ připomíná zaniklou tvář našeho města i celého regionu
se zřetelem na jejich historický či umělecký význam. Kniha obsahuje mnoho historických snímků města i jednotlivých
budov a ulic. Zakoupit ji můžete u nás
v Infocentru za cenu 243 Kč.
Kniha „Zanechali stopu … osobnosti
kultury v Náchodě“ od autorů A. Fetters
a E. Koudelková obsahuje téměř 300 medailonů osobností Náchoda, které se zasloužily o naše město v oblasti kultury
(např. literatura, hudba, výtvarné umění aj.). Hlavním posláním knihy je připomenout čtenářům kulturní i obecnou historii Náchoda i inspirativnost města pro
významné osobnosti. Publikaci zakoupíte
u nás v Infocentru za cenu 367 Kč.

Léto 2016
v Kladském pomezí
V úterý dne 3. května 2016 uspořádala
destinační společnost Branka, o.p.s. Regionální tiskovou konferenci, jejímž cílem bylo zástupce médií seznámit s těmi
nejaktuálnějšími informacemi z oblasti
cestovního ruchu v regionu a předvést
jim tak lákadla, která jsou pro turisty
připravena na letní sezonu 2016. Akce se
konala v prostorách Multifunkčního centra v Knihovně v Červeném Kostelci, kde

Byli oddáni v dubnu
15. 4.
Jan Šlégr, Kladno
Pavlína Krpálková, Kladno
16. 4.
Pavel Rychlý, Praha 4
Lucie Bránková, Chvaleč
26. 4.
Yip Cheuk Ming, Hong Kong
Law Hoi Lam, Hong Kong
jednotliví aktéři osobně představili své
turistické novinky.
V neposlední řadě bylo na konferenci
navázáno tradiční jarní setkání zástupců
z informačních center Kladského pomezí.
Kromě výměny zkušeností a burzy propagačních materiálů si s sebou odnesli i letní vydání turistických novin Kladského
pomezí, jejichž hlavním letošním tématem je 150. výročí prusko-rakouské války.
Díky nim se tak nejen návštěvníci dozvědí, na jaké novinky se v regionu mohou
těšit, jaká slavná jubilea se budou slavit,
nebo jaká místa mohou navštívit v pondělí.                                                    red. kr.
Kontakty:
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-smail: lenka.lembejova@kladskepomezi.
cz, tel.: 725 972 033

MUSICA VIVA
uvítá léto koncertem
Vokálně-instrumentální soubor MUSICA VIVA Jiráskova gymnázia Náchod i letos poctivě pracoval. A tak završí svou
další sezónu tradičním Jarním koncertem.
Ten se uskuteční 22. června 2016 v 19.00
hodin, v útulném kostele sv. Michaela
archanděla v Náchodě, vedle gymnázia.
Za což jsme vděční, a děkujeme panu děkanovi Zdeňku Kubešovi za vlídné navázání na předešlou spolupráci s náchodským děkanstvím.

Náš soubor v letošní koncertní sezóně 2015/2016 vynechal soutěžní snažení
a věnoval se plně práci na repertoáru, výrazu a přednesu. Ale ani letos si nenecháme ujít účast na Noci kostelů a jsme rádi,
že se této akce můžeme poprvé zúčastnit přímo v Náchodě. 10. června proto se
zkráceným programem zavítáme do kostela sv. Vavřince.
Před prázdninami ještě budeme součástí oslav 20. výročí založení domova pro
seniory Oáza v Novém Městě nad Metují,
kam pravidelně zajíždíme. Ať už v čase adventu, nebo v „předlétí“. Letos se za tamními obyvateli vypravíme 20. června.
A jen o dva dny později se s Vámi rádi
setkáme v náchodském kostele sv. Michaela archanděla. Náš letošní repertoár nabídne opět hudbu duchovní, ale i lidovou,
ryze vokální, nebo jen orchestrální, ale
samozřejmě také typické spojení sboru se
smyčcovo-flétnovým orchestrem. O úpravy skladeb se opět postaral Milan Poutník
a o nastudování Věra Vlčková. Letos ale
nebudeme na koncertě sami. Pozvali jsme
naše přátele z mosteckého gymnázia, které jsme potkali vloni na soutěži v Opavě.
Jejich smíšený pěvecký sbor SMoG je nám
blízký nejen věkem, ale i láskou k muzice,
a tak se s Vámi rádi podělíme o jejich hudební náhled.
Rádi bychom ještě na tomto místě tradičně poděkovali za přízeň všem návštěvníkům našich koncertů, samozřejmě rodičům a za pravidelnou podporu děkujeme
také SRPDŠ při Jiráskově gymnáziu.
Na Vás se tedy moc těšíme ve středu
22. června 2016 od 19.00. Vstupné je dobrovolné.                          Soubor MUSICA VIVA

červen 2016

DEN ARCHIVŮ, DEN VÍTĚZSTVÍ

Den vítězství a památku

padlých vojáků si připomněl i Náchod
V neděli 8. května si představitelé města Náchoda podobně
jako na mnoha místech naší země, připomněli 71. výročí, Dne
vítězství v Evropě od konce 2. světové války. Společně se zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu a v doprovodu Klubu vojenské historie Náchod v polních stejnokrojích příslušníků 18. Hraničářského pluku z roku 1938 položili květiny nejprve
u pomníku rudoarmějců a u společného hrobu padlých vojáků
291. gatčinské divize Sovětské armády na staroměstském hřbitově, dále u pamětní desky kpt. Otakara Jaroše na budově pošty
na Masarykově náměstí, pamětní desky obětí nacismu v Hrašeho ulici, u pomníku padlým v květnu 1945 u bývalé celnice v Bělovsi a nakonec u pomník padlým ve světových válkách u fotbalového hřiště v Bělovsi.
Pietních aktů se v dopoledních hodinách zúčastnili místostarostové Pavla Maršíková, Miroslav Brát a Jan Čtvrtečka a zastupitel Petr Jirásek. Starosta Jan Birke, který dopoledne převzal
v Hradci Králové v rámci Dne kraje záslužnou medaili od Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje za práci pro rozvoj hasičského hnutí, uctil památku padlých vojáků krátce po poledni na staroměstském hřbitově u památníku Rudé armády.

Náchodský okresní archiv

představí zajímavé dokumenty z období prusko-rakouské
války 1866 na Náchodsku a k výročí Karla IV.
Ve čtvrtek 9. června 2016 jsou všichni zájemci zváni do Státního okresního archivu, který sídlí v Náchodě na historické Brance, v Dobenínské ulici čp. 96, naproti autosalonu Dědek.
U příležitosti Mezinárodního dne archivů se zde bude konat tradiční Den otevřených dveří. Pro letošní rok si náchodský okresní
archiv připravil regionální téma Před 150 lety: prusko-rakouská válka 1866 na Náchodsku (podle archivních pramenů, uložených v SOkA
Náchod) a zároveň si připomene i mezinárodní rok sedmistého
výročí Karla IV. Mimořádně bude vystavena panovnická listina
z r. 1348 pro Broumov, dále kroniky a další písemné a obrazové
dokumenty z válečného roku 1866 na Náchodsku.
Na vaši návštěvu se těší archiváři, kteří vám podají zasvěcený výklad a zodpoví vaše případné dotazy. Otevřeno je ve čtvrtek v 8–17 hodin v badatelně archivu.              PhDr. Jaroslav Čáp

Milan Poutník

Ještě jsou rána cítit létem
Autorské šansonové seskupení 6 NaChodníku
– to jsou, jak si sami říkají – vypravěči příběhů,
které by klidně mohly být i Vaše.
Sextet muzikantů se sešel v roce 2006 a kromě sourozenců Lucie a Tomáše Peterkových byli
u vzniku kapely také bubeník Ondřej Tuček, klarinetista a saxofonista Petr Záleský, houslista
Tomáš Lhotský a také kontrabasista a textař Milan Poutník.
Jejich „NáChodnický“ svět je láskyplný, někdy rozesmátý, občas drzý, jindy bolavý až na samou dřeň. Ale z většiny je takový,
jak ho dokázal za deset let existence kapely do veršů vepsat právě posledně jmenovaný středoškolský pedagog, muzikant a básník Milan Poutník. Hned po vzniku „NáChodníků“ začal psát texty, často velmi epické, místy lyrické, které publikum bez rozdílu
vřele přijímá. A protože jich je po deseti letech existence kapely
přes dvě stě, bylo z čeho vybírat pro „dárkovou“ knížku, která je
oslavou jedné dekády neobvyklého hudebního sextetu a hlavně
šesti dekád autorova života, které dovršil 6. května 2016.
Knížka, která vyšla oficiálně právě 6. května 2016, v nakladatelství Bor, nabízí čtenáři výběr textů z let 2006–2015, na které je možné pohlížet jako na samostatný poetický útvar, tedy
jako na svébytné básně, nebo je vnímat jako materiál připravený ke zhudebnění. Mnoho textů už svou písňovou podobu má
a jiné se jí možná nikdy nedočkají. Přestože poezie není zrovna
nejvyhledávanější čtenářský žánr, může být tento výběr zajímavou sondou do světa vnímavého básníka, který umí psát intuitivně, ale i podle zadání, a jehož hlavním tématem je život spojený s láskou i neláskou, s city mezi mužem a ženou, ale i s místy,
která v jeho verších, i bez podpůrných tónů, hrají barvami.
O originální ilustrace se postarala skvělá výtvarnice Klára
Mičíková a doslov k publikaci napsal přítel kapely, básník, prozaik a herec Miloň Čepelka, který pomáhal také s výběrem textů. S ním i s dalšími, kteří se na knížce podíleli, se můžete setkat na křtu, který se uskuteční až 20. října 2016 v Městském divadle Dr. J. Čížka.
Knížku je možné zakoupit v Knihkupectví Horová-Maur v Náchodě, nebo je k objednání na www.6nachodniku.cz.

DOBRÁ ZPRÁVA
Spolek Obchvat Náchoda zorganizoval jednání mezi občany Malého Poříčí a oddělením dopravní obslužnosti KHK. Na základě vstřícného jednání kraje dojde od 12. 6. 2016 k úpravě jízdního řádu
autobusů. Úprava zlepší dopravní dostupnost obchodních řetězců Kaufland a Albert v Bělovsi pro občany Malého Poříčí, ale také
Velkého Poříčí, Náchoda i Hronova. Vybrané spoje autobusů budou
zajíždět na zastávku u Kauflandu ve směru na Hronov i Náchod.
Doprava k náchodskému nákupnímu centru v Bělovsi
jezdí v pracovní dny








Jívka

Hronov

Hronov

vlak/bus
výchozí stanice

Hronov

Hronov,aut.st.(žst. Hronov)
Velké Poříčí,pošta (ž.zast. V.Poříčí)
Velké Poříčí,nám.
Malé Poříčí
Kaufland (žel.zast. Běloves)
Náchod

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

omezení

• VÝROČÍ KARLA IV.

14:10
14:02
14:12
<
<
14:07
14:16
14:11
14:18
14:17
14:21
14:21
nejede od
jede od
1.7.-31.8. 1.7.-31.8.

jezdí v pracovní dny

STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V NÁCHODĚ
• PŘED 150 LETY: PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA 1866
NA NÁCHODSKU (PODLE ARCHIVNÍCH PRAMENŮ)

7:36
7:24
7:38
<
<
7:29
7:41
7:33
7:44
7:39
7:47
7:43
nejede od
jede od
1.7.-31.8. 1.7.-31.8.

Náchod
Kaufland
Malé Poříčí
Velké Poříčí,nám.
Velké Poříčí,pošta
Hronov,,aut.st.


10:25
10:29
10:35
10:39
<
10:44


16:25
16:29
16:35
16:39
<
16:44

výchozí stanice

Hronov

Broumov

vlak/bus

Nové autobusové spoje zajíždějící na zastávku Kaufland

badatelna archivu
Náchod, Dobenínská 96

čtvrtek 9. června 2016
od 8 do 17 hodin

linka spoj odjezd
Z
DO
640116 212 6:50 Jívka
Náchod
640115 52 14:02 Hronov Náchod
640115 11 10:25 Náchod Hronov
640101 42 16:25 Náchod Broumov

příjezd z Malého Poříčí
7:43
7:33
14:21
14:11
10:44
17:26

od Kauflandu

10:29
16:29

omezení
jen prázdniny, kdy nejede vlak
jen prázdniny, kdy nejede vlak



5

6

Náchodský zpravodaj

VÝROČÍ, BŘEZINKA

Březinka nezahálí
Vydařené jarní počasí láká turisty
do přírody a objekty Běloveského pevnostního skanzenu tak nemají nouzi o návštěvníky. Přestože se tedy nyní členové
Klubu vojenské historie Náchod musejí věnovat hlavně průvodcovské činnosti, snaží se vyšetřit si i čas nezbytný pro
pokračování rekonstrukčních prací na objektech. Před několika málo dny se jim podařilo přikročit k poslední etapě renovace
stropnice na srubu N-S 82 Březinka, kterou po předchozích důkladných opravách
omítky a izolačních vrstev opět přikryla
vrstva zeminy. Po zatravnění, chystaném
na závěr této části rekonstrukce,  Březinka opět vynikne na svahu nad Bělovsí
jako fotogenická dominanta, jejíž snímky zdobí nejedno album spokojených návštěvníků.
Členové uniformované skupiny klubu
letos při oslavách Dne vítězství doprovodili v roli čestné stráže delegaci představitelů města na pietní místa v Náchodě (viz článek na str. 5). Pozitivní ohlas,
který tato spolupráce vyvolala u obou zúčastněných stran, naznačuje, že by se letošní aranžmá oslav mohlo stát počátkem
nové tradice.
Objekty Běloveského pevnostního
skanzenu budou v měsíci červnu otevřeny pro veřejnost každou sobotu, v červenci a srpnu pak denně od 10 do 18 hodin.
Aktuality z dění v Klubu vojenské historie
Náchod mohou zájemci sledovat na webových stránkách a na facebookovém profilu Březinky. www.brezinka.cz

Na památku

Jiřího Bauera
a Bedřicha Kohna

Během letošního jara byl díky finančním darům několika občanů a ve spolupráci s a. s. Matana obnoven malý památník na židovském hřbitově ve Starém
Městě, věnovaný dvěma vojákům z Náchoda, kteří zahynuli během bojů v Normandii.
Jiří Bauer byl v letech 1934-1939 studentem náchodského gymnázia. V necelých sedmnácti letech odjel 1. srpna 1939
s dětským transportem do Velké Británie.

Na počátku roku 1942 se přihlásil do čs.
armády a byl přidělen k letectvu. Jeho pilotní výcvik trval do června roku 1943
a následně se vrátil k 310. stíhací peruti.
Zahynul 29. června 1944 při operačním
letu nedaleko Cayen ve Francii. Posmrtně
byl dekorován Čs. válečným křížem 1939
a v roce 1991 byl rozkazem ministra obrany povýšen do hodnosti majora letectva
in memoriam.
Bedřich Kohn byl o jedenáct let starší než Jiří. Měl jen matku, otec zahynul
v první světové válce. S čs. jednotkou bojoval na Středním východě a v Africe, následně ve Velké Británii a Francii. Zahynul
ve Francii při obléhání německé posádky
u Dunkerque v listopadu 1944, když najel
na minu. V nacistických koncentračních
táborech zahynuli i jejich nejbližší.
Nezapomínáme.

Chronologie událostí
roku 1866
14. června podalo Prusko ve Frankfurtu
návrh na vyloučení Rakouska z německého spolku a tím mu vyhlásilo nepřátelství.
17. a 18. června vyšly válečné manifesty
rakouského císaře a pruského krále.
21. června vyhlásilo Prusko válku Rakousku.
22. června překročily první pruské jednotky hranice Čech u Rumburka.
26. června obsadili Prusové bez boje Náchod, při krátké šarvátce u běloveské
celnice padl vojín Josef Souček x), první
na „našem“ bojišti. Má pomník v Bělovsi
u silnice na Hronov.
27. června dokázal u Trutnova generál Gablenz nad Prusy zvítězit, ovšem pak musel vzhledem k celkové situaci ustoupit.
27. června Prusové zvítězili na výšinách
nad Náchodem – na Brance u Václavic
a Vysokova, 28. června u České Skalice
a den na to u Svinišťan a Jičína. Desítky
pomníků a pomníčků připomínají tyto
tragické události.
3. července byla u Hradce Králové rozhodující bitva, v níž oslavilo Prusko definitivní vítězství a získalo definitivně hegemonii nad německými zeměmi.          (AF)

Červnová výročí
3. června 1941 zemřel profesor náchodského gymnázia Karel Benešx).
Vedle obrazů s krajinnými náměty
vytvořil ilustrace k řadě regionálních
publikací i řadu pohlednic.
4. června 1926 se narodil operní pěvec Ivo Žídek, zpíval vícekrát i u nás.
4. června 2001 zemřel vedoucí legendární náchodské jazzové kapely
JUDr. Miloslav Zachovalx).
6. června 1931 zemřel v Novém Městě nad Metují učitel Karel Janků, přítel Aloise Jiráska, regionální spisovatel. O válce r. 1866 napsal knížku
Bitva na Dobeníně. Narodil se 12. srpna 1841 na Hořičkách.
7. června 1986 zemřel sochař Jan Kavan x), který navrhl domovní znamení ve Wolkerově ulici.
14. června 1946 zemřel učitel Jan
Karpašx), tvůrce loutek a propagátor
loutkového divadla.
15. června 1886 se narodil sochař Jaroslav Horejcx), tvůrce sochařské výzdoby Havlíčkova domu na Kamenici
a plastiky na Jiráskově hrobě v Hronově.
19. června 1041 se narodil druhý prezident České republiky Václav Klaus.
Jeho návštěvy v Náchodě byly poměrně časté.
19. června 2006 zemřel malíř
RNDr. Václav Alois Šrůtek x) z rodiny
„Šrůtků ze Slovana“.
20. června 1896 byl zaveden v Náchodě první telefon, ze zámku do Ratibořic a do Dubna
21. června 1896 vyšlo první číslo týdeníku Náchodské noviny.
30. června 1896 začalo bourání masných krámů (v dnešní Krámské ulici)
Pozn.: Hvězdičkou x) jsou označeny
osobnosti, o nichž bližší údaje najdete ve Velké encyklopedii osobností Náchoda (Město Náchod 2015).           
(AF)

Omluva
Omlouváme se, při přípravě květnového čísla došlo k nedopatření, neboť kromě článku pod titulkem „Jaro na Březince“ byla na stránce publikována ještě
noticka „Nová sezóna v Běloveském pevnostním skanzenu“, jejíž text odkazoval
na loňskou sezónu.
Sama o sobě tato situace představuje spíše úsměvný omyl, ovšem článek mj.
oznamoval konkrétní akce, které se letos vůbec nekonají, resp. jsou naplánovány na jiný termín – což by pochopitelně
mohlo zmást čtenářskou veřejnost. Děkujeme za pochopení.

***

červen 2016

Z HISTORIE

Historické domy ve městě
6. Dům čp. 147 kino Vesmír a rodný domek čp. 148 biskupa Hurdálka
Od Havlíčkova domu na Kamenici čp. 114 projdeme kolem zrenovovaného nárožního domu – bývalého hotelu a restaurace Itálie čp. 155 a ulicí se starobylým názvem Volovnice se vrátíme
zpět do Hurdálkovy ulice. Zde nás zaujmou dva sousedící objekty, čp. 147 a 148.
Domek čp. 148 je nyní „schován“ ve střeženém objektu náchodských dobrovolných hasičů za plechovou ohradou. V jeho
štítu je umístěna pamětní deska, která oznamuje, že v tomto
domě se 6. 11. 1747 narodil osvícený národní buditel, zasloužilý
kněz Josef František Hurdálek († 27. 12. 1833 Praha), mj. v letech
1815 až 1822 litoměřický biskup. Pamětní deska byla zasazena
nákladem městské rady v den stého výročí úmrtí náchodského
rodáka. Jeho děd Jiřík Hurdálek zakoupil 10. 3. 1721 tento „příbytek se zahradou, stojící na příkopech za Kutlhofem“ – typickou přízemní roubenou chalupu, spolu s dalšími pozemky v okolí města za celkovou částku 600 zl. K datu 17. 7. 1746 zdědil nemovitost
jeho syn (a otec budoucího biskupa) Jan Hurdálek. Po jeho smrti převzali původní čp. 46 na Horském předměstí Josefovi četní
sourozenci, kteří spolu se svými dětmi vlastnili tehdy již zděný
domek čp. 140 (a poté čp. 52) až do r. 1857. Koncem 19. století,
kdy byl domek přečíslován na současné čp. 148 a majitelkou se
stala Josefa Vejmanová, bylo zde kromě truhlářské dílny celkem
pět bytů a bydlelo zde až 16 obyvatel. Dílny a obchod s uhlím zde
fungoval i po značnou část první poloviny 20. století, kdy dům
vlastnil rod Škodů. Dnes je příkladem původní zástavby na vnějším okraji bývalého městského příkopu, kterou tvořily přízemní
dřevěné nebo zděné budovy s vysokými sedlovými střechami.
Sousední dům „na příkopech za Kutlhofem“ prošel obdobným
vývojem. Původní roubená chalupa s řemeslnickým zázemím
nejprve patřila jednomu rodu – 29. 12. 1683 pořídil zápis Tobiáš Dostál na „domeček s kusem zahrady na Kladském předměstí“.
V r. 1715 ho převzal jeho syn, punčochář Václav Dostál a po něm
znovu jeho syn Jan Dostál. Poté se tu střídali různí majitelé,
až dne 7. 5. 1872 získali příbytek č. 51 do společného vlastnictví Anna Lutzová z Kladska a manželé Schneidrovi (Šnajdrovi).
Jan Šnajder v r. 1886 ještě zvětšil dřevěný dům o zděnou obytnou světnici a rozšířil chlév, ale záhy se objekt dostal do držení Františka Musila, který zde zamýšlel postavit nový dvoupatrový dům. Staveniště však bylo v květnu 1908 zmenšeno novou
regulační čárou ve prospěch rozšíření Hurdálkovy ulice a majitel od stavby upustil.
Pozemek si poté zamluvil Vzdělávací spolek národního dělnictva „Barák“ pro Náchod a okolí, který byl úzce spjat s místní
organizací České strany národně sociální, dlouhou dobu politicky ovládající místní dělnictvo. Ta se již delší dobu snažila získat
prostory pro své spolky, odborové organizace, záložnu a redakci krajských novin Lidové proudy. Na schůzi zvláštního výboru
4. 11. 1908 bylo na návrh šéfredaktora Lidových proudů Františka Kovařoviče rozhodnuto koupit pozemek od F. Musila za 19 000
K a po zvětšení staveniště darem pozemku od města Náchoda
na něm postavit nový spolkový dům. Následnou soutěž vypsanou 19. 12. 1908 vyhrál společný návrh významného architekta a urbanisty Jaroslava Vondráka (1881–1937) z Prahy-Buben-

