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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

uvádí v květnu
Čtvrtek
4. května
v 18.00 hodin

Pondělí
8. května
v 19.00 hodin

Čtvrtek
11. května
v 19.00 hodin

Akce se koná v Blues baru Hotelu U Beránka
BESEDA na téma „Miliardář z chatrče“
Jeden z nejbohatších lidí planety Hermann
Schnabel měl rodové kořeny na Náchodsku.
V mládí rodný kraj opustil a odebral se
do Německa, kde si založil malou živnost.
Jaké bylo jeho mládí a jak vydělal své miliardy,
se dozvíte v této přednášce.
Rezervace míst na tel.: 735 165 949
nebo na recepci hotelu. Vstupné: Kč 30,Náchodská PRIMA sezóna Vás zve na
JAZZOVÝ VEČER
Vystoupí: Jazz Police a Robert Balcar Trio
(Jiří Levíček – piano, Robert Balzar – bass,
Kamil Slezák – bicí)
Předprodej v Městském inf. centru v Náchodě
Vstupné: Kč 100,Klicperovo divadlo Hradec Králové
Akce v rámci Náchodské PRIMA sezóny
Istvan Örkeny: KOČIČÍ HRA
Režie: Tereza Karpianus
V hlavních rolích: Pavla Tomicová
a Zora Valchařová Poulová
Svérázná hrdinka prožívá svá každodenní
dobrodružství v komunistickém Maďarsku.
Její klidná sestra žije upoutaná na své
kolečkové křeslo v Mnichově ve svobodném
západním Německu a nezbývá jí než
po telefonu a v dopisech často marně
usměrňovat sestřiny eskapády.
Předprodej od 20. dubna 2017
Vstupné: Kč 220,- 200,- 180,-

Pátek
12. května
v 9.00 hodin

Náchodská PRIMA sezóna,
Základní škola a Mateřská škola Josefa
Zemana v Náchodě Vás zvou na
VIII. ročník HUDEBNĚ
– DIVADELNÍHO FESTIVALU
pro hendikepované žáky
Královéhradeckého regionu

Úterý
16. května
v 19.00 hodin

Představení ab. cyklu – skupina „A“
Divadlo Bez Zábradlí
Evžen Boček: GARDEROBIÉR
Režie: Karel Heřmánek
Hrají: Karel Heřmánek, Josef Carda, Barbora
Kodetová, Dana Syslová, Eva Josefíková, Zdeněk
Dušek, Karel Heřmánek jr./ Martin Kubačák
Kdysi hvězdný herec a despotický principál
kočovné společnosti je u konce s dechem.
Po boku mu však stojí jeho věrný garderobiér
Norman. Hra je zároveň poctou divadlu,
herectví i všem anonymním lidem ze zákulisí,
bez nichž by divadlo nemohlo být, i poklonou
Shakespearovi.
Předprodej od 20. dubna 2017
Vstupné: Kč 340,- 320,- 300,-

Pondělí
22. května
v 19.00 hodin

Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Zahajovací koncert
CAMERATA NOVA NÁCHOD
Účinkuje: Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod
Dirigent: Josef Vlach
Předprodej od 20. dubna 2017
Vstupné: Kč 80,- 70,- 60,-

Středa
31. května
v 19.00 hodin

FRANTIŠEK NEDVĚD a skupina Tie Break
Koncert věnovaný 70. narozeninám Františka
Nedvěda s názvem „VELKEJ FLÁM“
Předprodej zahájen od 14. listopadu 2016
Vstupné: Kč 260,- 240,- 220,-

Připravujeme na červen
26. června 2017
v 19.00 hodin

LACO DECZI – legenda jazzu
Předprodej od 20. dubna 2017
Vstupné: Kč 220,- 200,- 180,-

Další akce
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka
Úterý
2. května
v 19.00 hodin

SCREAMERS 20 LET S VÁMI!
Skupina Screamers oslaví v roce 2017
již 20. narozeniny!
Předprodej přes rezervační systém
Beránku Náchod a. s.
Vstupné: Kč 280,-

Středa
3. května
v 19.00 hodin

Studio DVA v rámci
„Náchodský swing uvádí“
SMOLÍKOVI
Hrají: Eva Holubová, Bob Klepl, Jana Stryková,
Václav Jílek/Jan Meduna, Jiří Ployhar a další…
Představení s písničkami na motivy kultovního
maďarského animovaného seriálu je určené
pro diváky od sedmi do sto sedmi let. Proslulou
rodinku, která potěšila už nejméně půl
zeměkoule, můžete teď poprvé vidět živě.