če a stavitele Otakara Poláka z Loun. Vedením samotné stavby,
povolené oficiálně 12. 5. 1909 podle vítězného návrhu, a vypracováním detailního projektu byl pověřen náchodský stavitel Josef Martinek, většinu prací provedly místní firmy. Po stavebních
přípravách byl 20. 6. 1909 za masové účasti obyvatel položen základní kámen (viz foto) za přítomnosti předsedy národně sociální strany, poslance Václava Klofáče, který zde měl „plamenný“
projev. Jako první poklepal na základní kámen, po něm následovali starosta okresu Josef Bartoň st., starosta města Dr. Josef
Čížek a další pozvaní hosté. Stavba rychle pokračovala a 26. 8.
1910 proběhla úspěšná kolaudace. Do ulice se dvoupatrová stavba s mezaninem obracela poměrně plochou raně secesní fasádou s dvěma velkými půlkruhem zakončenými okny v přízemí,
středním schodišťovým rizalitem vrcholícím věžičkou a v prvním patře se dvěma segmentovými arkýři zakončenými balkony. Dům vrcholil nízkou atikou a sedlovou střechou. V přízemí
se nacházela restaurace a prostorný sál o ploše 265 m2, v mezaninu restaurační kuchyně, v prvním patře velký přednáškový
sál, redakce Lidových proudů a Lidová záložna, druhé patro obsahovalo tři menší byty. Slavnostně za účasti redaktora a budoucího významného politika Jiřího Stříbrného a přes 6000 občanů
byl národně sociální dům otevřen 28. 8. 1910. Náklady na stavbu dosáhly výše 172 695 K a byly hrazeny z veřejných sbírek, půjček (mj. 10 000 K od obecního pivovaru) a z hypotečního úvěru
ve výši 110 000 K.
Již 5. 10. 1912 žádal spolek „Barák“ okresní hejtmanství
o schválení sálu domu k „pořádání divadelních a kinematografických představení“, což bylo po nutných úpravách a náročných
jednáních povoleno c. k. místodržitelstvím až 15. 11. 1913. Toto
první náchodské stálé kino bylo pojmenováno Lidový biograf
vzdělávacího spolku národního dělnictva „Barák“, zkráceně LIDO-BIO. Přestože později vznikla v Náchodě postupně další dvě
stálá kina, tento biograf díky své oblibě přežil až do dnešních
dnů. Větší úpravy domu proběhly v roce 1933 (úpravy kina, nová
zjednodušená fasáda), 1936, kdy byla přestropením restaurace
zřízena kavárna a v r. 1947, kdy byla budova v majetku Ústřední
rady odborů v Praze. Dne 3. srpna 1947 byla na bočním průčelí za účasti předsedy národně socialistické strany Petra Zenkla
odhalena pamětní deska poslance Josefa Stejskala, popraveného dne 9. 6. 1942 v Pardubicích za heydrichiády.
Po r. 1950 přešla nemovitost do majetku n. p. MEZ Náchod,
který zde zřídil svůj závodní klub. Rozsáhlá přestavba kina na širokoúhlé se stupňovitým hledištěm proběhla v letech 1960–
1961, při slavnostním otevření v květnu 1961 bylo přejmenováno na Kino Vesmír. Další oprava proběhla v první polovině
osmdesátých let minulého století. Nový vlastník domu, Československá obchodní banka provedla v roce 1995 další rekonstrukci včetně zdařilé rehabilitace původní secesní fasády. V objektu
banka sídlila až do přelomu tisíciletí, kdy budovu převzalo Město Náchod. Od té doby se technické i účelové vybavení kina Vesmír stále vylepšuje, takže dnes patří k nejmodernějším v kraji.
PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek
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Realizace Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda
– problémová zóna u nemocnice (IPRM zóny)
Zastupitelstvo města Náchoda dne 9. 5. 2016 schválilo Závěrečnou zprávu o realizaci IPRM zóny.
Realizace IPRM zóny probíhala v letech 2009 až 2015. Za tuto
dobu se podařilo úspěšně zrealizovat 11 projektů zaměřených
na úpravy veřejných prostranství a 18 projektů zaměřených
na úpravy bytových domů.
Na sídlišti u nemocnice došlo k úpravě stávajících a vybudování nových komunikací a chodníků a tras pro pěší včetně schodiště
u zimního stadionu, k úpravě stávajících a výstavbě nových parkovacích míst, modernizaci veřejného osvětlení, výstavbě kontejnerových stání, výstavbě sportovního a dětských hřišť a k úpravě
veřejné zeleně včetně vybudování parku s mobiliářem.
Mimo sídliště u nemocnice, v rámci vymezené zóny, došlo
k rekonstrukci ulice Na Skalce a po demolici původního, i k vybudování nového mostu. Dále byl upraven prostor v okolí Domova
pro seniory MARIE včetně výstavby nového sportovního hřiště,
rekonstrukce přístupových komunikací a výstavby parkoviště.
Úpravy bytových domů řešily zejména všestranné zkvalitnění
technického stavu bytového fondu a zvýšení energetické účinnosti bytových domů resp. snížení jejich tepelných ztrát. V rámci jednotlivých projektů, tak mj. došlo k zateplení obálek budov
včetně střech, k výměně vnějších výplní otvorů, k rekonstrukci balkonů a lodžií, k rekonstrukci výtahů, k výměně stoupaček
rozvodů vody a splaškové kanalizace, k osazení nových ventilá-

torů vzduchotechniky včetně větracích hlavic a k výměně společného rozvodu elektro.
Na úpravy veřejných prostranství byla vyhlášena jedna průběžná výzva, žadatelem o dotaci mohlo být pouze město.
Na úpravy bytových domů bylo vyhlášeno 7 časově omezených výzev, žadatelem o dotaci mohli být vlastníci bytových
domů ležících ve vymezené oblasti.
Celkové způsobilé výdaje IPRM zóny dosáhly 164 mil. Kč v rozdělení – úpravy veřejných prostranství 66 mil. Kč, úpravy bytových domů 98 mil. Kč. Dotace na realizaci projektů byla ve výši
téměř 100 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 7,8
mil. Kč ze státního rozpočtu.
Úpravy veřejných prostranství v zóně vymezené Integrovaným plánem rozvoje města Náchoda – problémová zóna u nemocnice byly spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.
Regenerace bytových domů v zóně vymezené Integrovaným
plánem rozvoje města Náchoda – problémová zóna u nemocnice byly spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální
rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu a ze státního rozpočtu ČR.

Volby do zastupitelstev krajů

Nezapomeňte
uhradit poplatek ze psů!

Dne 6. května 2016 byly prezidentem republiky vyhlášeny volby do zastupitelstev krajů, které se budou konat v termínu 7. a 8.
října 2016. Od termínu vyhlášení voleb (6. května 2016) mohou
občané podávat žádosti o vydání voličského průkazu.
Žádost o voličský průkaz je možno podat následujícími způsoby:
– v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče
– v elektronické podobě podepsané uznávaným
el. podpisem voliče
– v elektronické podobě zaslané prostřednictvím
datové schránky
– osobně na městském úřadu

Místní poplatek ze psů na rok 2016 je splatný do 30. června 2016.
Roční sazba poplatku ze psa (pokud není držitel osvobozen) činí:
rodinný dům
400 Kč
jiný než rodinný dům (dům s více jak čtyřmi byty) 1200 Kč
lokalita Dobrošov, Jizbice, Lipí, Pavlišov
200 Kč
poživatelé důchodu (důchodů), příjmů
200 Kč
(u druhého a dalšího psa je poplatek navýšen o 50 %)
které jsou jediným zdrojem
200 Kč
Místní poplatek je možné hradit na účet města Náchoda:
převodem na účet číslo: 19-222551/0100
poštovní poukázkou na účet číslo: 19-222551/0100
hotově v pokladně MěÚ Náchod (budova radnice – Masarykovo náměstí 40)
(variabilní symbol je desetimístný – 134100 + číslo evidenční známky psa)
Ing. Ladislav Šimek, vedoucí odboru správy majetku a financování

7. a 8. října 2016

Žádost se podává u obecního (městského) úřadu v místě trvalého
pobytu, kde je občan zapsán ve voličském seznamu.
Lhůta pro doručení písemné žádosti o vydání voličského
průkazu končí dnem 30. září 2016.
Konec lhůty pro osobní žádost o vydání voličského průkazu je v termínu 5. října 2016.
V zákoně č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
v § 26a není stanovena žádná lhůta, která by omezovala vydávání voličských průkazů voličům, proto je možné jeho vydání
již nyní.
Vzor žádosti a plná moc pro případné zmocnění jiné osoby k převzetí vyhotoveného voličského průkazu jsou k dispozici na internetových stránkách Městského úřadu Náchod v sekci VOLBY 2016.
Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. linkách 491 405 162,
491 405 134.
Bc. Hana Horáková
Vedoucí správního odboru

Podrobnější informace k IPRM zóny naleznete na www.mestonachod.cz/mesto-nachod/iprmzona/

Malá story ze života
Letos připomínáme jubilanta Libora Volného jako básníka.
Snad můžeme přinést i drobnou příhodu ze života, z doby, kdy
byly klasické jízdenky z tuhého hnědého papíru. Jeli s Bohumilem Čápem, členem činohry Národního divadla, vlakem z Náchoda do Nového Města. Přišel průvodčí, požádal je o jízdenky,
proštípl je, a když odcházel, Bohouš šeptl Liborovi: „Nic nepoznal.“ Šeptl ovšem tak, jak musí šeptat herec, když ho mají slyšet i na druhé galerii. Průvodčí se vrátil, znovu požádal o jízdenky, prohlížel si je důkladněji a s díky jim je vrátil. Když poodešel,
zašeptal Bohouš: „Zase nic nepoznal.“ Průvodčí se otočil a zeptal se, co měl vlastně poznat. Čáp na to: „My jsme si ty jízdenky s Liborem vyměnili.“
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Štěstí přeje připraveným
Jak se ochránit před extrémními klimatickými jevy – pokračování
V minulém vydání jsme Vám poskytli několik rad, jak se chránit doma před nebezpečnými klimatickými jevy jako je bouřka, vichřice, přívalový déšť, krupobití, sněhová kalamita
nebo ojediněle se vyskytující tornádo na území ČR. Nyní se
zaměříme na ochranu před uvedenými extrémními klimatickými jevy, nacházíte-li se v přírodě nebo v uzavřeném
automobilu.
Jste-li venku:
Jste-li venku, snažte se ve všech případech co nejdříve najít
úkryt v nejbližší budově (obchod, úřad, restaurace, v nouzi
i např. přístřešek v lese, most s dostatečným prostorem pro
ukrytí apod.). Dále se zaměříme na případ, kdy jste nuceni
přečkat nebezpečnou situaci pod širým nebem.
V žádném z výše uvedených případů se nezdržujte zbytečně na otevřených a vyvýšených místech v krajině. Ve většině případů je nebezpečné i zdržovat se v blízkosti vodních
toků nebo ploch. Pokud dojde k pádu drátů el. vedení na zem,
v žádném případě se jich nedotýkejte a ani se k nim nepřibližujte. Jste-li v jejich bezprostřední blízkosti, snažte se od nich
vzdálit tím, že budete dělat drobné krůčky. Dále:
V případě bouřky mějte na paměti, že žádné místo není dost
bezpečné před zásahem blesku. Nebezpečí můžete předejít
tím, že nebudete mít při sobě kovové předměty (např. i deštník), neschovávejte se pod osamělými stromy nebo v blízkosti vodivých předmětů. Při bouřce netelefonujte. Pokuste
se najít chráněné místo v níže položeném prostoru (údolí,
úpatí kopce) s nižší vegetací, dostatečně daleko od stožárů
a vedení el. proudu. Vyčkejte do konce bouřky. Vzdálenost
bouřky poznáte podle časového rozmezí mezi zábleskem
a zahřměním. Pro přibližný odhad platí, že počet sekund
mezi zábleskem a zahřměním vydělte třemi a získáte počet
kilometrů, jak daleko od Vás je bouřka. Neopouštějte úkryt,
dokud doba mezi zábleskem a zahřměním nepřesáhne alespoň 15 sekund (tj. bouřka je ve vzdálenosti cca 5 km).
V případě vichřice se nepohybujte na okrajích prudkých srázů nebo břehů řek, hrozí pád při poryvu větru. Další nebezpečí hrozí od předmětů unášených větrem, snažte se tedy
najít úkryt pod pevným přístřeškem. Pozor v lese – hrozí
pád nestabilních stromů. V lese se schovejte u kmene dostatečně pevného a rozložitého stromu (není-li vichřice doprovázena bouřkou). V obydlených místech hrozí také pád
částí budov (střešní krytina, květináče, okapy, lešení) a el.
vedení.
V případě tornáda se snažte co nejrychleji dostat z jeho dosahu. Pokud není v blízkosti pevná budova, utíkejte kolmo
na směr, kterým se tornádo pohybuje, případně vyhledejte
úkryt např. v příkopech či jiných terénních nerovnostech.
V případě sněhové kalamity se snažte co nejdříve dostat
do obydleného místa, hrozí ztráta orientace, vyčerpání
a prochladnutí. Pohybujte se opatrně, pozor na zasněžená
nebezpečná místa (příkopy, vodní toky, led …). Pokud nejste schopni zvládnout přesun do bezpečí, volejte linku 112
nebo 155.
V případě přívalového deště (není-li doprovázen bouřkou)
se pokuste najít úkryt dostatečně daleko od vodních toků
a prudkých svahů, kde hrozí náhlé vzedmutí hladiny, resp.
sesuvy.
V případě krupobití se ukryjte pod nejbližším stromem
nebo mostem, jste-li ve zcela otevřené krajině, chraňte si
rukama nebo taškou či bundou alespoň hlavu.

Pokud v kterékoli z výše uvedených situací utrpíte zranění
a nejste schopni se dostat do obydlené oblasti, přivolejte pomoc (linka 112 nebo 155).
Jste-li v automobilu:
Jste-li v uzavřeném automobilu (ne kabriolet s plátěnou střechou), může Vám vůz sloužit jako dostatečný přechodný úkryt
nebo prostředek úniku pro všechny popisované klimatické
jevy. Rizikem pro Vás a Váš vůz je pouze silné krupobití (poškození karoserie a oken) a tornádo nebo vichřice (hrozí převrácení vozu).
Ve všech případech je třeba dobře vyhodnotit situaci. Při blížícím se klimatickém jevu je bezpečnější rychlý únik, pokud
jste již daným jevem zasaženi, jeďte velmi pomalu nebo zastavte na bezpečném místě, kde nehrozí zejména pád stromů
nebo srážka s jiným vozidlem při zhoršené viditelnosti. Dále:
Při bouřce se nedotýkejte kovových částí automobilu a nevystupujte ven (hrozí zásah el. výbojem např. při vstupu
do louže).
Při vichřici snižte rychlost jízdy nebo raději zastavte, nejlépe čelem ke směru větru (při bočním větru hrozí větší pravděpodobnost převrácení vozu).
Při tornádu se snažte pokud možno co nejrychleji dostat
mimo směr pohybu tornáda, protože Váš vůz Vás při značné
síle tohoto vzdušného víru nemusí ochránit. Jste-li už zasaženi, zastavte na místě, kde nehrozí pád předmětů na vůz
a počkejte, až tornádo skončí.
V případě sněhové kalamity zvažte stav vozovky, vzdálenost a profil silnice, po které jedete. Je-li nemožné bezpečně projet, pokuste se zaparkovat a počkat na silničáře. Pokud jste již uvízli na silnici, postarejte se o to, aby byl Vás
vůz vidět (výstražná světla, trojúhelník). Pokud Váš vůz
překáží provozu, informujte policii (linka 158). V případě,
že je komunikace zcela zatarasena vozidly a hrozí, že budete muset zůstat několik hodin ve voze, šetřete pohonnými
hmotami. Vypněte veškeré zbytečné spotřebiče (klimatizace, rádio, světla) a pouze topte motorem. Docházejí-li Vám
pohonné hmoty, motor zapínejte jen na nezbytně nutnou
dobu k vytopení vozu. Čekejte klidně v autě na příjezd záchranářů.
V případě přívalového deště raději zastavte na bezpečném
místě, kdy Váš vůz neohrozí proud vody nebo bahna na silnici a čekejte na snížení intenzity srážek.
V případě krupobití (kroupy větší než 2 cm v průměru)
v každém případě zastavte, hrozí vážné poškození čelního skla a karoserie. Máte-li ve voze deku nebo nepotřebné
oděvy, pokuste se zakrýt alespoň čelní sklo, které je nejvíc ohroženo.
Po skončení uvedených klimatických jevů nejprve zkontrolujte stav Vašeho vozu, zejména pneumatik, čelního skla a karoserie. Pokud je vše v pořádku, velmi opatrně pokračujte
v jízdě – komunikace mohou být poškozeny nebo zataraseny.

***
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Česká Saar Gummi
Mzdy v Saar Gummi patří k nejvyšším

Červen je opět měsícem, kdy je v Saar Gummi vyplácena
prémie před dovolenou. Na základě dosavadních letošních
výsledků byla stanovena na třetinu průměrné mzdy pro
všechny zaměstnance, ti nejlepší získají ještě šestinu
mzdy navíc. Přitom průměrná mzda v Saar Gummi Czech
výrazně přesahuje republikové hodnoty. Za rok 2015
dosáhla 35 847 korun, což téměř o 12 000 korun přesahuje
loňskou průměrnou mzdu v Královéhradeckém kraji.
Mzda v dělnických profesích představovala 29 304 korun.
I pracovníci na linkách pro výrobu automobilových těsnění
tedy vydělávají výrazně více než průměrný zaměstnanec
v regionu, který měl podle Českého statistického úřadu
(ČSÚ) vloni hrubou mzdu 24 030 korun.
Podle metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí, která
poskytuje mírně odlišné výsledky od ČSÚ, vydělávalo
vloni 25 procent lidí v kraji více než 28 692 korun měsíčně.
Hodnota představuje hrubou mzdu bez ohledu na profesi.
Na Královéhradecku tedy tři zaměstnanci ze čtyř pobírají
menší mzdu než pracovníci SGC v Červeném Kostelci
a Velkém Poříčí.
Saar Gummi Czech vybavuje pryžovým těsněním každý
čtvrtý v Evropě vyrobený osobní automobil a zaměstnává
809 lidí. Je to o 40 lidí více než na konci loňského roku.
(pl)
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MŠ Myslbekova
Jaro v mateřské škole Myslbekova ulice
Letošní jaro na sebe nechalo dlouho čekat, ale nám v mateřské škole to nevadilo. Pro děti jsme měli připravenou spoustu zábavy, akcí a výletů.
Děti se seznamovaly s novou pomůckou, kterou jsme zakoupili do MŠ „MAGIC BOX“. Pomůcka funguje jako interaktivní tabule, místo tabule je interaktivní
koberec, na kterém děti pracují. Při práci
s touto pomůckou se děti učí základům matematiky, získávají znalosti o geometrických tvarech, zkoušejí prostorovou orientaci, získávají čtenářskou a počítačovou
gramotnost, posilují své přirozené poznávací city, zvídavost, mají radost z objevování.
Tradičně jsme vynášeli Morenu do řeky
Metuje, některé děti se vydaly na výlet
vláčkem na rozhlednu „Signál“, navštívila nás paní Dušková se svými husky pejsky, byli jsme na exkurzi v ČOV Náchod,
společným úklidem jsme „otevírali“ naši
zahradu. Pro rodiče a děti jsme uspořádali „Čarodějnické odpoledne na zahradě“.
Zahajujeme kurz „in-line bruslení“, chystáme se na výlet na zámek Častolovice…
Pro více informací nahlédněte na www.
ms-myslbekova.info.cz.
Kolektiv učitelek
MŠ Myslbekova ulice, Náchod

ZŠ a MŠ J. ZEMANA
Hudebně divadelní festival „Amerika“
Každý rok prožívá nejen naše škola
„velké dobrodružství“. Pořádáme totiž
hudebně divadelní festival žáků speciálních škol celého královéhradeckého regionu. Minulý rok to bylo na téma „Afrika“, letos jsme zavítali „do Ameriky“. Vše
se odehrálo v pátek 13. května v prostorách náchodského divadla Dr. J. Čížka, již
7. ročník festivalu byl letos poprvé součástí Náchodské Prima sezóny. Pozvání na festival přijal americký velvyslanec Andrew H. Schapiro, pro nás všechny
velmi vzácný a milý host, který festival
zahájil společně se starostou města Náchoda Janem Birke a ředitelem školy a zároveň prezidentem festivalu Ing. Ivo Feistauerem.
A pak už naše „dobrodružství“ mohlo
začít: pódium zaplnili indiáni, kovbojové,
gangsteři, zlatokopové, tanečnice ze sa-

ŠKOLY
lonu, dokonce i američtí tučňáci – a my
všichni v hledišti jsme se díky skvělým
výkonům účinkujících opravdu na pár hodin do Ameriky přenesli. Žáci speciálních
škol z celého regionu i z Polska nám svými vystoupeními ukázali bohatost historie i současnosti americké země, objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem, divoký
západ, zlatá horečka, dokonce zde vysílala „TV Amerika“, na pódiu se objevila
i známá socha svobody. Hudebně diva-

máhali s organizací, někteří z nich měli i
příležitost promluvit pár slov s velvyslancem. A také ředitelce Střední školy a Základní školy v Novém Městě nad Metují
PaedDr. Olze Taláškové a jejím studentům
za vynikající catering, Mgr. Zbyňku Mokrejšovi za taneční vystoupení a pěkný doprovodný program žáků Základní umělecké školy v Náchodě.
A vás všechny zveme příští rok na další
ročník festivalu, kdy bude tématem ASIE...
máme se jistě na co těšit!
Mgr. Marie Čejchanová, ZŠ a MŠ J. Zemana

ZŠ BABÍ

delní festival, jehož cílem je odbourávání
různých komunikačních bariér, byl i letos
hlavně o přátelství, vzájemném poznání,
společném prožívání radosti z hudby, pohybu a tance. Díky malým i velkým divákům byla v divadle úžasná atmosféra, vše
bylo hodně spontánní. A na závěr si děti
ještě zazpívaly a zatancovaly s Kamilem
Emanuelem Gottem.
Výkony všech účinkujících hodnotila početná porota, ve které mimo jiné
zasedl Mgr. Jaroslav Fidrmuc, zástupce náměstka pro řízení sekce vzdělávání
MŠMT, Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D.,
ředitelka Královéhradeckého inspektorátu ČŠI, Mgr. Soňa Marková, poslankyně a místopředsedkyně Výboru pro zdravotnictví v Poslanecké sněmovně, David
Novotný, předseda poroty a známý organizátor charitativních akcí, Bc. Tomáš
Magnusek, režisér a přítel školy. Členové
poroty předali každé škole diplom a cenu
za jejich vystoupení. Cenu prezidenta festivalu získala letos Zespol Szkol Specjalnych w Klodzku.
Záštitu nad festivalem převzali ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
JUDr. Kateřina Valachová, hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc a
a starosta města Náchoda a poslanec Parlamentu ČR Jan Birke.
Velké poděkování patří všem, kteří se
podíleli na přípravě celé akce a sponzorům. Za mnohaletou spolupráci děkujeme
řediteli Střední odborné školy sociální –
Evangelické akademie v Náchodě Mgr. Davidu Hanušovi a jeho studentům, kteří po-

„ Přátelství na dlani“, č.
CZ.3.22/3.3.02/12.03467
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu
Glacensis.

ZDRAVÍ JE TO, CO MÁME SPOLEČNÉ
Dne 27. 4. se uskutečnil další projektový den v rámci udržitelnosti projektu „PŘÁTELSTVÍ NA DLANI“. Jedna část
dětí vyzvedávala polské kamarády na autobusovém nádraží, kde si krátila čekání cvičením aerobiku. Poté jsme se společně přesunuli do plhovské tělocvičny,
kde nás čekal fotbalový trenér Ondra Nejman, který si pro děti připravil zábavné
pohybové hry na rozcvičení. Pokračovalo
se turnajem ve vybíjené smíšených česko-polských týmů. Na závěr proběhlo vyhlášení výsledků, předání cen vítězům
a společné občerstvení. Druhá část dětí
se ve stejném čase ve škole věnovala zdravé výživě a péči o tělo. Činnost probíhala ve skupinkách. Děti si jako koláž vyrobily „zdravý talíř“, poznávaly lidské tělo
a své vědomosti si ověřily pomocí kvízu.
Děkujeme polským kamarádům za návštěvu a těšíme se na další společné setkání. Dana Čejchanová
Výlet do Prahy –NEVIDITELNÁ
VÝSTAVA a MUZEUM ČOKOLÁDY
Žáci ZŠ Pavlišovská z Babí vyjeli koncem dubna na výlet do Prahy. V Praze měli
možnost „zhlédnout“ Neviditelnou výstavu a dozvědět se něco o jedné z nejoblíbenějších potravin – o čokoládě – v Muzeu
čokolády v Celetné ulici.
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Neviditelná výstava je ojedinělá interaktivní cesta po světě, v němž zmizelo
všechno světlo, a kde se snažíte pomocí
svých zbylých smyslů najít cestu ven.
Na Neviditelné výstavě se řídíte výhradně hmatem, sluchem, čichem a smyslem pro rovnováhu.
Díky dočasné ztrátě zraku a obtížím při
orientaci zjistíte, že svět může být i bez
onoho klíčového smyslu stále krásný. Výstavou vás provází nevidomí lidé.
Své zážitky a pocity vystihli žáci 5. třídy:
Když slunce zapadne...
Každého, ať už u filmu či večer v posteli napadlo, jaká by byla Země bez světla. Avšak
někdo to tak má…Nevidomí lidé i přesto, že
nic nevidí, se s tím většinou umí poprat a
dokonce umí i vtipkovat. Myslím si, že když
vám večer vypadnou pojistky, budete na tom
mnohem lépe, stačí totiž zatáhnout za páčku a jste z toho venku. Slepí to mají opravdu těžké.
Pro slepého člověka je moc těžké se pohybovat mezi ostatními lidmi. Nepozná, jak člověk vypadá, ale pozná ho podle hlasu a oblečení. Mezi lidmi se nemusí cítit moc dobře,
někteří se mu můžou třeba posmívat. Věřím,
že se mezi lidmi najdou i tací, kteří mu ve
všem pomohou. Já osobně si neumím představit, že bych byl celý život slepý.
Když je člověk slepý, tak má lepší sluch, hmat
i čich. Rozhodně to mají těžké. Někteří slepci mají hůl, jiní zase psa a někteří mají oboje. Slepí umí rozeznat hodně věcí hmatem.
Pozná třeba i materiál, ze kterého je vyrobena bunda.
Myslím si, že nejtěžší je pro slepého člověka přecházet silnici. Měl by si dát pozor, aby
někde neklopýtl. Slepí lidé potřebují pro nás
zvláštní, pro ně běžné věci. Třeba mluvící
váhu nebo mluvící kalkulačku.
Ochutnávka čokolády v Choco Story
(sněz, co zvládneš) byla příjemnou tečkou za tímto výletem.
Kolektiv ZŠ Pavlišovská a ukázky z prací
žáků 5. třídy

ZŠ Staré Město
Školní rok 2015/16 je v cílové rovince.
Ve škole to bzučí, jako když se postavíte
pod rozkvetlou lípu…je tedy ten správný čas se zastavit, nadechnout a rozhlédnout se napříč školním jarem a létem. Letos jsme navázali na mnoho již tradičních
akcí a zařadili některé nové. Příchod jara
jsme oslavili Barevným dnem a přípravou velikonočních svátků. Den Země každá třída prožila po svém – někteří se věnovali živlům, jiní nauce o přírodě, další
třídění odpadu nebo čištění lesa nedaleko školy. Každoročně se těšíme na Čarodějné vyučování, kdy děti i paní učitelky přijdou ve strašidelných převlecích,
píší čarodějný diktát, kde je určitý počet
chyb povinný, učí se létat na koštěti...den
je završen v družině soutěžemi a opékáním špekáčků.

Náchodský zpravodaj
Letos jsme zařadili také velice zajímavou a přínosnou interaktivní přednášku
„Dětská etiketa“ a čeká nás ještě dobrodružné vyprávění na téma „Let balonem“.
Jako každý rok žáci pátého ročníku připravují pro celou školu ke Dni dětí pohádkovou cestu lesem. V plném proudu jsou
také přípravy závěrečného vystoupení
pro rodiče, tentokrát pod názvem „Plavba kolem světa.“
Poděkování paní ředitelce
Závěr letošního roku je ale provázen také
smutným loučením. Z našeho týmu odchází
kapitán. Chtěli bychom tímto naší paní ředitelce Mgr. Dagmar Švorcové poděkovat za
tolik let na kapitánském můstku. Za sílu a
odvahu, kterou musela prokázat, když před
mnoha lety funkci přijala, za trpělivost a za
vytvoření velice příjemného a přátelského
pracovního prostředí. Za jejího vedení naše
škola rozkvetla do nynější podoby. Můžeme
se pyšnit krásnou opravenou budovou a novým vybavením tříd i školní zahrady. Na
další cestu přejeme naší paní ředitelce, ať ji
život i nadále pod rukama kvete, protože si
to určitě zaslouží!
Tým zaměstnanců ZŠ Staré Město

ZŠ PLHOV
Plhovští čtenáři soutěžili, nesoutěžili
Městská knihovna v Náchodě vyhlásila
(ne)soutěž pro školní třídy. „Kdo čte, žije
mnoho životů“. Z naší školy se přihlásily
tři třídy, 5.A, 6.A, 9.B. Pro účast v soutěži
bylo potřeba napsat o knihách, autorech
a ilustrátorech knih, které žáci přečetli, poslat vše do MK a pak už jen počkat
na pozvání na setkání „čtenářských“ tříd.
V úterý 3. května přivítala ředitelka MK
v Náchodě paní Ivana Votavová v kině Vesmír třídy čtyř náchodských škol, nás těšilo, že tři ze sedmi zúčastněných tříd byly
od nás z Plhova. Hlavním a nejzajímavějším bodem celého setkání bylo představení se jednotlivých tříd jako čtenářů. Viděli
jsme divadelní představení, taneční čísla,
četbu literárního díla… Zaujali všichni,
já osobně jsem ocenil vystoupení plhovské 9.B., dívky zapojily do svého vystoupení i paní učitelku Línkovou. V dramatické
zkratce představily řadu knižních titulů,
od povinné četby až po „jejich“ současnou
literaturu. Mělo to vtip, nadhled i špetku
černého humoru.
Celé dopoledne to opravdu byla čtenářská nesoutěž, za odměnu si všechny třídy odnesly desítky knižních titulů, které MK pro čtenáře získala, a které jim
byly na konci setkání rozdány. Těšíme se
na další ročník.
Vladimír Honzů
Plhovští žáci a testy Kalibro
Abychom si byli jisti, že naši plhovští
žáci se ve škole naučili vše, co se naučit

mají, hledáme způsoby, jak se o tomto přesvědčit. Jednou z cest jsou testy Kalibro.
Již roky vyplňují žáci 5. a 7. tříd testy
z češtiny, matematiky a angličtiny a porovnávají tak své znalosti, schopnosti
a dovednosti se stovkami škol z celé republiky. Tuto službu si zaplatí jen ty školy,
které se porovnávat chtějí a které si, stejně jako my na Plhově, věří, že svoji práci dělají dobře. Když se naše třídy umístí
v tomto srovnávání v polovině „startovního pole“, nejsme zklamaní, protože víme,
že nepracujeme jen s žáky, kterým jde
ve škole vše samo.
Letos se naši sedmáci v angličtině poprvé vešli mezi deset procent nejúspěšnějších škol republiky, tohoto výsledku si
opravdu vážíme. V matematice a v češtině jsme skončili v první třetině. I žáci pátých tříd se v angličtině a v češtině dostali mezi nejúspěšnější školy celé České
republiky.
Před třemi lety jsme si při tvorbě plánu rozvoje plhovské školy dali prioritu, že
se ve výuce zaměříme na výuku cizích jazyků a na rozvoj čtenářské a matematické
gramotnosti. Jsme rádi, že se nám to daří,
a že i měřitelné výsledky se dostavují.
		
Vladimír Honzů
Závěrečné práce žáků devátých tříd
Sepsání závěrečné práce je již tradičním završením devátého roku školní docházky každého deváťáka v naší plhovské
škole. Témata prací odrážejí zájmy žáků,
dávají jim možnost pracovat na problematice, která je baví, ve které se cítí „být
doma“.
Ve dnech 9. a 10. května žáci devátých
tříd obhajovali své práce, komisi tvořili vyučující, diváky a posluchače spolužáci ze třídy i z nižších ročníků, některé
žáky přišli podpořit i jejich rodiče nebo
sourozenci. Bylo příjemné vidět společensky oblečené studentky a studenty, když
s trochou nervozity čekali na čas svého
vystoupení, a potom o chvíli později, kdy
již většina z nich velmi zdařile představovala svoji práci. Mluvený projev byl doprovázen počítačovou prezentací, součástí obhajoby je i část vedená v angličtině.
Závěrečné práce žáků devátých tříd
mají v naší škole již více než desetiletou
tradici. Postupem času se staly samozřejmou součástí kalendáře našich školních
akcí. Těší nás, že před odchodem ze školy i tímto způsobem žáci prokazují, že se
ve škole naučili spoustu pro život důle-
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žitých věcí. Završením úspěšně zvládnutých závěrečných prací je pak předávání
osvědčení v rámci programu závěrečné
akademie plhovské školy.
Vladimír Honzů

Zprávičky
z Masaryčky
Přijímací zkoušky
Dvě slova, která takřka v každém deváťákovi, rodiči či učiteli vyvolávají řadu
emocí – od obav, přes zmatek, zklamání,
radost, až po úlevu, klid a pohodu. Cíl přijímacích zkoušek je jediný – uspět a mít
otevřené dveře do školy, kterou jsem si
pro svou další vzdělávací cestu vybral.
Protože v rámci naší vize usilujeme
o to, aby naši žáci zažívali úspěchy každým dnem, hledáme možnosti, způsoby,
metody, jak „to společně zařídit“.
V letošním roce jsme otevřeli pro žáky
9. tříd kroužky přípravy na přijímací
zkoušky z matematiky a českého jazyka.
Největším negativem bylo dle vyjádření
žáků ranní vstávání. Kroužky totiž probíhaly „nultou“ hodinu. A co říkají naši budoucí absolventi dále?
„Dalo mi to více jistoty.“
„Hlavně po přijímačkách jsem si uvědomila, jak mi to pomohlo.“
„Zkoušeli jsme různé druhy testů, viděli jsme, jak budou zadané.“
„Mohli jsme zjistit, co nám nejde. To
jsme si znova vysvětlovali a procvičovali.“
„Pořád jsme počítali, počítali, počítali,…“
A jak to bylo s těmi úspěchy?
Společně se žáky se radujeme z toho,
že při přijímacích zkouškách uspěli a jsou
přijati na školy, které si vybrali. Někteří
žáci zažili „své velké“ úspěchy, když se
umístili na předních místech v bodových
žebříčcích uchazečů.
Loučíme se s žáky 9. tříd, kteří odcházejí na střední školy dobře připraveni.
Úspěchy našich absolventů jsou nabídkou kvalitního vzdělání pro budoucí šesťáky, kteří se rozhodují, kde vystudují 2.
stupeň základní školy. Do ZŠ T. G. Masaryka mohou rodiče budoucí šesťáky přihlásit kdykoliv v kanceláři školy. Těšíme
se na Vás!
učitelé ZŠ TGM Náchod
Co přinášejí žákům dílny čtení?
Při výuce dílen čtení společně se žáky
směřujeme i k těmto cílům: rozečíst se,
sdílet zážitky ze čtení a tím vytvářet čtenářské společenství. V některých dílnách
plníme čtenářské úkoly. Jeden z výstupů
čtenářského úkolu, který mě překvapil
a zaujal, jsem se Vám po dohodě s autorkou Natálií Špejrovou, žačkou 6. ročníku,
rozhodla představit.
Zadání čtenářského úkolu:
Kniha, kterou Natálie četla – Meyerová
Stephanie: Nový měsíc

Napiš, co v části knihy, kterou jsi dnes
četl/a, chtěl autor svým čtenářům říci.
Chtěl říci, že nadpřirozené bytosti existují, jen člověk musí rozvíjet představivost
a myslet si, že opravdu žijí. A když zavřete
oči, tak se na to koukat jako v telce. Prostě
chtěl říct, že mohou existovat v našich hlavách a knihách.“
Jsem moc ráda, že se dílny čtení staly pevnou součástí našeho školního vzdělávacího programu a můžeme se radovat
z pokroků žáků, kterých ve čtení i zpracování úkolů dosahují. Jana Žaludová
Legoland 2016
Školní družina při ZŠ T. G. Masaryka
v Náchodě připravila pro své děti úžasný
výlet. V pátek 29. dubna v časných ranních hodinách (v 1.00 po půlnoci) usedlo
51 dětí v doprovodu tří dospěláků do autobusu a vydalo se na výlet směr Německo – LEGOLAND.
V 9.00 hodin ráno nás vítalo sluníčko
vycházející nad vstupní branou do LEGOLANDU. Nejprve jsme posnídali a pak
po informaci, jak bude den probíhat, jsme
vyrazili do víru atrakcí. Čekalo nás nepřeberné množství aktivit: různé druhy
horských drah, vláček, který nás povozil po celém zábavním parku, továrnička na výrobu LEGA, vyhlídková věž, lodě,
na kterých jsme se proměnili v piráty
a vodními děly stříleli po lidech na pevnině. Dále jsme projížděli LEGO-autíčky safari, obdivovali jsme LEGO-zvířátka a skluzavku, ze které jsme i s velikou
lodí vjeli do jezírka. Vyzkoušeli jsme ještě mnoho dalších úžasných atrakcí. Děti
byly nadšené a nevěděly, kam jít dřív. Celý
den jsme si „bezva“ užívali.
Když se přiblížila 18.00 hodina a atrakce se zavřely, navštívili jsme ještě prodejnu, ve které si některé děti zakoupily krásné stavebnice LEGA. Pak už jsme
se vydali zpět k autobusu. Odjížděli jsme
v 19.00 hodin. Osmihodinová cesta nám
tentokrát utekla, protože všechny zmohla únava. V autobuse se rozhostilo ticho,
všichni spali.
Chci poděkovat pánům řidičům, p. Kouřimovi a p. Vančákovi, že nás bezpečně
dovezli tam i zpět, a paní Gajdošové z CA
TRAMTARIE, že nám tento výlet zprostředkovala, zajistila a také nás na něm
doprovázela. Podnikli jsme ho už podruhé a doufáme, že vyrazíme i příští rok. Už
teď se těšíme!
Michaela Šimonová, vedoucí vychovatelka
Hydraulické rameno,
levitující CD i hořící tričko
V hodinách fyziky se snažíme, aby měli
žáci možnost získat nejen nové poznatky,
ale především vyzkoušet si jejich praktické využití.
V 7. ročníku si žáci při seznamování
s Pascalovým zákonem sestrojili vlastní
hydraulická zařízení. Někteří vytvářeli
hydraulický lis nebo zvedák, jiní si pora-

dili i s konstrukcí hydraulického ramene.
Na kroužku přírodních věd jsme se hydraulice věnovali také, kromě zmiňovaných zařízení se žákům podařilo vytvořit také hydraulickou ruku, která vám je
schopná i zamávat.
V rámci ročníkových prací mají žáci
možnost zažít a vyzkoušet si fyziku,
na kterou v hodinách často nezbývá čas.
Žáci z 8.B vyrobili například vzduchové
dělo, nechali levitovat CD nebo sestrojili
kuličkovou dráhu s elektrickým obvodem.
Chtěli bychom Vás tímto pozvat na interaktivní výstavu žákovských prací
a fyzikálních pokusů, kde vás sami žáci
seznámí s výsledky své práce i s tím, co je
na fyzice zajímá a baví. Výstava se bude
konat v úterý 21. 6. 2016 v učebně fyziky
na Masaryčce. Uvidíte, co jste ještě neviděli, uslyšíte, co jste ještě neslyšeli!
Markéta Nyklíčková

Běh pro Afriku 2
Rádi pomáháte nebo přispíváte na charitu? Jestli ano, máme pro vás příležitost
pomoct dětem v Africe postavit školu.
Po úspěšném prvním ročníku zahajujeme druhý charitativní Běh pro Afriku.
Jde o to, že si seženete sponzora, který
vám zaplatí určitou částku za každé uběhnuté kolečko. Čím víc koleček uběhnete,
tím větší částkou přispějete na školu.
Např. za jedno kolečko vám sponzor zaplatí 15 Kč, vy uběhnete 3 kolečka, a tak
přispějete 45 Kč. Jestli nejste dobrý běžec,
nevadí. Můžete kolečka urazit pěšky, odtančit, na stylu nezáleží. Nebo můžete někoho sami sponzorovat.
Minulý rok se běhu účastnilo 109 běžců a vybralo se 19.720 Kč. Letošní Běh pro
Afriku se koná 6. 6. 2016 od 8:30 na školním hřišti za „Masaryčkou“. Přijďte si i se
svými dětmi zaběhat. Sponzorujte někoho. Uvidíme, zda se nám podaří loňský
výtěžek překonat.
Za pořádající žáky Sabina Samková, 7.B
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CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
Květen – lásky čas?
Určitě ano. Letos bychom ale měli doplnit: Květen – Karla IV. čas!
Téměř 600 dětí z naší školy se vypravilo
do doby Karla IV. V 19 dílnách si žáci zkusili napsat brkem latinské citáty, ochutnali středověkou kuchyni, vyrobili si pečeť
a erb, namalovali a poté i stavěli stavby
z doby Karla IV., vytvářeli vitráže, poslouchali středověkou hudbu a tančili dobové
tance, poznávali země, kterými procházela Zlatá cesta, pletli košíky, stolovali a vyzkoušeli si středověkou zbroj i vynálezy.
Vše vyvrcholilo slavností na císařském
dvoře, při které děti byly svědky pasování rytířů, turnaje s dřevci a popravy provinilce. To vše za doprovodu živé středověké hudby. Celý projekt se odehrával pod
taktovkou učitelů v dobových kostýmech
a jejich pomocníků z řad žáků. Za vše promlouvají komentáře samotných dětských
účastníků: „Tolik rozmanitých dílen a činností…Překvapili mě učitelé svými kostýmy a vystupováním, bylo to opravdu
jako ve středověku…Překvapilo mě, jak
těžké bylo středověké brnění…Škoda, že
toho zločince nepopravili…Taky jsme tančili a to byla velká legrace…Ve středověku bych umřela hlady, kaše mi nechutnaly…“.
Co nám projekt přinesl? Žákům především množství informací spojených s konkrétními prožitky a situacemi a to nejen
v souvislosti s historií. Pedagogům především příležitost poznat žáky v jiných situacích a úlohách než obvykle.
Každoročně též platí:
Květen (duben) – sportu čas
V okresním kole 19. ročníku fotbalového turnaje Mc Donald´s Cup v Červeném Kostelci podali naši žáci skvělý výkon a v obou kategoriích (2.–3. r. a 4.–5.
r.) získali 2. místo.
V Novém Městě nad Metují proběhlo
okresní kolo Štafetového poháru pod záštitou Ludmily Formanové. Žáci naší školy, vybraní z 2.–5. ročníku, po bojovném
výkonu obsadili pěkné 6. místo, oproti
loňskému umístění si o jednu příčku polepšili.
V Polici n. M. se konalo okresní kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů.

Náchodský zpravodaj
Z naší školy se této soutěže zúčastnilo
sedm žáků. Pět z nich se probojovalo
na stupně vítězů.
P. Vejrková (8. C) a L. Řehůřková (5.C)
zvítězily ve svých věkových kategoriích.
A. Marešová (4. B) a M. Hepnar (8. D) obsadili 2. místo a na 3. místě se umístila
N. Mědílková (8. D). Tito žáci vybojovali nejen medaile, ale také postup do krajského kola.
Květen – umění čas
V krajském kole recitační soutěže naši
školu reprezentovaly K. Paseková (8.D)
a M. Dítětová (5. A), která po skvělém výkonu postoupila do celostátního kola. Držíme palce!!!
T. Pražák (8.D) obsadil krásné 2. místo
ve výtvarné soutěži Dětské Prima sezóny
za práci inspirovanou knihou Malý
princ.
Se spokojeným úsměvem na tváři odcházeli 5. května z auly Jiráskova gymnázia účastníci 11. ročníku Odpoledne pro
úsměv.
Během společného setkání, které tentokrát neslo podtitul „Odpoledne pro dětský úsměv“, nahlédli diváci pod pokličku
dění v hodinách dramatické výchovy, vyslechli si nový repertoár pěveckého sboru Notičky a pomohli s výběrem nejoriginálnějších čtverců vyšitých našimi dětmi
pro organizaci „Deky z lásky“.
Sbor Notičky a děti z obou „dramaťáků“ vystoupily i na festivalu Náchodská
Prima sezóna a za své výkony si vysloužily velký potlesk.
Dne 3. května proběhlo v kině Vesmír
závěrečné klání (ne)soutěže náchodské
knihovny „Kdo čte, ten žije mnoho životů“ žáků náchodských škol. Projektu se
zúčastnilo sedm tříd, které měly za úkol
představit se. Naše 4.C předvedla Knihovnickou pohádku inspirovanou Pošťáckou
pohádkou K. Čapka a po splnění tří literárních úkolů si mohla jako nejúspěšnější
třída vybrat knižní odměnu od sponzorů.
Květen – návštěv čas
Pojďte s námi za zvířátky byl název
akce, kterou zorganizovala naše škola pro
děti z MŠ. Pod vedením p. uč. Šimurdové
a p. uč. Třískové se jim věnovali žáci 8. D
a 6. D. Procházeli s nimi školní pozemek,
seznamovali je se zvířátky, které si děti
mohly pohladit, pochovat, nakrmit.
Odpoledne se rodiče s dětmi vydali
na Soví dobrodružství – aneb kdo nevěří, ať se se zvířátky (z)měří. Trasa s otázkami ze života zvířat startovala ze školního pozemku. Po návratu na všechny
čekala prohlídka areálu, kavárnička, prodej drobných výrobků a sadby, výměnný
bazárek a opékání vuřtů.
Více se nám do našeho sloupku nevejde. S dalšími informacemi přijdeme zase
za měsíc.
Pěkné červnové dny přeje kolektiv ZŠ
Komenského.

ZŠ BĚLOVES
Do naší školy přijelo OVOCE…
Naše škola je již několik let zapojena
do celostátního projektu „Ovoce do škol“.
Děti v průběhu celého školního roku dostávají jednou za 14 dní dva druhy ovoce,
zeleniny, popř. ovocné šťávy nebo mošty.
V kolektivu se děti zkrátka učí jíst to, co
doma někdy odmítají.
V měsíci dubnu jsme měli možnost přivítat „Maskoty“ z Ovocentra Valašské
Meziříčí, které je druhým rokem naším
dodavatelem. “Citronka” měla se svým
kamarádem připravený zábavný program. Naše děti tedy už vědí, jaké ovoce je bohaté na vitamíny nebo minerály
a proč jíst třeba brokolici nebo mrkvičku.
Každý si za správnou odpověď odnesl malou odměnu, jak jinak než jablíčko, citron
nebo pomeranč…
Ivona Prokopová, ved. vychovatelka ŠD
„Milá TŘEŠNIČKO, my ti přejeme…“
Víte, co je to Den Země, kdy se slaví a proč? Děti ze školní družiny to vědí
docela přesně. Při našich vycházkách
do okolí školy si neustále vyprávíme, jak
se v přírodě chovat a hlavně proč, a jak ji
chránit. Na oslavu tohoto svátku jsme si
na školní zahradě vysadili strom - třešinku a popřáli jí, aby pěkně rostla, aby měla
sladké plody, aby byla zdravá…
Uvidíme, třeba se dětská přání vyplní
a už příští rok si pochutnáme na sladkých
třešničkách.
Ivona Prokopová, ved. vychovatelka ŠD
„Tady HITRÁDIO MAGIC,
u mikrofonu Zuzka….“

Na začátku školního roku jsme si
s paní učitelkou domluvili, že si vyrobíme nástěnku, na kterou budeme dávat
nové informace o dění ve městě, ve škole, ve sportu a naučíme se také zpracovávat dotazníky a ankety… Rozhodli jsme
se hrát na redaktory. Odměnou nám měla
být návštěva rádia MAGIC v Hradci Králové. Na konci dubna jsme se vypravili s paní učitelkou Brátovou do rádia. Zúčastnili jsme se živého vysílání, měli jsme
možnost si nanečisto zahrát na moderátory – sedli jsme si do opravdového moderátorského křesla a zkoušeli mluvit do mikrofonu, také jsme viděli místnost, kde
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se natáčejí reklamy. Ptali jsme se, kde je
populární Eduard Kachlička, v rádiu už
údajně nepracuje, ale na věšáku visel jeho
kabát a klobouk, tak si myslíme, že tam
někde musel být… V rádiu se nám líbilo,
poznali jsme mnoho nových věcí a „možná“ někdo z nás se někdy stane opravdovým moderátorem.
Zuzka Vršková, žákyně 5. třídy
Co nás ještě čeká? …téměř TÝDEN,
téměř PRÁZDNÁ ŠKOLA V BĚLOVSI?!
Děti se na naší škole vždy těší do 3. třídy, ale není to kvůli vyjmenovaným slovům, slovním druhům nebo násobilce.
Důvodem je ŠKOLNÍ VÝLET NA ČTYŘI
DNY, kterého se už jako „mazáci“ mohou
zúčastnit společně se čtvrťáky a páťáky.
Začátkem tohoto měsíce vyrážíme s dětmi do chatek v Ostružně v Českém ráji.
První den nás čeká prohlídka pohádkového hradu a zámku Staré Hrady u Jičína.
Od sklepa až po půdu nás provedou prapodivné pohádkové bytosti, např. kouzlobabky, draci, rytíři… Projdeme lesním
a ledovým královstvím, hladomornou
a nakonec nás čeká i kurz čarodějného létání na koštěti. Po první noci bez maminek se vypravíme na hrad KOST. V programu „Princezna a drak“ uvidíme mimo jiné
šermířské souboje a kaskadérské kousky
na koních, prohlédneme si hrad a alchymistickou středověkou dílnu na jeho nádvoří. Ve volných chvílích budeme sportovat a soutěžit v areálu, vycházet do okolí,
povídat si. Děti určitě vymyslí spoustu
dalších aktivit, aby se pedagogický sbor
nenudil. Těšíme se na společné chvíle, kde
se poznáme trochu jinak.
Všichni žáci a pedagogové školy v Bělovsi přejí všem čtenářům, hlavně dětem, sluníčkové léto plné zážitků a pohody! Sledujte nás po celý rok:
http://www.zsbeloves.cz/
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náležitě povedly. V sobotu 23. 4. proběhlo
slavnostní zahájení oslav projevy současné ředitelky RNDr. Věry Svatošové, starosty města Náchoda Jana Birke a bývalých
žáků školy. Za nejstarší absolventy zde hovořil pan Pavel Vachek, za nejmladší pan
Tomáš Gross. Oba zavzpomínali na své
první úspěchy, neúspěchy i průšvihy.
Pamětní deska, která je umístěna
u vchodu do budovy, byla pokřtěna vodou
z Metuje. Po tomto slavnostním úvodu
měli návštěvníci možnost vrátit se do let,
kdy zde studovali, mohli si prohlédnout
staré fotky, zhlédnout moderně vybavené
třídy a počítačové učebny pro výuku obchodní korespondence i počítačové grafiky a programování. Měli možnost podívat
se na celoroční práci žáků čtvrtých ročníků ve fiktivních firmách či ochutnat skvělé koláčky a kávu. Občerstvení zajišťovali
žáci prvního ročníku.
V neděli 24. 4. se konala mše v kostele
svatého Vavřince a pokračoval program
prohlídek školy a závěrečné rozloučení
s pouštěním lodiček přání na Metuji.
Akce oslav se mi velmi líbila a hlavně
mě potěšilo setkání s nejstarším návštěvníkem panem Jaroslavem Vítem z Náchoda, který letos oslaví 93. narozeniny.
Anna Kuncová, 1. B

Nizozemí – jak ho neznáme
Skupina žáků 1.–3. ročníku ACADEMIA
MERCURII, soukromé střední školy v Náchodě, strávila třetí dubnový týden v Ni-

která kombinuje tržnici s obchody, restauracemi a byty v horních patrech. Poslední den patřil metropoli „země tulipánů“
Amsterdamu. Kromě historických památek patřil náš obdiv i amsterdamským kanálům ze 17. století, které jsou zapsány
na seznam světového dědictví UNESCO.
Podle reakcí všech účastníků se jim
pobyt velmi líbil, naplnil jejich očekávání
a odjížděli domů nadšení. Na podzim nás
opět naši holandští přátelé navštíví v Náchodě. Mgr. Jan Šnajdr

STAVEBKA
Tesaři z náchodské
stavebky vybojovali bronz
I v letošním roce se zástupci Vyšší odborné a Střední průmyslové školy arch.
Jana Letzela v Náchodě prosadili na Mistrovství České republiky cechu klempířů, tesařů a pokrývačů. Žákům Michalu
Němcovi a Vasylu Hasynetsovi se podařilo
v mezinárodním měření sil obsadit krásné třetí místo v oboru Tesař.
Jednalo se již o XIV. ročník Soutěže odborných dovedností. Organizátorem této
akce byla Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy.
Jaké dovednosti museli chlapci v soutěži prokázat, nám prozradil ředitel stavební školy v Náchodě Ing. Milan Smola:
„Žáci vypracovali test, který ověřil jejich
teoretické oborové znalosti a vědomosti
z oblasti bezpečnosti práce. V rámci praktické části zhotovili dle zadané výkresové
dokumentace krmelec pro zvěř. Umístění
našich žáků mne velmi potěšilo, byli jedinými druháky v těžké konkurenci soupeřů ze třetích ročníků. Doufám, že získané
zkušenosti zužitkují a v příštím ročníku
soutěže dopadnou ještě lépe.“
Mgr. Lea Zálišová

OA Náchod
Oslavy obchodního školství
Ve dnech 23. a 24. 4. 2016 proběhly
na Obchodní akademii v Náchodě oslavy
120 let obchodního školství na Náchodsku a 90. výročí založení budovy.
Přípravy na tuto akci probíhaly několik týdnů předem a myslím, že se oslavy

zozemsku, kde proběhla druhá část výměnného studijního pobytu mezi naší
školou a gymnáziem Willem van Oranje
z Oud-Beijerlandu. Naši žáci navštěvovali
výuku jejich holandských hostitelů a měli
tak možnost se seznámit s jiným vzdělávacím systémem, než je ten náš.
Kromě návštěvy školy vyrazili v doprovodu místních hostitelů za poznáním krás
města Dordrecht, kde vystoupali do výšky
70 m, aby si z nejvyšší kostelní věže v Nizozemsku mohli vychutnat dech beroucí
pohled nejen na nedaleký přístav, ale i dohlédnout do vzdáleného Rotterdamu, kam
vedly jejich další kroky. Při prohlídce centra je zaujala moderní budova Markthalle,
první zcela zastřešené tržnice Holandska,

Jiráskovo gymnázium
Na procházce
s americkým velvyslancem
V pátek 13. května provázeli studenti Jiráskova gymnázia Timotej Mareš, Eliška
Pohnerová, Adam Budař, Gabriela Palijová, Alice Tučková a Ngyuen Thi Lam amerického velvyslance Andrewa H. Schapira
na jeho přání při návštěvě Náchoda
Již devatenáctým rokem láká festival
Prima sezóna do Náchoda širokou veřejnost a mezi ní tu a tam i známou osobnost, která neodolá atmosféře studentského umění a plna očekávání navštíví naše
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město. Ani letošní ročník není výjimkou.
O rozruch se tentokrát postaral americký
velvyslanec Andrew Schapiro, který dorazil v ranních pátečních hodinách a po formální snídani s náchodským starostou
se zúčastnil hudebně-divadelního festivalu pro handicapované žáky v divadelním
sále. Také to byl jeden z důvodů, proč nás
nechal čekat. Nicméně o deset minut později jsme se přece jen setkali s oním usměvavým charismatickým mužem v padnoucím obleku, který od prvního momentu
oplýval humorem a dobrou náladou.
Slunce svítilo, předpovídaný déšť se
zdržel. S Jeho Excelencí jsme se přivítali před Beránkem, a přestože nás všechny (tedy šest studentů našeho gymnázia,
paní tlumočnici a snad i ochranku) sužovala nervozita, Mr. Schapiro okamžitě
odlehčil náladu několika pózami pro fotografy a krátkým konstatováním, že pokud
mu to časový harmonogram snad dovolí,
rád by si z přistaveného vozu vyzvedl sluneční brýle. (pokračování>)
Očima chráněnýma před sluncem si
mohl pak již bez nesnází prohlížet kolem
se rozkládající náměstí a vše další, o čem
jsme se mu rozhodli vyprávět. „Teach
me!“ řekl jasně. A tak jsme se ho odhodlali vzdělat. Se zájmem nám naslouchal
a reagoval na jakoukoliv otázku či informaci, která ho zaujala. Jako správný Američan se hned pozastavil nad budovou dostavěnou roku 1904, kterou my všichni se
samozřejmostí označujeme jako „Novou
radnici“. „Nová? V Americe je to staré.“
Nelze říct, že společenský oblek je tím
nejpříhodnějším oděvem na jakoukoliv fyzickou aktivitu, avšak to nám přece jen
nemohlo zabránit vzít pana velvyslance
na zámek a ukázat mu naše město z vrchu v celé jeho kráse. Náš záměr se naplnil a Mr. Schapiro byl okouzlen. Obdivoval kopcovitou krajinu stejně jako šeříky
podél cesty, vzhlížel k sgrafitovým zdem
zámku a s úsměvem se nakláněl do medvědária. Se zaujetím poslouchal naše vyprávění o městě, židovských obyvatelích
města za války, naší škole, Škvoreckém
i Formanovi, a sám nám zodpovídal naše
dotazy a uplácel tak naši zvědavost.
Na dotaz, proč si k návštěvě vybral právě Náchod, nezmínil ani tak Prima sezó-
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nu, jako americký konvoj projíždějící tudy
ke konci minulého roku. Prý už tehdy slyšel o městě, kde Američany vítalo mnoho lidí.
Vzali jsme ho na terasu i na věž. Zajímal se, zda jsou ta místa běžně přístupná, a následně nás pobavil, když jsme mu
řekli, že ano, ale v tento konkrétní den ne.
„Proč?“ ptal se. Nezbývalo nám než mu
říct, že samozřejmě kvůli němu.
Náš společný čas se nachýlil ke konci, a tak jsme pana velvyslance dovedli
na parkoviště, kde již byl přistaven jeho
vůz a kde ho očekávali jeho lidé. Při příchodu k autu se překvapeně zadrhl v půli
věty. „To už náš společný čas končí?“ Ani
nám by nevadilo strávit s ním několik
dalších chvil, ale už tak jsme nebyli příliš pilní v dodržování časového plánu, což
nám bylo po celou dobu připomínáno ženoucím pohledem organizátorů. Na přání Jeho Excelence jsme ještě zapózovali
na společné fotce a převzali dárkovou tašku anglických výukových materiálů, kterou nám daroval jako poděkování.
It was nice to meet you. Krásný den!
Auto se rozjelo. Stáli jsme a mávali. Pak
se nám velký černý vůz ztratil z očí a my
zůstali sami. S pochvalou naší angličtiny
na paměti a s americkými úsměvy na tvářích.                                   Eliška Pohnerová

HOKEJ
Ročník 2008
Ohlédnutí za sezónou 2015/16
Hokejistům kategorie 2008 se sezóna
vydařila. Převážnou část zápasů podávali bojovné výkony, snažili se o kombinační hru a s tou přicházely i výsledky
a úspěchy.
Po letní přípravě se tým pod vedením Tomáše Goise připravoval na srpnovém soustředění, kde se vhodně zkombinovala suchá příprava s pobytem na ledě. Kluci se
také vydávali na výlety do okolí a společně
navštívili například dobrošovskou pevnost.
Tréninkový režim od září zahrnoval
trénink 3x týdně. Hráči se většinou pilně

účastnili, vylepšovali své hokejové dovednosti a získávali fyzickou kondici.
Mistrovská utkání se hrála turnajovým způsobem, největšími soupeři Náchoďáků byli hráči z hradeckého Mountfieldu, hráči HC Jičín nebo HC Krkonoše,
s nimiž svedli dramatické a vyrovnané bitvy, z velké části vítězné.
Během sezóny se hráči 2008 zúčastnili několika turnajů. Vánočního turnaje
v Jičíně (1.místo), turnaje v Novém Bydžově o pololetních prázdninách (2.místo),
a s velkými nadějemi nastoupili rovněž
do domácího turnaje Poslední buly, který
zorganizovalo vedení týmu, zastoupené
vedoucí Zdeňkou Skalskou, za spolupráce
města, sponzorů a rodičů na konci března. Hráči se snažili, podali kolektivní výkon a zároveň předvedli pohlednou kombinační hru a své ambice potvrdili ziskem
nádherného prvního místa. Zároveň ukázali, že tvoří dobrou hokejovou partu.
Někteří hráči v průběhu sezóny vypomáhali hráčům ročníku 2007, v týmu pravidelně nastupovali i hráči mladší ročníku 2009 nebo 2010. Hodně štěstí v další
sezóně!

Úspěšná sezóna 2015/2016
ročníku 2007 zakončená
turnajem ve Světlé n./S.
1.–3. 4. 2016 jsme zakončili celkově
úspěšnou sezónu 2015/2016 na mezinárodním turnaji ve Světlé nad Sázavou
a v konkurenci dalších devíti týmů, mimo
jiné i ze Slovenska a Polska, jsme odjížděli
s krásným 2. místem.
Pro všechny, hlavně rodiče, nastal očekávaný měsíční oddech, než jejich malým
hokejistům začala v květnu letní příprava. Zasloužený oddech po nejen všedních
dnech, ale hlavně víkendech strávených
na zimních stadionech, kdy náš malý-velký tým bojoval o vítězství, a to většinou
úspěšně.
Těmto malým hokejistům patří velké
uznání za jejich neutuchající radost a chuť
do hokeje a jejich rodičům za trpělivost,
spoustu času a hlavně ty nervy.

„Malým i velkým” hokejistům poděkoval starosta Jan Birke za úspěšnou sezónu
a reprezentaci města Náchoda 29. dubna 2016 v obřadní síni náchodské radnice

červen 2016

POZVÁNKY
Klub českých turistů pořádá pro širokou veřejnost

v sobotu dne 27. srpna 2016
pěší pochod a cyklojízdu

TOULKY NÁCHODSKEM (5. ročník)

Pěší trasy: 10, 14, 20, 24, 26 km
Cyklotrasy: 22, 38, 48 km
Start: ubytovna KČT Náchod, Kladská 310, Náchod od 7.00 do 10.00 hodin
- 10 min. od nádraží v Náchodě směrem na Hronov, cyklotrasa č.4095
Cíl: ubytovna KČT Náchod do 16.00 hodin
- každý účastník obdrží účastnický list a občerstvení
Občanské sdružení Jizbice 2012, SK Jizbice a Osadní výbor Jizbice

Startovné: 25,-Kč

Vás srdečně zvou
na

Ubytování: pro přihlášené předem v ubytovně KČT Náchod
tel. 776 111 533, e-mail: yedi-leni@seznam.cz
Doporučená mapa: Babiččino údolí – Kladské pomezí 1: 25 000
Zajímavosti na pěších trasách: pěchotní srub Voda, prameník IDA, pěchotní
srub Březinka, pevnost Dobrošov, rozhledna nad Sendraží, Pekelské údolí,
restaurace v Pekle, Jiráskova chata s rozhlednou na Dobrošově
Zajímavosti na cyklotrasách: zvonice ve Rtyni v Podkrk., památník na r.1942
v Bohdašíně, Křižová cesta ve Stárkově, Skalákova studánka v Maternici,
rybníky Špinka s Brodský, zřídelko sv.Marie u Brozowie, Pekelské údolí se
stylovou restaurací v Pekle
Informace: Erika Kabrhelová, tel. 607 177 621, e-mail:
E.Kabrhelova@seznam.cz , www.volny.cz/kctnachod

„Cestou necestou z pohádky do pohádky“
v sobotu 18. června 2016 od 14 do 16 hodin
na místním hřišti a v jeho okolí
Co Vás čeká :

krátká procházka pohádkou s úkoly, hry na hřišti o ceny, projížďka pro děti na koních,
sladkosti, buřty i limonáda (to vše pro děti zdarma)

Program :

od 14,00

- Dětský den „Z pohádky do pohádky“ – hřiště SK Jizbice

od 16,00

- Sousedské posezení na hřišti -

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO (maso na rožni, pivo, nealko)

S pozdravem „Zdrávi došli“

Na setkání se těší pořadatelé

40. ročník

mezinárodního atletického mítinku

Darujeme kousek
sebe, aneb fotíme pro Kryštůfka
Spolek Modré srdce o. s.
a studenti 3. A Střední odborné
školy sociální v Náchodě Vás zvou
na prodejní výstavu svých
autorských fotografií.
Kdy? 20. června 2016
Kde? Městská knihovna
v Náchodě
Čas? 9 – 17 hodin

Rádi bychom touto cestou pomohli malému Kryštůfkovi Říhovi
z Náchoda, který má v důsledku tonutí vážné zdravotní problémy.

Alena Ulrichová
česká reprezentantka v běhu na 800m

Sobota 30. července
13.00 - 18.00
Nové Město nad Metují

Divácká tombola

●

Stánky partnerů

HLAVNÍ PARTNEŘI

www.sportklub.cz

●
●

Vstupné 80,-

●

Děti do 15 let ZDARMA

Velkoplošná obrazovka

www.czechdoublemeeting.cz

MÍSTNÍ
PARTNEŘI

●

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI

Stadion generála Klapálka

Výtěžek z prodeje fotografií půjde v plné výši na jeho kompenzační
pomůcky. Péče o chlapečka je velmi náročná a nákladná.
Sponzoři:
Primátor, Integraf, Městská knihovna Náchod

Všem sponzorům a lidem, kteří přispějí, velmi děkujeme!
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ARCHA, STACIONÁŘ CESTA

„Mezinárodní“

Náchodský zpravodaj

Stacionář Cesta

bowlingový turnaj hendikepovaných
V pátek, dne 22. 4. 2016, se uskutečnil v pořadí druhý turnaj
v bowlingu, v hronovském Doku. Hrálo se o putovní pohár a soupeřila tři družstva - Stacionář Cesta Náchod, Stacionář NONA
Nové Město nad Metují a Kudowskie Stovaryszenie Pomocy Osobom Niepelnosprawnym. Jak to nazvala paní ředitelka Hanušová ze stacionáře Nona, byl to Mezinárodní turnaj. Pohár si letos
odvezlo družstvo z Polska a nejlepším hráčem turnaje byl Tomáš
Ryšavý ze Stacionáře Cesta. Výkony hráčů byly opravdu skvělé
a všem patří velká pochvala. Velmi nás všechny překvapili hráči z Polska, protože v jejich skupině byli dva vozíčkáři a jejich
výkony byly naprosto srovnatelné s ostatními. Největší radost
jsme ale měli my - pořadatelé, protože tento turnaj přinesl obrovské nadšení mezi hendikepovanými ze všech tří družstev. Už
se moc těšíme na další, III. ročník, a tentokrát si už určitě odveze
pohár Stacionář Cesta.
Denisa Voborníková

Novinky v Arše

a poděkování náchodským základkám
Každý rok startujeme v sociální službě Archa novou etapu
celoroční hry, která je našimi mladšími klienty vždy netrpělivě
očekávána. Ani letos tomu nebylo jinak a v květnu se rozeběhlo
nové kolo soutěžení. Letošní téma se nese v duchu Divokého západu, přičemž se děti snaží jako Banditi a Osadníci postupně získávat body. Na hrací ploše posunují svojí fotkou s vlaječkou různých barev podle počtu získaných bodů. V rámci preventivních
volnočasových aktivit pořádáme různé turnaje – a to jak ve sportu, tak třeba i v kartách, či jiných deskových hrách. Vyrábíme,
tvoříme, vydáváme se na různé výpravy a výlety po Náchodě
a okolí a pomáháme klientům s učením a přípravou do školy.
Za tyto a další aktivity lze získat bodovou odměnu, díky níž se
lze probojovat až na pomyslné stupně vítězů.
Jednou z velkých motivací pro zapojení do vzdělávacích aktivit bývá letní tábor, na který jezdí pracovníci Archy společně
s patnácti klienty, u nichž vidí, že se snaží po celý rok pracovat
na sobě nejen v Arše, ale třeba i ve škole. Letošní tábor plánujeme strávit na boudě Čihalka v Olešnici v Orlických horách.
Druhou velkou novinkou nejen pro Dokořán je změna na postu vedoucí pracovnice Archy. Po deseti letech „vystřídá“ Míšu
Pišlovou Mgr. Denisa Carvová, která nastoupila prvního června.
Vzhledem k nadcházejícím letním prázdninám bychom rádi
poděkovali všem spolupracujícím základním školám v Náchodě. Pravidelné schůzky přinesly
řadu pozitivních změn žákům,
jejich rodinám, pedagogům
i nám v Dokořán. Jsme velice
rádi, že i po letech spolupráce
máme všichni energii a chuť se
setkávat a pomáhat dětem s jejich školními povinnostmi.
M. Pišlová, Dokořán, z. s.

ZAČÍT – SPOLU Z. S. BROUMOV
Dohody o výkonu pěstounské péče

Organizace od roku 1998 prochází postupnými koncepčními
změnami v rozsahu poskytovaných služeb. Cílem změn v řízení
a poskytování služeb je vytvoření moderně řízené, funkční organizace, která je schopna flexibilně reagovat na měnící se potřeby
žadatelů a reagovat i na celospolečenský trend potřeb vývoje sociálních služeb.
Co se v poslední době konkrétně změnilo? Organizace Začit spolu
z. s. Broumov pojímá provázení jako stěžejní prvek komplexní
podpory celé pěstounské rodiny a propojení veškeré péče. V únoru 2016 jsme uzavřeli první dohodu a k dnešnímu dni máme
šest dohod, samozřejmě další dohody jsou v jednání.
Hlavním společným úkolem je, abychom vytvořili vzájemnou
důvěru, sdíleli s Vámi radosti i starosti, konzultovali problémy, pomohli při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí, podporovat nebo případně kompletně zajistit
bezpečný kontakt dítěte s jeho biologickou rodinou, řešení vzdělání, případně zajištění finanční podpory a řešení respitní péče.
Dne 12. 4. 2016 jsme pořádali první společné setkání v hotelu
v Broumově. Klíčové pracovnice byly trochu nervózní, ne že by nebyly profesionální ve svém oboru a nebyly si jisté svou prácí, ale
pracovnicím velice na setkání záleželo a chtěly, aby byli pěstouni
v maximálním komfortu.
Setkání bylo rozděleno do několika bloků, které jsme společně úspěšně naplnili. V místnosti vládla důvěra a skvělé navození atmosféry. Nejvíce nás, jako organizaci, překvapilo naprosto
bezpodmínečné ztotožnění pěstounů k připravené víkendové akci
v Praze.
Tímto bychom chtěli poděkovat pěstounům, kteří s organizací Začít spolu z. s. Broumov podepsali dohody o výkonu pěstounské péče a společnými silami jsme vytvořili základ této služby.
Pokud také chcete s námi uzavřít dohodu a spolupracovat v „rodinném“ kolektivu, neváhejte nás kontaktovat: (Soukenická 16,
550 01 Broumov, www.zacit-spolu.cz, tel: 608 784 332).
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ZUŠ, POZVÁNKY

První místa ZUŠ Náchod
v celostátních kolech

Pozvánka do polské Czermne

Ve dnech 6.–8. května 2016 proběhlo celostátní kolo soutěže
MŠMT v oboru akordeon sólo a komorní hra akordeonů. Soutěž
uspořádala ZUŠ Plzeň ve spolupráci s tamní konzervatoří. Akordeonista ZUŠ Náchod Michal Matoulek získal ve své kategorii
skvělé 1. místo. Žák je ze třídy pana učitele Jaroslava Kubečka.
Smíšený akordeonový kvartet, kde Michal hraje spolu se žáky ze
ZUŠ Červený Kostelec, získal rovněž 1. cenu.
Týden poté, ve dnech 13.–15. května, se uskutečnilo celostátní kolo soutěže MŠMT v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů, které hostila ZUŠ Jindřichův Hradec. Ze ZUŠ Náchod tam
odcestovala rekordní výprava čítající 17 žáků ve čtyřech uskupeních. Už samotný postup čtyř ansámblů do celostátního kola
byl velkým impulsem a odměnou. Účast skončila neuvěřitelným
úspěchem našich mladých hudebníků. Všechna čtyři uskupení
získala první místa s nejvyšším bodovým ohodnocením ve svých
kategoriích a tři z nich byli vybráni na koncert vítězů, který se
uskutečnil v neděli 15. 5. 2016 v Rytířském sále zámku v J. Hradci a účastnilo se jej 8 nejlepších z celkového počtu 57 uskupení.
1. místo – Klavírní trio – Vilém Jirsa, Jitka Štěpánová, Markéta Dítětová
1. místo – Kvinteto – Viktor Tomek, Benjamin Sichrovský, Karolína Hanzlová, Filip Ruffer, Aleš Cedidla
1. místo – Kvarteto – Kristýna Kozáková, Tadeáš Janko, Štěpán Šafránek, Karolína Janková
1. místo – Smyčcové kvinteto – Anna Pellyová, Jan Hagara,
Rosa Tereza Carlino, Adéla Ruferová, Markéta Macháňová
Zvláštní ceny: Kvarteto a Kvinteto se společně stalo (měli stejné bodové ohodnocení) „Absolutním vítězem“ 5. kategorie, což
jsou Komorní soubory barokní a předklasické hudby.
Všem zúčastněným patří veliký dík za krásné výkony, které by
se neobešly bez spousty dřiny, podpory rodičů a nadstandardní péče skvěle erudovaných učitelů, jimiž jsou: Ladislav Michal,
Lukáš Janko, Michaela Michalová a Olena Ivanenko.

Členové sdružení česko-německo-polského přátelství zvou na
setkání po 70 letech od většinového odchodu bývalých obyvatel z rodného Kladska. Setkání se uskuteční dne 19. června 2016
v Czermne. Program začíná v 10.30 hod. bohoslužbou v kostele sv. Bartoloměje za účasti generálního vikáře královéhradecké
diecéze Josefa Sochy. Po mši bude na faře pohoštění. Další program bude následovat tradičně v domě setkávání, tzv. Hirschfelderhaus. Vzhledem k době, která uplynula od války, to zřejmě
bude jedna z posledních příležitostí k setkání rodáků bez rozdílu národností a vyznání. Vítáni budou i potomci bývalých kladských obyvatel, kteří by měli převzít pomyslnou štafetu paměti národů.   Za sdružení srdečně zve Jaroslav Jung (tel. 608 866 099)

pro bývalé obyvatele Kladska

Náchodská divadelní scéna oznamuje…

Alejandro Casona
opět v Náchodě…
Již po čtvrté se opona náchodského jeviště otevře, aby diváci
mohli sledovat další dílo španělského dramatika Alejandra Casony. Poprvé byl Casona uváděn v Náchodě v roce 1960, kdy náchodští ochotníci předvedli jeho hru „Stromy umírají vstoje“.
Další uvedení španělského dramatika bylo již pod hlavičkou Náchodské divadelní scény a hned napoprvé velice úspěšné. V roce
1980 to byla „Jitřní paní“, která slavila velké úspěchy i na 51. Jiráskově Hronově v roce 1981. Další Casonovou hrou byla „Bárka
bez rybáře“, jejíž premiéra byla v roce 1997 a s úspěchem také
uvedena na Klicperově Chlumci. Čtvrtým dílem Alejandra Casony v Náchodě je hra s názvem „TŘETÍ SLOVO“ a Náchodská divadelní scéna ji divákům představí v překladu Dr. Hany Posseltové, jako českou premiéru 21. 6. 2016 v 19 hodin pro širokou
veřejnost a 22. 6. 2016 v 19 hodin pro předplatitele. Děj se odehrává na velkém statku na španělském venkově, kde dvě hašteřivé, ale laskavé a milující se tety, vyberou pro svého synovce
mladou učitelku. Jaké je však překvapení, když se z malého žáčka
vyklube dospělý muž, který za svůj život poznal pouze lov a divočinu v horách. V příběhu o srážce nevinného čistého přírodního světa a civilizované kultury se postupně odkrývá minulost
dvou mladých lidí, kteří se osvobozují z jejího omezení díky slovu, které je na třetím místě hned po Smrti a Bohu – díky Lásce.
Vážení divadelní přátelé, přijďte do Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě prožít příběh o vztahu dvou mladých lidí,
který se zrodí z čistoty srdce, přírody a myšlení.
Na premiéru srdečně zve Náchodská divadelní scéna Náchod.

Výstava VO ZUŠ Náchod „ŽIVLY“
Vernisáží dne 17. 5. 2016 byla ve foyer Základní umělecké školy v Náchodě zahájena výstava výtvarných prací žáků Výtvarného oboru.
Stěžejní téma letošní výstavy je OHEŇ – VODA – ZEMĚ –
VZDUCH. Toto široké téma poskytlo žákům a pedagogům velké
možnosti v oblasti nápadů, technik a zpracování různého materiálu. Zapojeni byli všichni žáci výtvarného oboru a výsledkem
je výběr toho nejlepšího, co žáci vytvořili. Techniky kresby, malby, grafiky a kombinované techniky se střídají s modelováním
z hlíny a drátováním. Velké papírové objekty, které zaujmou na
první pohled, vzbuzují oprávněný obdiv nad schopnostmi a dovednostmi žáků.
Touto krátkou upoutávkou zveme všechny příznivce výtvarného umění.
Výstava potrvá do 11. 6. 2016.
            mat
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Náchodský zpravodaj

NOC KOSTELŮ v Náchodě 10. 6.
Již tradičně se náchodské křesťanské církve přihlásily
do akce „Noc kostelů“, která je pořádána nejen po celé České republice , ale i v zahraničí.Chceme tím zájemcům umožnit prohlídku kostelů a sborových domů a seznámit je s aktivitami církví mimo běžné bohoslužby. Byli bychom rádi,
aby si návštěvníci také všimli, že křesťanské sakrální stavby nejsou jen vzácnými kulturními památkami, ale že i dnes
slouží jako místa poučení, povzbuzení, zklidnění a modlitby.
Do programu prohlídek je proti minulým rokům zařazen kostel svatého Michaela vedle Jiráskova gymnázia, který v letošním roce slaví 300 let od svého vysvěcení.
Program v jednotlivých náchodských církvích:

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ

– Kostel sv. Vavřince, Masarykovo náměstí

17.50–17.55 Vyzvánění zvonů
18.00–18.45 Mše svatá
19.00–19.30 Hudební vystoupení souboru „Musica Viva“
z Jiráskova gymnázia
19.30–19.50 Komentovaná prohlídka kostela sv. Vavřince
19.50–20.15 Prohlídka varhan
20.15–20.25 Informace o přípravě Alfa kurzů
18.40–20.00 Prohlídka věže a zvonice
18.45–21.00 Prohlídka panelů o činnosti
Farní charity Náchod
21.00
Uzavření kostela
Kostel svatého Michaela u Jiráskova gymnázia
20.00–20.30 Vystoupení rytmické skupiny mládeže
21.30–21.45 Komentovaná prohlídka kostela sv. Michaela
20.45–21.30 Volná prohlídka

 Šití záclon
 Římské rolety
 Interiérová technika
 Pergoly  Markýzy  plachty INGENUA
 Grafická návrh….

FDesign-inzerat_86,5x123mm-NZ.indd 1

LF Design
Pod Kapličkou 1188
Náchod
+420 603 875 529
info@lfdesign.cz

www.lfdesign.cz

Českobratrská církev evangelická

19.05.16

Sborový dům Purkyňova ulice 535, Náchod
19.00–21.00 Promítání dokumentárních filmů
o práci diákonie ČCB:
7:51
Středisko Betanie, Střední škola sociální,
Evangelická akademie

Evangelický kostel Šonov u Václavic

17.00–20.00 Volná prohlídka
18.00
Zpěv
19.00
Varhaní koncert – Jaroslav Nepilý

Církev bratrská Purkyňova 584, Náchod

17.00–21.00 Prohlídka sborového domu, dílničky pro děti,
posezení v kavárně
18.00
Vystoupení hudební skupiny „Zábradlí“
Srdečně všechny zveme a na setkání a povídání s Vámi se těší pořadatelé.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Náchodě-Šonově
SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY NA

ŠONOVSKOU MISIJNÍ SLAVNOST
konanou

v neděli 12. června 2016
v evangelickém kostele v ŠONOVĚ
u Nového Města n./M.
10.00 – BOHOSLUŽBY se svatou večeří Páně
12.00 – společný OBĚD
13.00 – BESEDA s farářem, nemocničním
kaplanem a členem Synodní rady

PAVLEM POKORNÝM
„QUO VADIS ČCE“

14.30 – SPOLEČNÝ ZPĚV

červen 2016

POZVÁNKY

Tělovýchovná jednota Sokol STARKOČ
– oddíl turistiky
u příležitosti 150. výročí války roku 1866
Vás srdečně zve na 41. ročník dálkového pochodu

Po stopách bojů z roku 1866
Po trasách:

Pěší – 10, 15, 25 a 50 km
Cyklo – Silniční kola 33 a 66 km
a Horská kola 33 a 66 km
Datum konání: sobota 25. června 2016
Prezentace:
Železniční stanice ve Starkoči
(okr. Náchod) od 6–10.45 hodin
Cíl:
Na koupališti ve Starkoči do 19 hodin
Jak k nám:
Vlakem – tratě 032, 033
(výhodné skupinové či rodinné slevy)
Informace:
Jaroslav Rufer, Starkoč 6, 547 01 Náchod,
TB-775 945 866,
email:
rufer.starkoc@seznam.cz,
internet: http://tjsokol.starkoc.net
Občerstvení:
V cíli obdrží všichni účastníci pochodu opečený
párek hrazený z vkladu
Různé:
Každý účastník startuje
na vlastní nebezpečí!!
Všichni účastníci obdrží pěkný diplom.
Batohy uschováme v cíli pochodu.
Pochod se jde za každého počasí!
Odměněni budou: nejstarší, nejmladší
a nejvzdálenější účastníci a nejpočetnější
rodinný či oddílový kolektiv
V cíli a na kontrolách budou krásná
originální razítka pochodu.
Na startu a v cíli možnost zakoupit turistické
vizitky tohoto pochodu za 12 Kč!
Na shledanou ve Starkoči v sobotu 25. června 2016 !!!

Šlapací vozítka
5. mezinárodní sraz

Náchod 18. 6. 2016 (CZ)
Kudowa-Zdrój 17. 6. 2016 (PL)
www.slapacimoskvice.cz

Město Náchod

oskvič klub

České republiky
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Poděkování náchodské galerii

DESET DEKA FESTIVAL

ZŠ a MŠ Josefa Zemana v Náchodě děkuje Galerii GVUN za to, že nás zapojila
do svého projektu „Galerie bez bariér“.
Jednalo se o edukační program, který
připravily lektorky Mgr. Petra Killarová
a MgA. Tereza Burdová. Během našich setkání v galerii v průběhu celého roku se
naši žáci mohli seznámit s různými materiály, ze kterých pak na různá témata
tvořili. Pracovali se sochařskou hlínou,
pískem, kamínky a lasturami, krabicemi,
tuší a dalšími materiály.
Témata našich setkání byla například:
Tajuplný ostrov, Co vyplavilo moře, Padající hvězdy.
Lektorky dovedly žáky úžasným způsobem inspirovat k jejich vlastnímu tvoře-

7. 6. 2016, 19.00 hodin
Jiráskovo gymnázium Náchod
vstupné: 50 Kč
DREJG (NÁCHOD)
Tragické zahájení festivalu
– mnoho deka Fausta
F.A.U.S.T.U.D.Y. (MARLOWE – GOETHE –
LOUTKÁŘI – PUŠKIN – CHELČICKÝ – KONIÁŠ – FLKLOR A SOUBOR)
Režie: Štěpán Macura a soubor

ní, rozvíjely fantazii dětí a jejich výtvarné schopnosti.
V galerii byla vždy příjemná, uvolněná,
přátelská atmosféra, často se žákům nechtělo ani odejít.
Díky odbornému vedení a pěknému,
citlivému přístupu se z našich žáků stali „malí umělci“.
V galerii jsme si mimo jiné prohlíželi vystavené obrazy a povídali si o nich.
Žáci byli nadšeni, že mohou přímo v galerii něco vyrábět a vytvářet.
Tímto děkujeme řediteli galerie
Mgr. Janu Kapustovi, lektorkám i všem
zaměstnancům galerie.
Mgr. Simona Charousková, Mgr. Marie
Čejchanová, učitelky ZŠ a MŠ J. Zemana

PROGRAM 7. ROČNÍKU
ČERVEN 2016

16. 6. 2016, 18.00 hodin
Jiráskovo gymnázium Náchod
vstupné: 50 Kč
STUDIO ŠRÁMKOVA DOMU (SOBOTKA)
Možná až příliš mnoho deka medu
NÁŠ PÚ
(A. A. MILNE)
Režie: Lada Blažejová
18 .6. 2016 19.00 hodin
Jiráskovo gymnázium Náchod
vstupné: 50 Kč
TEĎ NÁDECH A LEŤ (PRAHA)
Nepočítaně deka zbytečně vystřílené
munice
SLEPICE NENÍ PTÁK, UKRAJINA NENÍ
CIZINA (ELIZA PAŚ, DAVID ZELINKA)
Režie: David Zelinka

O pohár starosty města Náchoda – hasiči
Opět nám utekl rok a hasiči okrsku Náchoda si přijeli změřit svoje síly v požárním sportu i výcvikovém řádu. V sobotu
14. května hasiči z Jizbice a Borové uspořádali pro hasiče dvě disciplíny v hasiččině na hřišti Jizbice. V dopoledních hodinách byl proveden útok dle cvičebního
řádu. Z osm družstev okrsku Náchod si
pořádající Jizbice odnesla krásné 2. místo a z pohárové soutěže 3. místo. Po roční pauze nás tento výsledek velice překvapil. Opět na bedně. Je vidět, že co jsme se
v minulosti naučili, tak se jen tak nezapomíná.
V odpoledním čase se konala soutěž
v požárním sportu a to o pohár starosty SDH Jizbice a o putovní pohár starosty města Náchoda. Zde si přijelo družstvo z Vysokova pro obhajobu titulu. A to
se jim taky podařilo. Ač jejich čas nebyl
nijak úchvatný, tak stačil na první místo. Tento pohár jim předal místostarosta
města Náchoda Ing. Jan Čtvrtečka. Místní sbor obsadil 3. místo. Další pěkný pohár do sbírky.
Celý den nám přálo počasí, ač to celý
týden tak nevypadalo. Pro všechny soutěžící bylo připraveno občerstvení, které
zajistil místní Sportovní klub Jizbice. Lidé
se bavili až do pozdních večerních hodin.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem
sponzorům akce a lidem, kteří se podí-

leli na pořádání této akce. Hodně zdaru
při další akci přeje Petr Břenda – starosta SDH Jizbice
Okrsek Náchod
1. místo
Borová
2. místo
Jizbice
3. místo
Vysokov
4. místo
Běloves „B“
5. místo
Běloves „A“
6. místo
Dolní Radechová
7. místo
Lipí
8. místo
Dobrošov
O pohár starosty SDH Jizbice a pohár
starosty města Náchoda
1. místo
Vysokov
2. místo
Borová
3. místo
Jizbice
4. místo
Pavlišov
5. místo
Dolní Radechová
6. místo
Běloves „B“
7.–8.místo Běloves „A“ Diskvalifikace
7.–8.místo Lipí Diskvalifikace

19. 6. 2016, 19.00 hodin
Jiráskovo gymnázium Náchod
vstupné: 50 Kč
KONGLOMERATUM (PRAHA)
Nemnoho deka odžitého života
RŮST KRYSTALU (MAREK ŠINDELKA)
Režie: Jakub Maksymov
24. 6. 2016, 19.00 hodin
Jiráskovo gymnázium Náchod
vstupné: 50 Kč
DRED(NÁCHODSKO/ KLADSKO/ PRAŽSKO)
Myriády deka zelí
JAKO BYCH SNĚDL OČI (ONDŘEJ PUMR)
Režie: Ondřej Pumr
26. 6. 2016, 19.00 hodin
Divadlo Dr. Josefa Čížka
– Beránek (vstup zadem přes jeviště)
vstupné: 90 Kč
GEISSLERS HOFCOMOEDIANTEN
(KUKS/ PRAHA)
Přesně 40 000 deka vody
MAGDALÉNA LASCIVNÍ A KAJÍCNÁ
(GIAMBATTISTA ANDREINI)
Režie: Petr Hašek
28. 6. 2016, 19.00 hodin
Jiráskovo gymnázium Náchod
vstupné: 50 Kč
Děvčátko a slečny, ZUŠ F. A. Šporka
(JAROMĚŘ)
Folklor deka/dentní
UŠUBRANÁ (K. J. ERBEN, K. J. OBRÁTIL)
Režie: Jarka Holasová

červen 2016

INZERCE

Předání cen Krajské hospodářské komory
Královéhradeckého kraje oblasti Náchod
Udělování cen Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje oblasti Náchod proběhlo 29. dubna 2016 v Městském
divadle Dr. J. Čížka. Záštitu nad tímto projektem přijali Radek
Jakubský – člen představenstva Krajské hospodářské komory a
předseda oblasti Náchod, MVDr. Pavel Bělobrádek – Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace, Jan Birke – Starosta města Náchod a poslanec parlamentu České Republiky, Ing. Jan Mládek, CSc. – Ministr průmyslu a obchodu.
„Spolupráce s Hospodářskou komorou je velmi důležitá pro podnikatele i město, byli bychom rádi, kdyby tato akce se stala tradicí
pro město Náchod do budoucna. Rádi bychom poděkovali podnikatelským subjektům za jejich přínos pro město“, dodal starosta města Náchod Jan Birke.
Mezi významnými hosty byli hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, místopředsedkyně zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Mgr. Soňa Marková, starostové měst a obcí či
významní podnikatelé regionu. Slavnostní večer moderovala Daniela Písařovicová a vystoupil Bohuš Matuš či houslistka NIKA.

Oceněné firmy podle kategorií:
Firma roku Náchodska 2015
Kategorie fyzická osoba – Jiří Ansorge – ANTEX
Firma roku Náchodska 2015
Kategorie do 50 zaměstnanců – SAVAGE COMPANY, s. r. o.
Firma roku Náchodska 2015
Kategorie do 250 zaměstnanců – BOHEMIA – Trafo, s. r. o.
Firma roku Náchodska 2015
Kategorie nad 250 zaměstnanců – VEBA, textilní závody, a. s.
Firma roku Náchodska 2015
Cena starosty Města Náchod – CDS, s. r. o. Náchod

UPOZORNĚNÍ
V sobotu 18. 6. 2016 bude Krytý plavecký bazén v Náchodě
uzavřen pro veřejnost z důvodu konání plaveckých závodů

RAIFFEISENBANK OTEVÍRÁ V NÁCHODĚ
SVOU PRVNÍ POBOČKU
V souladu se strategií být klientům co nejblíže a rozšiřovat svá zastoupení v regionech České republiky otevřela
Raiffeisenbank v Náchodě zcela novou pobočku. U příležitosti zahájení provozu jsme vyzpovídali její ředitelku
Jitku Hudečkovou, která nám řekla, co vše mohou klienti od nové pobočky očekávat.
Co vedlo Raiffeisenbank k otevření náchodské pobočky?
Rozšiřovat stávající pobočkovou síť je naší dlouhodobou strategií.
Obyvatelé Náchoda měli navíc v minulosti k nejbližší pobočce
čtyřicet kilometrů. Díky otevření nového obslužného místa jim starosti
s dojížděním odpadnou a Náchod bude zároveň sloužit také jako
spádové místo pro další příhraniční obce.
Co vše klientům v nové pobočce nabízíte?
Jsme jednou z tzv. SMART poboček, které sice disponují nižším počtem
bankéřů, ale zároveň poskytují komplexní spektrum služeb. Stejně jako
všechny pobočky Raiffeisenbank i my zákazníkům nabízíme finanční
služby a profesionální poradenství. Kromě toho mohou klienti využít
našich vkladomatů. Jedná se o bankomaty, kde je možné hotovost
nejen vybírat, ale i vkládat. V provozu jsou bez omezení 24 hodin
denně.
Kdo všechno může nabízené služby využít?
Služby a poradenství samozřejmě poskytujeme jak fyzickým osobám,
tak firmám, živnostníkům i podnikatelům. Služby určené individuálním
klientům budou obsahovat i naše v mnoha soutěžích oceněné běžné

účty eKonto SMART a eKonto KOMPLET, se kterými zákazníci získají
mimo jiné neomezený počet výběrů z bankomatů všech bank v České
republice i na celém světě zdarma.
Kde klienti pobočku najdou a jaké jsou návštěvní hodiny?
Naším záměrem bylo umístit pobočku na co nejfrekventovanější
a dostupné místo, což se podařilo. Najdete nás přímo v samém centru
Náchoda, na Karlově náměstí 84. Otevřeno máme každý všední den
od půl deváté ráno. Od pondělí do čtvrtka jsme zákazníkům k dispozici
do pěti hodin, v pátek pobočka zavírá ve čtyři hodiny odpoledne.
Polední pauza je každý den od 12.00 do 13.00 hodin.
Na kolik bankéřů se klienti mohou obracet?
Naše pobočka zaměstnává kromě mě ještě další dva bankéře.
Jedná se o zkušené matadory v oboru, takže se klienti mohou těšit
na služby té nejvyšší kvality. Budeme rádi, když i naše práce přispěje
k podobnému ocenění, jako je titul Klientsky nejpřívětivější banka roku,
který Raiffeisenbank získala vloni.
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Cambridge certifikáty
předával dětem starosta

V Ústí vítězní plavci

Pátek třináctého května 2016 byl pro tři děti šťastný den. Nela
Bořková (10), Michal Flaška (9) a Michal Večeře (10) obdrželi certifikáty za úspěšně absolvované zkoušky z angličtiny.
Tito mladí studenti jazykové školy Helen Doron English složili zkoušku „Cambridge Young Learners English“, která se konala 18. 3. 2016 v Hradci Králové. Zkouška má poslechovou, ústní
a písemnou část, trvá čistého času 50 minut a děti při ní prokazují schopnost aktivního použití angličtiny. Kromě certifikátu
Cambridge získají děti i něco mnohem cennějšího. Je to zkušenost vlastního osobního úspěchu. Rodiče absolventů to obvykle popisují slovy: „Dětem se obrovsky zvedla motivace ke studiu
a získaly sebejistotu v používání angličtiny.“ Nela i oba Michalové navštěvují výuku angličtiny od malička a samotné zkoušce
předcházela intenzivní půlroční příprava.
Významnost úspěchu podtrhlo slavnostní předávání certifikátů v obřadní síni náchodské radnice z rukou pana starosty Jana
Birke. Vážíme si toho, že vzdělávání dětí v angličtině má v Náchodě takto vysokou a stálou podporu. Pan starosta Birke v září
2012 stříhal pásku při slavnostním otevření místního centra Helen Doron English, které má dnes 160 studentů ve věku 5 měsíců až 12 let.

Janeček v Pardubicích 6 desetin za českým rekordem
Plavecký klub Delfín Náchod má za sebou dva mítinky. Nejprve se v Pardubicích odehrálo 2. kolo Českého poháru. To ozdobila splněním A-limitu OH Lucie Svěcená na 100 m motýl.
Stejné ambice měl i plavec Delfínu Pavel Janeček, který nakonec zaostal za svým nedávným českým rekordem na 400 m
polohově z Eindhovenu o 4 desetiny a časem 4:18,73 obsadil
2. místo za Slovákem Nagyem. K jistotě účasti na OH v Riu mu
tak stále zbývá 1,6 sekundy.
O týden později proběhl v Ústí nad Labem 3. ročník Velké ceny.
Mezi 52 kluby se neztratili i plavci Delfínu. Dvě prvenství si odváží 12 Michal Jerman za kraulařské tratě 50 a 100 metrů. Na
1500 m volný způsob a 50 m znak pak přidal 2 stříbra.
Jan Pavelka zvítězil na 800 m VZ časem 9:12.01 a dohmátl druhý na 100 m motýl.
Stříbro vybojovala také Kateřina Jermanová mezi ženami na
800 m VZ.
V ročníku 2002–2003 přidaly dva bronzy Petra Lemfeldová
na stejné distanci a Pavlína Linhartová na 100 m prsa.           (pj)

Delfínu Jerman a Pavelka

Jan Pavelka (autor: Miloš Lemfeld)

Měření stavu a kvality ovzduší
Na základě podnětu členů Zastupitelstva města Náchoda, bylo
ve dnech 23. a 24. května 2016 provedeno měření stavu a kvality
ovzduší u mezinárodní komunikace I/33, která prochází centrem
našeho města. Měřicí místo, v návaznosti na již provedená měření v minulosti, bylo zvoleno před budovou Vyšší odborné školy
stavební a Střední průmyslové školy stavební arch. Jana Letzela
(Pražská 931) poblíž okružní křižovatky u Slávie. Toto místo bylo
zvoleno v bezprostřední blízkosti frekventované páteřní komunikace, která je obklopena městskou bytovou zástavbou a reprezentuje nejvíce zatíženou část města tranzitní dopravou (svým
charakterem „hot spot“).
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem (akreditovaná laboratoř ČIA) provedl 24hodinové měření základních plynných
škodlivin, suspendovaných částic (prachu) frakce PM10 a klimatických podmínek pomocí měřicího vozu vybaveného analyzátory fy. Horiba (Japonsko) a také odběr vzorků ozduší a následné stanovení benzo(a)pyrenu.
Výstupem z tohoto měření bude porovnání naměřených
a limitních imisních koncentrací uvedených v Nařízení vlády
č. 597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.
„Poslední takové měření proběhlo v Náchodě v roce 2010.
Pokud se potvrdí skutečnost, že imisní koncentrace škodlivin
v ovzduší jsou dlouhodobě překračovány, je to další vážný argument pro jednání, nejen s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD),
o nutnosti výstavby obchvatu města Náchod. Není možné dlouhodobě tolerovat významnou zdravotní zátěž obyvatel města
emisemi, kterou navíc tvoří převážně tranzitní doprava“, uvedl
k problematice měření místostarosta Jan Čtvrtečka.

Přes překážky k vytyčenému cíli
životní příběh pana Petra zapojeného
do „Terénních programů“

Dennodenně se terénní pracovníci Aufori, o. p. s., setkávají
s životními příběhy lidí, kteří se ocitli v situaci, se kterou si neví
rady, přestali věřit, že by se jejich život mohl změnit k lepšímu.
Pan Petr žil se svou ženou a pěti dětmi v domku v malém městě. Jeho manželka však po patnácti letech odešla a děti nechala
panu Petrovi. S odchodem své ženy se pan Petr nemohl vyrovnat. Přestal věřit sám sobě i tomu, že by dětem mohl dát všechno, co potřebují. Vzhledem ke své situaci se rozhodl svěřit děti
do péče dětského domova. Přišel o dům a zůstal na ulici, stále
častěji hledal útěchu v alkoholu, byl bez finančních prostředků,
prošel si léčebnou.
Pak pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí v Náchodě oslovila Aufori s žádostí o spolupráci na případu pana Petra.
Pan Petr získal znovu chuť bojovat a získat děti zpět do své péče.
Díky jeho aktivnímu přístupu a skvělé spolupráci s pracovnicemi
oddělení sociálně právní ochrany dětí v Náchodě si během několika měsíců našel zaměstnání, využívá služeb Azylového domu
pro muže a pravidelně navštěvuje své děti.
Pan Petr se rozhodl svůj život změnit, a i když bude jeho cesta
k dětem ještě dlouhá, již nyní se jeho situace díky jeho odhodlání a aktivnímu přístupu velmi zlepšila.
Bc. Tereza Felcmanová
Kontakty:
Bc. Tereza Felcmanová, terénní pracovnice
e- mail: felcmanová.aufori@gmail.com, tel.: 774 138 499
Více informací o projektu na www.aufori.cz
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Zpráva z celodenního výletu

Centrum pro integraci osob
se zdravotním postižením

V úterý ráno v sedm hodin jsme v počtu 45 účastníků vyjeli z Náchoda směrem na Kladské pomezí, přejeli jsme do Polska
v Meziměstí. Jeli jsme přímo na největší zámek Dolního Slezska Ksiąz, který leží v těsné blízkosti města Walbrzych ležícího
asi 25 km od Českých hranic. Patří k hlavním turistickým atrakcím kraje.
Paní průvodkyně cestou seznámila účastníky zájezdu s historií. Původní opevnění bylo zničeno českým králem Přemyslem
Otakarem II. v roce 1263. Ksiaž byl poté vybudován jako hrad
svidnickým knížetem Boleslavem I v letech 1288–1292 z důvodu
obrany před dalšími nájezdy z Čech. Po vymření zakládající dynastie mnohokrát změnil majitele (z řad Čechů, Maďarů či Němců), mimo jiné ho získal v roce 1392 český král Václav IV. Nejdéle (v letech 1509–1941) jej vlastnil rod Hochbergů.
V letech 1428–1429 tehdejší hrad dobyli čeští husité. Pozdější
zámek prošel velkou rekonstrukcí v 90 letech 18. století a také
v letech 1908 až 1923.
V roku 1941 byl celý objekt rodu Hochbergům zkonfiskován
ve prospěch Třetí říše, přestavěn a v letech 1943–1945 využíván
jako sídlo gestapa. Údajně si ho oblíbil nacistický pohlavár Heinrich Himmler a měl se stát sídlem samotného Adolfa Hitlera. Pod
zámkem se ukrývají dlouhé podzemní chodby, kde při hloubení zemřelo velké množství zajatců z koncentračních táborů. Dodnes se spekuluje o jantarové komnatě. Po 2. světové válce obsadila zámek Rudá armáda a značně jej zdevastovala. V 70. letech
20. století prošel kompletní rekonstrukcí a nyní nabízí návštěvníkům prohlídky interiéru a okolí. V této době pořádá výstavu
bonsají a orchidejí. Na prohlídku jsme měli čtyři hodiny času,
každý si vybral část, která ho zajímala nejvíce.
Prohlídka hradu a zahrad všechny nadchla, ale také náležitě unavila. Pan Kaněra nás občerstvil kávou, čajem, čokoládou.
Jeli jsme dále na návštěvu lázní, kde nás průvodkyně dopředu
seznámila s historií Szczawno-Zdrój (německy Bad Salzbrunn),
je to město v Dolnoslezkém vojvodství v okrese Walbrzych. Město je významnou lázeňskou destinací. Ačkoli byly léčivé prameny známé již od 16. století, v lázeňské město (tehdy pod názvem
Obersalzbrunn) se vyvinulo až v roce 1815. Prvním lázeňským
doktorem byl doktor Zemplin. V r. 1823 zde byla vybudována
lázeňská promenáda, léčivý park, okrasná zahrada a vysazeno
stromořadí. V r. 1830 postavená Elisenhalle, r. 1893 obnovena,
v r. 1897 byla zřízena růžová zahrada a r. 1911 přibyl tzv. Schlesisches Hof.
Nejznámější hosté byli členové pruského královského dvora. Mimo jiné, lázně navštívili v r. 1825 pozdější hrabě Helmuth
Karl Bernhard von Moltke a r. 1838 ruský car Mikuláš I. s carevnou Alexandrou Fjodorovnou. Na počátku 20. století patřil Obersalzbrunn k prvním slezským léčivým lázním. V r. 1937 bylo
město povýšeno na pruské státní lázně. Prošli jsme si lázeňskou
promenádou, parkem, poseděli u kávy. Po hodině a půl jsme se
plni dojmů vraceli zpět do Čech.
Zastavili jsme se v Meziměstí v Centru Walzel, kde z bývalé tkalcovny z peněz EU vzniklo volnočasové středisko s welnescentrem, střelnicí, sportovišti, restaurací a obchody. Povzdechli jsme si nad našimi ruinami ve středu města.
Projížděli jsme Teplicemi nad Metují, Dědovem, Stárkovem
a všichni si zavzpomínali. Vezl nás oblíbený pan Kaněra, a tak
i spolu s ním byl celodenní zájezd pohodový. Účastníci zájezdu
byli spokojeni, že jsme dodrželi program a přidali nostalgickou
projížďku touto krajinou.
Poděkovali panu řidiči, p. Balážové, Řehákové, p. Volhejnovi a p. Frühaufové za starost a klidný průběh celodenního zájezdu.
Olga Frühaufová a Mirek Čiháček

Královéhradeckého kraje, o. p. s.
regionální pracoviště NÁCHOD
Palachova 1303 (budova Okresního soudu)
547 01 NÁCHOD
DIČ: CZ26594145 tel.: 491 426 027
e-mail: nachod@czphk.cz
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nabízíme:
– služby sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením,
– půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
– nabízíme euroklíče pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P a pro
ostatní zdravotně postižené osoby bez průkazu, které zajišťují
– rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických
kompenzačních zařízení (např.výtahů, schodišťových plošin, WC apod.)
Kompenzační a rehabilitační pomůcky:
mechanický vozík, sedačka do vany, chodítka, klozetový vozík, nájezdové rampy, antidekubitní matrace s kompresorem,
trojkolo, elektrickou polohovací postel s matrací, rotoped, biolampu, zvedák do vany, měřič pro diabetiky a jiné

Farní charita Náchod realizuje
odcharita
1. 1.Náchod,
2016 IČ 46524282, tisková zpráva
Farní
prostřednictvím
zařízení
SV.
ANNA
Domov
Farní charita Náchod realizuje od 1. 1. 2016 prostřednictvím zařízení SV. ANNA Domov pro mat
pro matky s dětmi
Náchod
Projekt
je financován z prostředků ESF, Operační program zaměstnano
Projekt je financován
z prostředků
Aktivita je součástí
projektuESF,
Služby sociální prevence v Královéhradeckém k
Operační program zaměstnanost.
SV. ANNA
DOMOV
MATKY S DĚTMI NÁCHOD
Aktivita je součástí projektu
Služby
sociálníPRO
prevence
Uvedené
sociální
zařízení
poskytuje
pomoc
a
podporu
zletilým
těhotným ženám a matkám s
v Královéhradeckém kraji IV.

v nepříznivé životní situaci, která souvisí se ztrátou bydlení. Tedy uživatelům, kteří nemohou
vlastními silami ani za pomoci blízkého okolí.
Cílem zařízení je taková podpora a pomoc, která směřuje k rozvoji schopností a dovedn
sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem života uživatelů a především smě
životu uživatele tak, aby i nadále zůstával součástí společnosti a přirozené vztahové sít
způsobem – nebyl závislý na poskytování sociálních služeb a dokázal řešit svoji situaci vla
Uvedené
sociální zařízení poskytuje pomoc a podporu zletilým
služba spolupracuje s orgány sociálně právní ochrany dětí a dalšími návaznými zdroji.
těhotným
ženám
a lůžek.
matkám s dětmi (děti do 18 let) v nepřízniMaximální kapacita
je 72
vé
životní
situaci,
která souvisí
seslužbou
ztrátou
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Tedy
Projekt
je zajištěn
24hodinovou
odbornou
– nepřetržitě
celý uživaterok.

SV. ANNA DOMOV
PRO MATKY S DĚTMI NÁCHOD

lům, kteří nemohou řešit svoji situaci vlastními silami ani za poFarní charita Náchod, IČ: 46524282
moci
blízkého okolí.
ředitel, statutární zástupce: Ing. Bc. Jan Čada; ADRESA: Mlýnská 189, 547 01 Náchod; TELEFON: 491 43
Cílem
zařízení je taková podpora
a pomoc, která
směřuje k rozhttp://nachod.charita.cz/
E-MAIL: charita.nachod@mybox.cz;
WEB: www.charitanachod.cz,
voji schopností a dovedností uživatelů, snížení sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem života uživatelů a především směřující k samostatnému životu uživatele tak, aby
i nadále zůstával součástí společnosti a přirozené vztahové sítě
a mohl žít běžným způsobem – nebyl závislý na poskytování sociálních služeb a dokázal řešit svoji situaci vlastními silami. Sociální služba spolupracuje s orgány sociálně právní ochrany dětí
a dalšími návaznými zdroji.
Maximální kapacita je 72 lůžek.
Projekt je zajištěn 24hodinovou odbornou službou – nepřetržitě po celý rok.
Farní charita Náchod, IČ: 46524282
ředitel, statutární zástupce: Ing. Bc. Jan Čada
ADRESA: Mlýnská 189, 547 01 Náchod; TELEFON: 491 433 499
E-MAIL: charita.nachod@mybox.cz
www.charitanachod.cz, http://nachod.charita.cz/
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FESTIVAL NA OSTROVECH

Náchodský zpravodaj

Festival Na Ostrovech rozezní Pekelské údolí
Unikátní přírodní rezervace Pekelské údolí, která se rozkládá
mezi dvěma východočeskými městy Náchod a Nové Město nad
Metují, je oblíbeným cílem mnoha návštěvníků kraje Aloise Jiráska a Boženy Němcové. Sevřené údolí řeky Metuje, které poskytuje útočiště mnoha významným rostlinám a živočichům, nabízí kromě přírodního bohatství také sportovní vyžití na nedávno
zbudované cyklostezce, která spojuje dvě výše jmenovaná města.
Kromě turistů a náhodných návštěvníku se v údolí již mnoho
let schází také několik místních muzikantů, kteří přišli s myšlenkou uspořádat zde hudební festival. A protože od myšlenky
k činu nemají zdejší usedlíci daleko, můžeme se letos těšit již
na 4. ročník hudebního festivalu Na Ostrovech. Pekelské údolí, které evokuje romantická místa divokého západu z dob Jesse
Jamese a Billy Kida, rozezní žánry jako country, folk, bluegrass,
nebo western.
Organizační tým v čele se zakladatelem festivalu Oldřichem
Bohadlem, letos do svých řad přivítal náchodské rodáky Pavla
Malinu, mimo jiné významného kytaristu (Věra Martinová, Druhá Tráva, Pavel Bobek), který má dlouholeté zkušenosti s pořádáním festivalu Dotkni se Písku, a jeho bratra houslistu Pepu
Malinu (Monogram).
Návštěvníci festivalu se letos mohou těšit na opravdu nabitý
program. Vystoupí například Robert Křesťan a Druhá Tráva,
Pavlína Jíšová a přátelé, Radek Tomášek, Bohadlo Band a další.
„Dramaturgii festivalu, který začíná už ve 14 hodin, jsme se snažili
sestavit tak, aby si každý mohl najít to své. Je to dáno i různorodým
složením organizačního týmu. Každý přinesl nějaký nápad, který
se napsal na papír, chvíli se o něm diskutovalo, ale nakonec jsme se
vždycky shodli“, pochvaluje si Pavel Malina spolupráci s týmem.
„Kromě hudebního vyžití letos pro návštěvníky připravujeme také
stánkový prodej převážně rukodělných výrobků a pro rodiče s dětmi
i nějaké vyžití pro jejich ratolesti,“ dodává Pepa Malina.
Organizace festivalu s mnoha sty návštěvníky přináší také určitá omezení. Ta se budou týkat převážně turistů projíždějících
po cyklostezce, na které je z důvodů vyšší koncentrace lidí třeba dbát obzvláštní opatrnosti. Občerstvení Na Ostrovech bude
přístupné pouze návštěvníkům festivalu s platnou vstupenkou.
Parkování bude vyhrazeno v Bražci na louce před začátkem cyklostezky.
Festival by se samozřejmě neobešel bez podpory města Náchoda a sponzorů, kteří si zaslouží veliký dík. Letošní rok je jich více
než patnáct, převážně z řad místních podnikatelů. Mediální podporu opět poskytne Český Rozhlas a Country Rádio.

Poděkování si ale zaslouží také mnoho dobrovolníků, hlavně místních obyvatel, kteří jsou neoddělitelnou součástí organizačního týmu.
„Jsme rádi za zájem a podporu, kterou nám návštěvníci projevují, a pevně věřím, že nám zůstanou věrní i v příštích letech“, dodává
na závěr Oldřich Bohadlo, organizátor dnes již tradičního festivalu Na Ostrovech.
Festival Na Ostrovech, Bražec u Náchoda, sobota 2. července 2016, 14.00–23.00 hodin
Předprodej: Městské informační centrum Masarykovo nám. 1,
Náchod, tel.: 491 426 060

Slyšte, slyšte! Když se v srpnu v Polici setmí…
…bude s tím mít co do činění Polický symfonický orchestr,
který s chutí pořádá další z tradičních benefičních koncertů.
Z náměstí v Polici nad Metují se 30. srpna stane jedno velké jeviště. Rezervujte si proto tento večer, a buďte s námi svědky jedinečné události, kdy se před vašimi zraky spojí divadlo, hudba, zpěv, akrobacie a mluvené slovo. Osvětlovači budou mít plné
náměstí práce, zvuk se roznese až do vyšších pater a o akci nebude nouze!
Až se v Polici setmí, tak se vám mimo jiné představí i Filip,
Radek, Aleš, Ríša, Libor, Martin, Vašek a ještě jeden Filip – osmero gentlemanů, kteří svým zpěvem omráčí vaše ctěné ucho.
Ano – jsou to oni! Gentleman Singers jsou muži pohlední, zkušení, hlasově nadaní, a hlavně je jich hodně. Což k počtu hráčů
PSO akorát tak zhruba sedí! Těšíte se už? My ano!
Poctěte nás vaší přítomností a vězte, že vám za potlesk nebudou vděčni jen účinkující! Vaše štědrost poputuje na konto nadačního fondu Hospital Broumov. Celou akci podporuje město
Broumov a Police nad Metují, kterým tímto děkujeme. Budete-li
zrovna 30. srpna na dovolené, tak si do kalendářů vepište 1. říjen - zpěvačka Dasha za doprovodu PSO rozezpívá sál městské-

ho divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě.
Otevřete oči, přicházíme!
Opona jde nahoru.
za PSO: Petra Šotolová
foto: Jaroslav Winter

červen 2016

KINO VESMÍR, ČESKÝ ROZHLAS

Šarmantní osobnost roku
SVĚTOVÉ KONCERTY, DIVADLO I VÝSTAVA

to vše v kině Vesmír v Náchodě v červnu 2016
Středa 15. června v 19.30 hodin
Záznam koncertu z kanadského Montrealu
QUEEN ROCK MONTREAL 1981
Ikonický koncert kapely Queen z Montrealu z roku 1981 je popisovaný jako jeden z nejlepších, které kdy bylo možné vidět. Navíc je to vůbec první vystoupení Queen, které nechala kapela
nahrát celé na 35mm film, tedy přímo pro kina. Teď je původní
stopáž nově remasterovaná ve 4K Ultra HD s úžasným prostorovým zvukem, který nabízí fanouškům jedinečný zážitek z koncertu jedné z nejslavnějších kapel všech dob v kinech po celém
světě. Vstupné 200 Kč.
Pondělí 20. června v 19.30 hodin
Záznam z londýnské Národní galerie
a Rijksmusea v Amsterdamu
SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ NA PLÁTNECH KIN – REMBRANDT
Každá výstava věnovaná Rembrandtovi je netrpělivě očekávaná,
avšak velké expozice o pozdním díle Rembrandta, kterou Amsterodam pořádal společně s Národní galerií v Londýně, je událost
jako žádná jiná. Poprvé v moderní historii se tak do Amsterdamu vrací některé z nejslavnějších Rembrandtových obrazů z evropských a amerických sbírek. Největší holandská výstava roku
2015 a pozdní tvorba velkého mistra, která výrazně překračuje umělecké hranice své doby! Výstava se zaměřuje na tvorbu
posledních let Rembrandtova života, které se pokládají za jeho
nejlepší roky. Mistrovská díla z tohoto období zrcadlí podobu
Rembrandta jako člověka i jako umělce. Uváděno v anglickém
originále s doprovodnými českými titulky.
Vstupné v předprodeji do 13. 6. 2016 – 180 Kč, poté 200 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
Čtvrtek 7. července ve 20.15 hodin
Satelitní přímý přenos Kenneth Branagh Theatre Company
z Garrick Theatre v Londýně
ROMEO A JULIE
Autor: William Shakespeare, režie: Rob Ashford a Kenneth Branagh. Nové nastudování Shakespearova srdceryvného příběhu
o zakázané lásce. Branagh a jeho tvůrčí tým představí moderní
vášnivou verzi klasické tragédie z konce 16. století o dlouhotrvajícím sporu mezi veronskými rodinami Monteků a Kapuletů,
které bude mít pro dva mladé milence chycené uprostřed konfliktu ničivé následky… Do hlavních rolí obsadil režisér Kenneth
Branagh hvězdy své loňské filmové pohádky Popelka, Lily James
(Panství Downton, Vojna a mír) a Richarda Maddena (Robb Stark
ze Hry o trůny). Britská herecká legenda Sir Derek Jacobi si zahraje Romeova nejlepšího přítele Mercutia. Nastudováno v anglickém originále a uváděno s doprovodnými anglickými a českými titulky. Vstupné 250 Kč, studenti 200 Kč.
Sobota 24. 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. Vstupné 230 Kč, studenti a senioři 200 Kč.

„Snažím se život si
užít v celé jeho šíři“,
říká letošní
Šarmantní
osobnost roku
Jan Pirk.
Vítězem jubilejního 20. ročníku ankety Českého rozhlasu
Šarmantní osobnost
roku se stal 29. dubna
2016 prof. MUDr. Jan
Pirk, český kardiochirurg, přednosta kardiocentra a kliniky kardiovaskulární chirurgie
IKEMu v Praze. Při této příležitosti mu Lada Klokočníková položila několik otázek.
Jaký pro vás byl tok 2015, za který jste by do ankety nominován?
Já musím říct, že byl veskrze dobrý, protože co se týče pracovních záležitostí, udělali jsme zase více než 1300 operací, pomohli jsme řadě lidí, transplantační program se rozjel a umělá
srdce pracují. Rodina, kterou stavím na první místo, byla taky
v pohodě, všech 6 vnoučat krásně prospívalo a navíc jsme se dozvěděli, že sedmé vnouče je na cestě. Takže já ten rok hodnotím pozitivně.
Vy si asi dovedete udělat čas na všechno, co chcete, aby bylo ve vašem diáři, nebo ne?
Já si bohužel musím občas udělat čas i na věci, které bych
nechtěl mít ve svém diáři. Ale to přináší život a já se snažím si
život užít v celé šíři, a pokud mohu být aktivní ten čas nepromarnit. Někoho zase baví lenošit a má z toho stejný požitek, jako
já z toho, když se jdu proběhnout.
Stačil jste se už dnes proběhnout nebo to máte naplánováno na jinou hodinu?
Já bohužel ráno neběhám, jenom cvičím, protože už jsem
v sedm ráno v práci. Takže ráno jenom tak dvacet minut cvičím,
ale na běhání to je krátká doba. Takže to je až na odpoledne
a na večer, když se vrátím z práce.
Pane profesore, dělíte týden na víkend a pracovní dny?
Občas i víkend je tak jednou měsíčně pracovní, protože mám
příslužbu na telefonu. Jinak se snažím, abych opravdu víkend
strávil někde mimo nemocnici.
Už jsme v roce 2016, jak ho zatím hodnotíte?
Já doufám, že nebude ničím výjimečný, snad jen kromě toho
sedmého vnoučete. To, co mě nejvíc trápí, je příliv imigrantů 
do Evropy, protože málokdo si umí představit, co z toho bude. Ne
pro nás, ale pro naše děti a vnoučata. Jinak doufám, že léto nebude tak suché, jako bylo to loňské, kdy nám uhynula řada stromů. Nedostatek vláhy byl strašný, takže věřím, že to bude přiměřené léto, když už zima byla mizerná, takže na běžkách jsme
toho letos moc nenaběhali.
Když už skloňujeme roční období, co pro vás znamená jaro?
Když jsem byl mladý, tak jsem si říkal, ježíšmarjá, co ty lidi
na tom jaru vidí. Lyžovat se nedá, koupat se ještě nedá, tak co?
A tím, jak stárnu, vidím, že probuzení přírody je tak nádherné
roční období, když vám například na zahrádce rozkvete první
petrklíč. Je to probuzení života a já si myslím, že to je kouzelné.
Žít chvíli na nějakém tropickém ostrově se nám strašně líbí, ale
představte si, že to je celý život. Támhle ráno vyjde slunce, odtamtud fouká vítr a támhle zapadne a je to stále stejné. A u nás
je to střídání čtyř ročních období, je pravda, že asi bývalo hezčí, ale je to pořád ještě krásné.
Děkuji za rozhovor, přejí krásný rok, a blahopřeji k ceně Šarmantní osobnost roku.
Já si toho velice vážím, děkuji mnohokrát a těším se na další setkání.
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PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – červen 2016
Sobota 4. června
7–17 hodin – 41. ročník celostátního turnaje VETERÁNŮ (nad 50 let)
Touto akcí končí kuželkářská sezóna 2015/2016. SKK PRIMÁTOR Náchod děkuje
všem příznivcům i sponzorům za přízeň a těší se s vámi opět na setkání v září 2016,
kdy se naplno opět rozjede provoz na naší kuželně. Přejeme všem příjemné léto!!!

Mistrovství ČR jednotlivců v kuželkách
Již tak výbornou sezónu završili kuželkáři a kuželkářky SKK PRIMÁTOR Náchod skvělými výkony i na Mistrovstvích
ČR jednotlivců. Poprvé v historii (a také
jako jediný klub v ČR) měl SKK PRIMÁTOR Náchod zastoupení mezi nejlepšími
hráči a hráčkami ve všech věkových kategoriích!!! A o tom, že nezůstalo pouze
u účasti, svědčí i zisk celkem pěti medailí.
Nejvíce se dařilo našim ženám. V soutěži
na 120 hs získala Aneta Cvejnová stříbrnou a Martina Hrdinová bronzovou medaili. Stříbro brala Martina i ve velmi ceněné kombinaci (2x120 hs), Aneta přidala
skvělé 5. místo. Prostě letošek ženám vyšel náramně. Na medaili dosáhl i Denis
Hofman, který, po vítězství v celoroční soutěži Pohár mladých nadějí, získal
na M-ČR jednotlivců bronzovou medaili
a potvrdil tak, že je momentálně nejlepším českým hráčem v této kategorii. Ale
neztratili se ani další členové SKK PRIMÁTOR. Mileně Mankovecké (kategorie seniorek nad 50 let) a Lucii Moravcové (kategorie juniorek) chyběla k bronzu v obou
případech pouze jedna jediná kuželka.

Mistrovství ČR

dorostenek v kuželkách
Ve dnech 30. dubna – 1. května 2016 se
na náchodské kuželně uskutečnilo Mistrovství ČR v kategorii dorostenek (15-18
let). Představilo se zde 36 nejlepších hráček z celé ČR. A mezi nejlepšími nechyběla ani čtveřice náchodských děvčat, což
se zatím ještě nikdy žádnému klubu v ČR
nepodařilo. Po oba dny zaplněná kuželna
SKK PRIMÁTOR Náchod tak trochu tajně
doufala, že by to alespoň v jedné disciplíně (hrálo se v sobotu na 120 hs a v neděli v disciplíně „Sprint“) mohlo pro domácí
„cinknout“. Bohužel se ukázalo, že teoretickou výhodu znalosti drah přebila velká nervozita a pocit zodpovědnosti. Ale
i tak děvčata dosáhla výborných výsledků. V sobotní disciplíně na 120 hs získala Hanka Vaňková 5. místo, Kateřina Majerová skočila jedenáctá a Nina Brožková
patnáctá. Těmito výkony si zajistily postup do nedělního sprintu. Bohužel Petra Dušková si vylosovala startovní pozici hned v prvním kole a její výkon velmi
ovlivnila silná nervozita z prvního startu
na takto velké akci. Nakonec toho bylo 24.
místo. V nedělním Sprintu se Nina Brožková a Kateřina Majerová probojovaly až
do čtvrtfinále, kde jejich pouť bohužel
skončila. Obsadily tak společné 5.-8. mís-

Čtvrtá místa hodně mrzela, ale výsledek
je to vynikající. I v dalších kategoriích
dosáhli naši členové výborných výkonů.
Už jenom postup mezi 36 nejlepších hráčů a hráček v mládežnických kategoriích
a 48 v dospělých kategoriích v ČR je velkým úspěchem. V kategorii mužů se do finále dostali Michal Jirouš (9. místo) a Jaroslav Hažva (14.), v kategorii žen, kromě již
zmiňovaných medailistek, bodovala i Petra Vlčková (27.). V dorostencích obsadil
David Stára 5. místo ve sprintu a 12. místo v disciplíně 120 hs, Martin Kováčik byl
dvacátý a Antonín Hejzlar obsadil 31. místo. O kategorii dorostenek, která se konala
v Náchodě, píšeme na jiném místě zpravodaje. V žácích, kromě bronzu Denise, obsadil František Hejna 18. místo, v žákyních nás reprezentovaly hned tři hráčky:
Helena Mervartová (9.), Barbora Bajerová
(18.) a Kateřina Gintarová (21.). Mezi seniory obsadil Jiří Doucha st. 42. místo. SKK
PRIMÁTOR Náchod děkuje všem za vzornou reprezentaci nejen klubu, ale i města
Náchoda. Výsledky jen potvrzují, že náchodský klub patří mezi špičku v ČR.
to. Mistrovské tituly si (společně s poháry
a hodnotnými cenami) z Náchoda odvezly Tereza Buďová z Nového Města na Moravě v disciplíně 120 hs (výkon 603 kuželek) a ze sprintu Dominika Vinklárová
(KK Hranice). Mistrovství bylo hodnoceno
účastníky i delegátem ČKA jako naprosto vzorně připravené a dostalo nejvyšší ocenění, což jen dokazuje organizační
zkušenosti pořádajícího klubu. SKK PRIMÁTOR Náchod děkuje všem sponzorům
a Sportovní a kulturní nadaci města Náchoda za pomoc při organizaci této prestižní soutěže.

Co se v mládí
naučíš...
V tělocvičné jednotě ČOS v Náchodě
již od roku 1992 existuje oddíl „Rodiče
a děti“, kde se za pomoci a dohledu dospělého učí dítě základním pohybovým
dovednostem. Tím dospělým většinou je
matka nebo otec, ale také babička nebo
dědeček. Dítě pak může cvičit od 2 let.
Co je náplní cvičení v tomto oddíle?
Cvičení se zahajuje nástupem do řady
a během dětí s vysokým startem na startovní povely používané v atletice. Pak
následují pohyby navozené představou

– skáče se jako žabka, vrabec, napodobuje se čáp, pejsek, zajíček atp.
Rozcvička se opět cvičí s říkánkami.
Pak se střídají různorodá cvičení – cvičení jemné motoriky, rytmického cítění,
cvičení s míčem a nejrůznějším náčiním.
Hlavním bodem hodiny je pak cvičení
na nářadí. V dolní tělocvičně je speciální
sestava pro děti do šesti let. V horní tělocvičně se zase děti houpají na kruzích, lezou a prolézají na šikmém žebříku. Využívá se netradičně i další nářadí, například
na dalších kruzích se jim udělá z lavičky houpající se námořnická lavička. Závěr cvičení patří opět hrám – zajíček, pešek, knedlík v hrnci nebo broučci. Občas
se hry nahradí veselými říkánkami s relaxací dětí jako je „Psaní dopisu“ nebo „Pečení vánočky“. Oddíl pravidelně vystupuje na akademiích.
Od roku 1992 prošlo tímto oddílem
hodně párů dospělých se svými dětmi.
Děti pak přešly do oddílu „Předškolní
děti“, nebo odešly. Stejně tak někteří dospělí zůstali cvičit v oddílech pro dospělé. Z tohoto oddílu vzešla současná velmi
dobrá cvičitelka Hanka Řehůřková a současný náčelník jednoty a cvičitel žákovského oddílu Martin Horák.  E. Trejbalová

FK Náchod
Sobota 4. 6. v 17 hodin
FK Náchod „B“ – Sp.
Opočno (I. B třída mužů)
Sobota 11. 6. v 17 hodin FK Náchod „B“
– SK Solnice (I. B třída mužů)
Středa 15. 6. v 17 hodin FK Náchod „A“
– FK Chlumec nad Cidlinou (KP mužů)
Všechna utkání se hrají na stadionu v Bělovsi. Občerstvení zajištěno.

SK Náchod Volejbalový oddíl

VOLEJBALOVÁ
PŘÍPRAVKA
PRO DÍVKY NAROZENÉ 1. 7. 2006
a mladší
ZÁKLADY HRY S MÍČEM
OBRATNOSTNÍ DOVEDNOSTI
HRY, SOUTĚŽE
ZÁKLADY VOLEJBALU
Máš chuť to zkusit? Tak se přijď nezávazně podívat!
KAŽDÝ ČTVRTEK (kdykoliv v průběhu
roku): 16.00–17.30 hod.
do volejbalového areálu na Hamrech
(v zimním období hala SK Náchod)
KONTAKT: Petra Novotná
                   tel.: 777 999 361
www.volejbalnachod.cz

červen 2016

Státní zámek Náchod
V měsíci červnu 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 do 17 hodin.
O víkendech v 10 a 14 hodin bude pro zájemce o faleristiku otevřena Expozice řádů, mincí, medailí, šperků a vyznamenání, která
je spojena s prohlídkou I. okruhu (v ostatních dnech je prohlídka možná pro objednané skupiny deseti a více osob).
KULTURNÍ A DALŠÍ AKCE:
4. 6. Mše svatá
v zámecké kapli Nanebevzetí Panny Marie v 16 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.
11. 6. – Výstava historických vozidel
v areálu zámku od 13 do 16 hodin.
Zveme všechny návštěvníky na výstavu historických vozidel
a motocyklů KHV Metuje Velké Petrovice, která se uskuteční
na III. nádvoří. Vstupné jednotné: 30 Kč.
11. 6. – Ze života na zámku – Prohlídky expozice „Na dvoře vévodském“ s průvodci v kostýmech, vyprávění o životě na zámku
a v podzámčí. Prohlídky v 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 hodin. Vstupné: 50 Kč/dospělí, 30 Kč/děti, senioři, ZTP + vstupné na historická vozidla (30 Kč/osoba).
Těšíme se na Vaši návštěvu! www.zamek-nachod.cz

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavy
5 x 10
Výstava k 50. výročí Galerie výtvarného umění v Náchodě
Výstava věnovaná historii, činnosti výzkumné a publikační i
působení náchodské galerie v regionu. (do 12. 6.)
České umění ze sbírky GVUN – část III. Abeceda českých
grafiků
Po výstavách malby a plastiky z fondu galerie bude představena její sbírka grafická. (do 12. 6.)
Michal Malina – Topography. Z cyklu Umělci do 40 let
Výstava představí volnou tvorbu absolventa oboru design
výrobků, který studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. (do 12. 6.)
Václav Malina – Od imprese k abstrakci.
Výstava obrazů plzeňského malíře (1950) představí výběr děl
zhruba za poslední dvě desetiletí. (25. 6. – 4. 9.) Vernisáž v pátek 24. června v 17 hodin.
Vendula Chalánková – Ilustrace. Z cyklu umělci do 40 let.
Všestranná autorka, známá především cynickými komiksy
na tři políčka a knihami pro děti, se představí souborem třiceti pěti ilustrací lidových písní do vznikajícího zpěvníku pro
Kühnův dětský sbor. (30. 6. – 4. 9.)
Vernisáž ve středu 29. června v 17 hodin

www.mestonachod.cz

ZÁMEK, MUZEUM, GALERIE

Přehled kulturních akcí
v červnu 2016 v Regionálním muzeu Náchod
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. Otevřeno denně kromě pondělí 9–12, 13–17 hod.
POST BELLUM 1866 – válečné hroby,
archeologie bitevního pole, dozvuky války…
U příležitosti 150. výročí prusko-rakouské války zveme návštěvníky na výstavu POST BELLUM 1866, která se uskuteční ve výstavní
síni muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) ve dnech 18. 6. – 30. 10.
2016. Hlavním námětem bude to, co následovalo po bitvách u Náchoda a České Skalice a obecně po ukončení války. Na výstavě
tak bude prezentována problematika pohřbívání mrtvých a péče
o válečné hroby. Významnou součástí budou archeologické nálezy získané z výzkumů hromadných hrobů vojáků pohřbených
po bitvě u České Skalice, včetně rekonstrukce části nálezové situace hromadného hrobu prozkoumaného při stavbě silničního
obchvatu v roce 2003. Dále bude prezentován modelový výzkum
části bojiště u Václavic, kolekce dobových palných zbraní, která
bude dokumentovat úroveň tehdejšího puškařství a především
pak opožděnou reakci na převahu pruských zadovek. K vidění
tak budou např. rakouské úpravy předovek Lorenz na zadovky
soustavy Wänzl, pušky soustavy Werndl-Holub či unikátní puška
větrovka. Představeny budou rovněž suvenýry vyráběné po válce z nalezené munice, činnost spolků vojenských vysloužilců, ale
i válečné ohlasy v literatuře a hudbě. Slavnostní vernisáž s přednáškou o archeologii bitevního pole proběhne v pátek 17. 6. 2016
od 16 hod. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Výstava Bitva u Náchoda 27. 6. 1866
Ve dnech 27. 6. až 30. 10. 2016 zveme návštěvníky do budovy stálé expozice na Masarykově náměstí čp. 18 na výstavu Bitva u Náchoda 27. 6. 1866, která přiblíží jedno z prvních větších střetnutí
prusko-rakouské války a obě zúčastněné armády. Prezentována
bude výstroj a výzbroj rakouské a pruské armády použitá při bitvě u Náchoda, ale například také sklenice, ze které ve vinárně
U Slovana údajně pil pruský korunní prince Fridrich Vilém. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod. Slavnostní vernisáž,
jež bude plynule pokračovat Muzejní nocí, proběhne za přítomnosti 6. praporu polních myslivců v pondělí 27. 6. 2016 od 17 hod.
Muzejní noc 27. 6. 1866
V pondělí 27. 6. 2014 se v prostorách náchodského muzea mezi
19 a 22 hodinou rovněž uskuteční populární Muzejní noc, která zájemcům umožní zdarma navštívit obě náchodské muzejní
výstavy (Bitva u Náchoda 1866 a Post bellum) a stálou expozici.
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 v červnu denně 10–18 hodin
Ve dnech 4. a 5. 6. proběhne akce s názvem Pevnost dětem! Budou připraveny pro malé bojovníky bojové hry (střelba ze vzduchovky, hod granátem, překážková dráha) s odměnami. Ve dnech
30. 6. a 1. 7. – Odměna za jedničky. Každý žák a student, který
donese ukázat své vysvědčení za školní rok 2015/2016 se samými jedničkami, dostane pro celou rodinu vstup zdarma!
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POHOTOVOST, DÉČKO

Náchodský zpravodaj

Stomatologická pohotovost
4. a 5. 6.
11. a 12. 6.
18. a 19. 6.
25. a 26. 6.

MUDr. Tereza Štrasová
Náchod
MUDr. Jana Vaňková
Červený Kostelec
MUDr. Alois Vejmola
Náchod
MUDr. Ivana Vejmolová
Velké Poříčí

PROGRAM
květen

www.decko–nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST
neděle 25. června – DEN HUDBY
oslava mezinárodního evropského Dne
hudby, od 14 hodin na nádvoří Státního zámku Náchod, vystoupení pěveckých souborů Hron z Náchoda, Sta Allegro z Kudowy Zdrój a dětského sborečku
Plhováček z Náchoda, vstup zdarma, informace PhDr. Jaroslava Nývltová, jajka@
decko-nachod.cz, tel. 775 223 291.

INFORMAČNÍ CENTRUM
PRO MLÁDEŽ
čtvrtek 2. června – EDS BUS TOUR
program u příležitosti 20. výročí Evropské dobrovolné služby, informace, zábavné aktivity, setkání s evropskými dobrovolníky, zastávka autobusu u Jiráskova
gymnázia v Náchodě, informace Ing. Kateřina Hiebschová, tel. 775 223 294.
čtvrtek 23. června – LEVNÉ CESTOVÁNÍ
tipy a praktické informace k levnému cestování, setkání s lidmi, kteří vyhledávají nízkonákladové cestování, od 15 do 18
hodin, informace Ing. Zuzana Rousková,
tel. 775 223 292.
26. června – 1. července – TALENT 2016
soustředění pro rozumově nadané děti
a mládež od 12 do 20 let z Náchodska,
přednášky, exkurze, setkání s odborníky,
ukázky odborné práce, příspěvek účastníků 800 Kč, informace Ing. Kateřina Emer
Venclová, tel. 777 070 989.

Poslední volná místa
na letních táborech,
PŘÍMĚSTSKÉ:

Hup a Hop na prázdninách
25.–29. 7., pro děti od 4 do 8 let,
Déčko Náchod
dobrodružství dvou malých nezbedných
opiček a pana Kapitána, hry, písničky, pohybové aktivity a tvoření, malý výlet, program od 7 do 16 hodin, cena 1 300 Kč (1
100 Kč člen Déčka), Vedoucí: Bc. Tereza
Išová.

POBYTOVÉ:

Tábor u moře v Chorvatsku
24. 6.–7. 7., pro děti od 10 do 17 let samostatně, nebo pro rodiče s dětmi, Makarská riviéra ubytování v apartmánech
se sociálním zařízením v budově, 100 m

Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 424 921
Sokolská 215
tel.: 491 463 421
Palackého 20
tel.: 491 424 524
Náchodská 548
tel.: 491 482 000

od moře, oblázková pláž, polopenze, česká kuchyně, doprava autobusem z Náchoda, cena 8 900 Kč (8 500 Kč pro děti do 15
let). Vedoucí: Jaromír Hiebsch.
Tábor pro Správňáky
13. 8.–21. 8., pro děti od 7 do 13 let,
tábořiště Ježkov u Dvora Králové
tradiční tábor pro kluky a holky letos
s cestou za hrdiny, známé i nové hry a soutěže, tábornické a sportovní aktivity, informace na www.spravnaci.webnode.cz,
cena 1 950 Kč (1 750 Kč člen Déčka)
Vedoucí: Ing. Kateřina Hiebschová
Legenda – Vládci živlů
30. 7.–11. 8., pro děti od 8 do 16 let, stanový tábor Studánka u Vernéřovic.
Svět obývají čtyři národy ovládající síly
ohně, vody, země a vzduchu, rovnováha
je ale narušena a je třeba vrátit mír, dobrodružství, hry a tvořivé programy, cena
3 400 Kč (3 200 Kč člen Déčka). Vedoucí:
Mgr. Andrea Hubková.
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.

Školské zařízení

pro další vzdělávání
pedagogických
pracovníků
Královéhradeckého kraje
Bartoňova 1005 (ZŠ TGM Náchod), 547 01
Náchod, 491 428 345, Kontakt: Mgr. Markéta Mrázková, 722 569 515, email: mrazkova@cvkhk.cz, web: www.cvkhk.cz
Duševní rovnováha a obnova sil
1. červen 2016, 8.30–16.00 hodin/lektor:
PhDr. Stanislava Podžorná    
Mykologie pro mladší školáky
2. červen 2016, 9.00–12.00 hodin/lektor:
Mgr. Petr Pokorný    
Luminiscence aneb Posviťme si na chemii
3. červen 2016, 14.00–18.00 hodin/lektor:
RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.      
Praha gotická. Kamenný sen
7. červen 2016, 10.00–17.00 hodin/lektor:
Mgr. Ivan Bauer
(exkurze po Praze v souvislosti s výročím narození  Karla IV., doprava do Prahy vlastní)
Magická fyzika
10. červen 2016, 10.00–14.30 hodin/lektor:
Mgr. Jaroslav Reichl       

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.

Léto v Hopsáčku
Děkujeme všem, kteří nás podpořili
svoji návštěvou v letošním školním roce.
Jsme rádi, že se naplnily všechny dopolední, odpolední i veřerní aktivity. Se všemi se rádi rozloučíme na našem Květinkovém dni 3. 6. 2016 od 16 hodin na sídlišti
SUN v prostorách lesoparku (sportovní
hřiště). Těšit se můžete na soutěže, závody kočárků, odměny, vystoupení, trampolínu, nafukovací klouzačku, koně,
bubliny, možná přijde i kouzelník, bude
papírový ohňostroj a hlavně se bude opékat a hrát na kytaru.
Stále nabízíme pár volných míst na náš
pobytový tábor na Pavlišově a příměstské
tábory. Proto neváhejte a přihlašte se co
nejdříve. Přehledný seznam včetně podmínek najdete na našich internetových
stránkách www.hopsacek.cz nebo na facebooku. Rádi Vám zodpovíme jakékoliv dotazy emailem hopsacek@seznam.cz nebo
na tel. 608 970 406.
Upozorňujeme všechny, že pravidelné aktivity končí k 31. 5. 2016. Některé kroužky a cvičení pokračují, raději se
však předem telefonicky informujte.
Dopolední setkávání rodičů s dětmi
bude v červnu probíhat pravidelně každé úterý a pátek, ve středu bude otevřena herna. V pondělí se můžete těšit
na společné výlety po okolí. Seznam výletů najdete včetně odjezdů a místa srazu
na facebooku nebo si volejte 608 970 406.
Stříhání dětských vlásků proběhne
8. a 22. června. V případě stříhání
o prázdninách sledujte facebook, určitě
bude vyhlášen termín koncem července
a jeden termín koncem srpna.
POZOR – o letních prázdninách probíhají pouze tábory, v případě zájmu je
po telefonické domluvě možné otevřít
mimo termíny táborů. Těšíme se na Vás
po letních prázdninách. Začínáme naplno 5. září dopoledními aktivitami, které
budou stejné jako v letošním škoním roce
a podvečerním cvičením Pilates, Kalanetika, Aerobik a Fit cvičení.
Závěrem bychom rádi poděkovali
všem, kteří po celý rok pomáhali a aktivně se zapojovali do chodu jak mateřského centra Hopsáček, tak i do odpoledních
a jednorázových aktivit.
Klub SUN Náchod, o.s.
Mateřské centrum Hopsáček
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CÍRKVE, SZDP

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp–nachod.cz

Připomínka:
XXXVII. Ročník Ratibořického pojezdu vozíčkářů.
Termín konání: 3. – 5. června 2016.
Místo konání: Autokemp Rozkoš u České Skalice. Start soutěže:
sobota 4. června 2016 od 9.00 hod. Účastnický poplatek: se stravou a ubytováním 500 Kč, pouze soutěž 50 Kč
Přihlásit se je možné u p. Opřátka tel: 491 423 542, e-mail opratko.tomas@seznam.cz nebo přímo v Autokempu Rozkoš.
Za organizátory: M. Čiháček
Sociální rekondice 27.–29. 6. 2016 „Proti samotě“
v Orlických horách na chatě PRIM.
1. den – odjezd z Raisovy ul. v 9.00hodin. Návštěva poutního
místa Rokole, ubytování a oběd na chatě Prim. Odpolední procházka po okolí, návštěvy Muzea, společenský poznávací večer.
2. den – celodenní výlet po Orlických horách, návštěva zámku
Doudleby a jiné. Návrat kolem 17.00 hod. rehabilitační cvičení,
společný večer s tématem „Do pohádky mládí“
3. den – rozcvička, krátký výlet na přání účastníků, oběd, posezení v kavárničce s besedou, volné kreslení – uvolnění. Hodnocení rekondice, rozdání pamětních listů a po společné večeři návrat kolem 19.00 hod. do Náchoda.
Účastníci si platí celý pobyt a stravu sami. Z ohledu na starší
věkovou skupinu, která nevlastní auta, přispíváme na autobusovou dopravu.
Připomínáme!!!: kartičku ZP, léky vzít s sebou v dostatečném
množství.
Srdečně Vás zve a těší se: Olga Frühaufová s týmem Sdružení
zdravotně postižených Náchod, z.s.   

STAŇTE SE
NAŠÍM
LEKTOREM

Více informací najdete na:
www.vedanasbavi.cz/masterlektor

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 4. června od 16.00 hod. bude sloužena mše svatá v zámecké kapli. Poutní mše svaté v kapli ve Vysokově budou slouženy v neděli 5. června v 15.00 hod. a v pondělí
6. června v 19.00 hod. V kapli na Dobrošově poutní mše svaté budou slouženy v neděli 12. června v 15.00 hod. a v pondělí
13. června v 18.00 hod. Děti přistoupí k prvnímu svatému přijímání v neděli 19. června. Při mši svaté v 9.00 hod. Titulární
slavnost hřbitovního kostela sv. Jana Křtitele oslavíme v neděli
26. června v 10.30 hod. a v pondělí 27. června v 17.30 hod.

Českobratrská církev evangelická

Chytré kroužky pro děti
i ve vašem městě

Odměna až 250 Kč/hod.

Církve v Náchodě

Věda nás baví o.p.s.

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). V neděli 12. 6. od 10.00 h.
společné bohoslužby pro celý sbor se slavením svaté večeře Páně
v rámci Šonovské misijní slavnosti, při níž bude hostem farář, nemocniční kaplan a náměstek synodní rady Pavel Pokorný z Prahy
Střešovic. Další informace o slavnosti na samostatném plakátku
ve zpravodaji. V pátek 10. 6. od 19 hodin se uskuteční varhanní
koncert Jaroslava Nepilého v evangelickém kostele v Šonově – celý
program Noci kostelů náchodských církví najdete na společném
samostatném plakátku uvnitř zpravodaje. Biblické hodiny se konají každý čtvrtek ve sborovém domě v Náchodě vždy od 17.00 hodin.
Schůzky dětí na faře v Šonově v pátky 10. 6. a 1. 7. od 17.30 hodin.
Přehled všech akcí a aktuální informac e 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

Náchodský zpravodaj

Městská knihovna Náchod informuje v červnu 2016
Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční ve čtvrtek
2. června v dopoledních hodinách.

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

Výstavy
Hala
  II. ČLENSKÁ VÝSTAVA SPOLKU AMAG
Od 6. června bude v hale knihovny k vidění II. členská výstava
spolku AMAG. Vernisáž se uskuteční 6. 6. v 18 hodin, zahraje kapela Jam Defect. Výstava potrvá do 18. června.

Program:
1. Historická malba I (Vysvětlení pojmu historická malba, představení témat a jeho funkcí ve světovém umění.)
2. Historická malba II (Umění ve službách státu, církve a národa. Malba historických námětů ve střední Evropě a českých zemích v době národního probuzení.)
3. Natura morte (Zátiší jako výtvarný námět a jeho proměny
v dějinách umění.)
4. Pod křídly Amora (Sex, vášeň, láska v umění od pravěku do 20.
století.)
5. Žena – věčná inspirace umělců (Pohled na ženskou krásu
v průběhu dějin a její ztvárnění ve výtvarném umění.)
6. Žena umělkyně (Nastínění spletité cesty žen ke svobodnému
výtvarnému umění a jejich oceňování ve světě umělců.)
7. Grafické techniky/Česká moderní grafika (Vysvětlení podstaty umělecké grafiky, jejích zákonů a seznámení s procesem vzniku grafického díla i s jeho úplnou technologií.)
8. Techniky sochařského umění/České sochařství 19. a počátku 20. století (Seznámení se s jednotlivými technikami. V závislosti na technologickém zpracování objasnění termínů socha, skulptura, reliéf.)

Zdravotní cvičení Qi gong
Ve čtvrtek 26. května v knihovně začal kurz Qi gong – Gui Gen,
což je zdravotní cvičení zaměřené na harmonizaci pěti orgánů
(slezina, ledviny, plíce, játra, srdce), které vychází ze základů
tradiční čínské medicíny a filozofie taoismu. Cvičení pokračuje
ve dnech: 2., 10., 13., 16., 20. a 23. června.

Pasování prvňáčků na čtenáře

  PRODEJNÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
V pondělí 20. června vás zveme na charitativní prodejní výstavu fotek žáků Evangelické akademie Náchod a spolku Modré
srdce, o.s.
  JIŘÍ KOLLERT – Krajiny v zátiší
  HANA KOBLÍŽKOVÁ – ŠÁLOVÁ – Výběr z tvorby
Od 21. června do 14. července.
Dětské oddělení
  VÝSTAVA VÝTVARNÉHO KROUŽKU TŘÍDY 2.A
ZŠ KOMENSKÉHO
Od 1. června najdete v půjčovně pro děti výstavu výtvarného
kroužku třídy 2. A ZŠ Komenského. Malí výtvarníci, vedení paní
učitelkou Lepšovou, pro vás připravili všehochuť, zpracovanou
rozličnými výtvarnými technikami. Vystavené práce si budete
moci prohlédnout i o prázdninách.
Studovna
  JIŘÍ KOLLERT – Krajiny a zátiší
  HANA KOBLÍŽKOVÁ – ŠÁLOVÁ – Výběr z tvorby
Od 6. června do 14. července.

Kurz dějin umění
Přijímáme přihlášky na 5. semestr kurzu dějin umění, který začne v září ve studovně. Přednášky se konají dvakrát do měsíce,
vždy v úterý od 17 hodin. Lektorem bude Mgr. Vlastislav Tokoš
z Galerie výtvarného umění. Kurzovné: 350 Kč.

Ve dnech 6. až 9. června proběhne v naší knihovně již pojedenácté pasování prvňáčků náchodských škol na čtenáře, kterého
se mohou jako diváci zúčastnit i rodinní příslušníci. Pasovat je
bude sám zakladatel města Náchoda Rytíř Hron poté, co mu dokáží, že číst opravdu umějí. Akce bude probíhat v dopoledních
hodinách. Přijďte je podpořit!
Pondělí: ZŠ Komenského
Úterý: ZŠ Pavlišovská, ZŠ Dolní Radechová, ZŠ Běloves, ZŠ Plhov
Středa: ZŠ Drtinovo náměstí, ZŠ Plhov
Čtvrtek: ZŠ T. G. Masaryka

Zvýšení sankčních poplatků
POZOR!!! Od října dojde ke zvýšení sankčních poplatků. Navíc
poté, co Česká pošta zdražila poštovné, bude knihovna vybírat
i vyšší poplatky za upozornění na rezervaci, které si čtenář nechává posílat poštou.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích
a na webových stránkách knihovny – www.mknachod.cz.
(Vo)
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1. středa pouze v 17 hod.

KNIHA DŽUNGLÍ

1. středa pouze v 19 hod.

CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA

2. čtvrtek pouze v 17 hod. – 2D
3. pátek pouze v 16 hod. – 3D
4. sobota pouze v 17.30 hod. – 2D
5. neděle pouze v 15 hod. – 3D
6. po, 7. út pouze v 17 hod. – 2D

ŽELVY NINJA 2
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Leonardo, Donatello, Rafaelo a Michelangelo – jednoznačně nejrychlejší želvy na světě, zbožňující pizzu a tu a tam zachraňující svět – jsou zpět! Akční dobrodružný komedie, a bitva, jakou svět ještě neviděl… České znění. Vstupné 3D verze 140 Kč, 2D verze 120 Kč. Mládeži přístupný.

3. pátek pouze ve 20 hod.

TEORIE TYGRA

2. čtvrtek pouze v 19.15 hod.
4. sobota pouze ve 20 hod.
6. pondělí pouze v 19.15 hod.

SPRÁVNÍ CHLAPI

3. pátek pouze v 18 hod.
5. neděle pouze v 17 hod.
7. úterý pouze v 19.15 hod.
8. středa pouze v 17 hod.

DĚDA

4. sobota pouze v 15.30 hod.

ANGRY BIRDS VE FILMU

5. neděle pouze v 19.15 hod.

JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY

8. středa pouze v 19.15 hod.

VZKAZ V LÁHVI

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
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 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.
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. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

… 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… 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 110 Kč. Mládeži přístupný.
… nejsou tak správní! Soukromý detektiv a nájemný ranař spojují své síly a podílejí se na vyšetřování pohřešované dívky a zdánlivě nesouvisejícího úmrtí jedné pornohvězdy. Ryan Gosling, Russell
Crowe a Kim Basinger v hlavních rolích kriminálního mysteriózního thrilleru. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Zastavte čas a přijďte s rodinou do kina… Rázovitá letní rodinná komedie z valašské vesnice, ve které vše funguje trošičku jinak… On totiž ten náš děda není jen tak obyčejný chlap z Valach – vše
s jeho vlastním humorem, za účasti svérázných domorodců, s napětím dramatických momentů i překvapivých rozuzlení. Hrají František Segrado, Anička Čtvrtníčková, Jáchym Dimov, David Suchařípa, Petra Hřebíčková, Bolek Polívka, Kristýna Frejová a Petr Čtvrtníček. Režie Mejla Basel a Marta Santovjáková Gerlíková. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
… a je po ptákách! Animovaná rodinná komedie, která nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní ptáci. České znění. Vstupné 120 Kč (děti 100 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… V dalších rolích David Matásek, Andrea Kerestéšová, Jana Švandová a Jaroslav Plesl. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Temná víra a únosy dětí, které nikdo nehlásil… Po osmi letech strávených v Severním moři doputuje tajemný vzkaz v láhvi až na stůl kriminálního Oddělení Q, které se specializuje na staré nevyřešené případy. Třetí díl krimisérie podle bestsellerů Jussiho Adler-Olsena navazuje na to nejlepší z tradice severských detektivek. České titulky. Vstupné 90 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

9. čtvrtek pouze v 17 hod.
11. sobota pouze v 17.30 hod.
13. pondělí pouze v 19.30 hod.
10. pátek pouze v 19.30 hod.
12. neděle pouze v 19.30 hod.

MUSÍME SE SEJÍT

Nová letní komedie aneb „Biják jinak“ s protagonisty „Na stojáka“! V hospodě u piva se setkají čtyři dobří přátelé z mládí – Neustále se jim vracejí vzpomínky na legendární kemp Bambus, do kterého
za mlada pravidelně jezdívali a ve kterém prožili ta nejlepší léta. Z čiré nostalgie se rozhodnou, že kemp navštíví znovu – tentokrát ale na kolech! Režie David Král. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

V ZAJETÍ DÉMONŮ 2

Další pravdivý příběh z případů Eda a Lorraine Warrenových… Tentokráte manželský pár odcestuje do severního Londýna vyšetřovat jeden z nejhrůzostrašnějších případů paranormálních aktivit,
aby pomohl svobodné matce, která žije sama se svými čtyřmi dětmi v domě zamořeném zákeřnými duchy. Napínavý horor, uváděný s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

9. čt pouze v 19 hod. – 2D + TIT.
WARCRAFT: PRVNÍ STŘET
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
10. pá, 12. ne, v 17 hod. – 3D + DAB. Dva světy. Jeden osud – přijměte pozvání do království Azeroth a říše Draneor. Warcraft je fenoménem herního světa, filmový Warcraft je velkolepé fantasy dobrodružství o bolestivém setkání dvou
11. so pouze v 19.15 hod. – 2D + DAB. různých světů… Uvádíme v českém znění i s českými titulky. Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
13. pondělí v 17 hod. – 2D + DAB.
14. úterý v 19.30 hod. – 2D + TIT.
15. středa v 17 hod. – 3D + DAB.
11. sobota pouze v 15.30 hod.

KNIHA DŽUNGLÍ

12. neděle pouze v 15 hod.

ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT

Celovečerní velkofilm podle překrásných povídek Rudyarda Kiplinga o chlapci Mauglím, člověčím mláděti vychovaném v džungli vlčí smečkou. Dobrodružný film pro celou rodinu, uváděný v českém znění. 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 90 Kč. Mládeži přístupný.

14. úterý pouze v 17 hod.

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK

16. čtvrtek pouze v 19.15 hod.

BELMONDO

16. čtvrtek pouze v 17 hod. – 2D
17. pátek pouze v 17 hod. – 3D
18. sobota pouze v 15.30 hod. – 2D
19. neděle pouze v 15.30 hod. – 3D
20. po, 22. st pouze v 17 hod. – 2D
17. pátek pouze v 19.15 hod.
19. neděle pouze v 19.15 hod.
22. středa pouze v 19.15 hod.

HLEDÁ SE DORY
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Nezapomenutelné dobrodružství, na které Dory asi zapomene… Vzpomínáte na film „Hledá se Nemo“? Na stříbrná plátna vrací oblíbená modrá rybka Dory, která si spokojeně žije na korálovém útesu s Nemem a Marlinem. Pak si ale Dory z ničeho nic vzpomene, že kdysi a kdesi ztratila své rodiče… Nový rodinný animovaný film ze studia Disney-Pixar. České znění.
Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

18. sobota pouze v 17.30 hod.
19. neděle pouze v 17.30 hod.

Básníci scénáristy Ladislava Pecháčka a režiséra Dušana Kleina pošesté! A s nimi nezaměnitelný humor, dialogy i písničky Jaroslava Uhlíře či kreslené pasáže Adolfa Borna – to vše zárukou skvělé komedie! Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
Jean-Paul Belmondo se v doprovodu svého syna Paula vrací na zásadní místa své fantastické filmové kariéry… V jedinečném celovečerním portrétu se legendární “Bebel” vrací na místa, kde vznikaly jeho nejslavnější filmy. Spolu s ním a jeho synem Paulem navštívíme Rio de Janeiro, Paříž, Řím a francouzskou Rivieru. Paul vede vyšetřování, vyslýchá očité svědky – hvězdy filmů a otcovy osobní přátele, zpovídá svého „papá“. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

PODFUKÁŘI 2

To jste ještě neviděli! Špičkoví iluzionisté ze skupiny Čtyři jezdci se vracejí ve svém druhém dobrodružství, aby na svém celosvětovém turné předvedli kousky přesahující hranice lidského chápání a posunuli hranice jevištních iluzí do nových výšin. Hrají Daniel Radcliffe, Woody Harrelson, Dave Franco, Jesse Eisenberg, Lizzy Caplan, Michael Caine, Morgan Freeman a další. České titulky.
Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

CENTRÁLNÍ INTELIGENCE

Bez malého Harta a velkého Johnsona svět nezachráníte… Na úprku před spravedlností, s cílem očistit své jméno a jako návdavkem zachránit svět – to vše s pomocí bývalého spolužáka - elitního
agenta CIA – pro kterého by to neměl být žádný problém. Dwayne Johnson a Kevin Hart v hlavních rolích akční komedie, uváděné s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

18. sobota pouze v 19.45 hod. – 3D
21. úterý pouze v 19 hod. – 2D

WARCRAFT: PRVNÍ STŘET
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Dva světy. Jeden osud – přijměte pozvání do království Azeroth a říše Draneor. Warcraft je fenoménem herního světa, filmový Warcraft je velkolepé fantasy dobrodružství o bolestivém setkání dvou
různých světů… Uvádíme v českém znění. Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

23. čtvrtek pouze v 19.30 hod.

ASSASSIN

„Její dovednost je bezkonkurenční. Avšak její mysl zůstává rukojmím lidských citů.“ Epická vizuální báseň jednoho z největších žijících filmařů, zasazená do Číny 9. století je vizuálně omračujícím
vyprávěním s prvky žánru wuxia. Film byl oceněn Cenou za režii na MFF v Cannes 2015. České titulky. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
24. pátek pouze v 17 hod.
25. sobota pouze ve 20 hod.

LÉTO ALL EXCLUSIVE

25. sobota pouze v 15.30 hod.

HLEDÁ SE DORY

26. neděle pouze v 17.30 hod.
23. čtvrtek v 17 hod. – 2D + DAB.
24. pátek v 19.15 hod. – 3D + DAB.
25. sobota v 17.30 hod. – 3D + DAB.
26. neděle v 19.30 hod. – 2D + TIT.
27. pondělí v 19.15 hod. – 3D + DAB.
28. úterý v 19 hod. – 2D + DAB.
29. středa v 19.15 hod. – 2D + DAB.
26. neděle pouze v 15.30 hod.

TEORIE TYGRA
DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK

27. pondělí pouze v 17 hod.
28. úterý pouze v 17 hod.

Jak by asi vypadaly kultovní Blair Witch nebo Paranormal Activity natočené ve stylu úplně šílené komedie plné gagů? To je přesně komedie Léto All Exclusive! Přitom všechno začalo jako skvělá dovolená s kamarády a snoubenkou v brazilském ráji… Bláznivá komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Nezapomenutelné dobrodružství, na které Dory asi zapomene… Nový rodinný animovaný film ze studia Disney-Pixar. České znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Dvacet let jsme se na ně připravovali. Oni na nás také… Věděli jsme, že se jednou vrátí. Jsme připraveni na to, co se nyní z hloubi vesmíru blíží k naší Zemi? Nebo nás před zánikem zachrání hlavně
naše vynalézavost a důvtip? Jak je vůbec možné čelit vesmírné lodi, která k zaparkování potřebuje celý Atlantský oceán? Liam Hemsworth, Jeff Goldblum a Bill Pullman v hlavních rolích akčního
dobrodružného sci-fi režiséra Rolanda Emmericha. Uvádíme v českém znění i s českými titulky. Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

DCERA ČARODĚJKY

Její zbraní je pravda. Po matce zdědila nadpřirozené schopnosti: umí se podívat člověku přímo do duše a vyvolat v něm pocity studu za jeho činy. Když je její matka neprávem obviněna z hrůzných
vražd, rozhodne se odhalit pravdu, kvůli čemuž se ocitá uprostřed nebezpečného boje o moc a v ohrožení vlastního života. Středověká fantasy plná draků a magických praktik, byla natáčena mimo
jiné ve slavných barrandovských studiích. České znění. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ŽELVY NINJA 2
ANGRY BIRDS VE FILMU

… a je po ptákách! Animovaná rodinná komedie, která nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní ptáci. České znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
29. středa pouze v 17 hod.

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM

30. čtvrtek pouze v 17 hod.
ČERVENEC 2016
1. pátek pouze v 19.15 hod.

NEŽ JSEM TĚ POZNALA

30. čtvrtek pouze v 19.15 hod.
ČERVENEC 2016
1. pátek pouze v 17 hod.
2. sobota pouze v 19.30 hod.

HRA PENĚZ

Další příběhy Alenky, která objeví kouzelné zrcadlo, skrz které se dostane zpět do fantastické Říše divů, kde se znovu shledává se svými starými známými – Bílým králíkem, houseňákem Absolemem, kocourem Šklíbou a potrhlým Kloboučníkem, který není ve své kůži… Rodinné dobrodružné fantasy, uváděné v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
Láska si tě najde i tam, kde to čekáš nejmíň… Emilia Clarke (hvězda seriálu Hry o trůny) a Sam Clalfin (série Hunger Games) v hlavních rolích filmové adaptace romantického bestselleru oblíbené
autorky Jojo Moyesové. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Odpověz, nebo zemři… George Clooney a Julia Roberts v rolích moderátora televizního pořadu, kteří se ocitají ve velice výbušné situaci poté, co kontrolu nad studiem násilím převezme rozzlobený
finančník, jenž přišel o veškerý svůj majetek (Jack O‘Connell). Napínavý dramatický thriller, uváděný s českými titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
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2016

BALÓNU (za p�íznivého počasí)
20.00 POLIBKY
(divadelní soubor
Geisslers Hofcomoedianten)

Brány zámku se otev�ou ve 13 hodin
Zákaz vstupu se zví�aty - děkujeme za pochopení :)

HY

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

TR

pohoda okolo zámku

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

K-

ZÁMEK

25.6.

nádvorí

Náš zlatý partner:

KUBB

Vstupné:
100,-Kc
V predprodeji:

90,-Kc

Deti od 100
do 130 cm:
50,-Kc

www.unasnazamku.cz

(tradiční skandinávská
společenská hra, zámecké zahrady)

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

Predprodej na: www.kupvstupenku.cz
Bonus pro držitele Rodinných pasů a Senior pasů:
k zakoupené vstupence druhá vstupenka ZDARMA.