Sobota
6. května
od 11.00
do 17.00 hodin

Český svaz akrobatického rock and rollu pořádá
Mistrovství ČR
v akrobatickém rock and rollu

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
v Městském informačním centru v Náchodě, tel. 491 426 060, v Informačním centru a muzeu v Novém Městě nad Metují, tel. 491 472 119,
v Cestovním a Informačním centru v Červeném Kostelci, tel. 498 100 657, v Regionálním informačním centru v České Skalici, tel. 491 453 870
a v Info – Centrum Hronov, tel. 491 483 646.
www.beraneknachod.cz
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.

ÚVODNÍK

20. ročník celostátního festivalu studentské
tvořivosti Náchodská Prima sezóna

Náchodský zpravodaj
květen 2017

Jubilejní 20. ročník celostátního festivalu studentské tvořivosti Náchodská Prima
sezóna se uskuteční v Náchodě ve dnech
8. až 12. května 2017.
Letošní ročník festivalu pořádá obecně
prospěšná společnost Náchodská Prima
sezóna (dále jen NPS) a Město Náchod pod
záštitou ministra kultury Mgr. Daniela
Hermana, hejtmana Královéhradeckého
kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D. a starosty města Náchoda Jana Birke, za finančního přispění Ministerstva kultury ČR,
Královéhradeckého kraje, města Náchoda, Státního fondu kultury ČR.
Tradičně byla navázána spolupráce
s institucemi, jako jsou Městské divadlo Dr. Josefa Čížka Náchod, ZUŠ Náchod,
Městská knihovna Náchod, SVČ Déčko
Náchod, Regionální muzeum v Náchodě,
Kino Vesmír Náchod, Fotoklub Náchod,
Impuls Hradec Králové, které se staly nedílnou a nepostradatelnou součástí festivalu.
I v letošním ročníku zastane post patrona festivalu český herec a režisér pan
Ondřej Kepka, který bude osobně přítomen jak při zahájení festivalu, tak i u vyhodnocení jednotlivých soutěžních sekcí
a jeho zakončení.
Nedílnou součástí festivalu bude jazzový večer, který proběhne v den zahájení festivalu v pondělí 8. května 2017
od 19 hodin ve velkém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka. V rámci tohoto večera vystoupí špičkové jazzové uskupení
Robert Balzar Trio a pohodová swingová
kapela Jazz Police z Hradce Králové. Ve-
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čer vám tradičně zpříjemní v „Dannyho
kavárně“ Hotelu U Beránka kapela Swing
Sextet.
NPS srdečně zve na divadelní představení Klicperova divadla tragikomedii s názvem „Kočičí hra“, které se bude
konat ve velkém sále Městského divadla
Dr. Josefa Čížka ve čtvrtek 11. května 2017
od 19 hod. V titulní roli se představí Pavla Tomicová.
Již druhý rok jsme součástí „Noci literatury“, kde ve spolupráci s Městskou
knihovnou v Náchodě proběhnou čtení
literatury na neobvyklých místech a to
na téma „Současná evropská literatura“. Čtení proběhnou ve středu 10. května 2017, tentokrát v přítmí náchodských
kaváren za zvuků žánrově rozličných hudebních doprovodů.
V loňském roce byla navázána spolupráce se speciální školou J. Zemana v rámci tzv. „Prímového dne“, kde se v rámci
divadelních a hudebních představení prezentují hendikepované děti a studenti.
V letošním ročníku festivalu je „Prímový
den“ opět jeho součástí.
V průběhu konání festivalu jsou plánovány každodenní odpolední koncerty mladých kapel včetně souborů ze základních
uměleckých škol. Každý den budou probíhat workshopy různých zaměření, které mohou navštívit nejen děti a studenti,
ale i široká veřejnost.
Program festivalu a pozvánky na jednotlivé akce najdete uvnitř zpravodaje,
na výlepových plochách, sociálních sítích
a na webu www.primasezona.cz.
Těšíme se na setkání s vámi!

47. ročník festivalu neprofesionálních komorních sdružení

CAMERATA NOVA NÁCHOD 2017
47. ročník festivalu neprofesionálních komorních sdružení, instrumentálních i vokálních těles Camerata Nova Náchod 2017
proběhne ve dnech 22.–31. května 2017.
Festival se uskuteční za finančního přispění Ministerstva kultury ČR, Královéhradeckého kraje a Města Náchoda, pod
záštitou ministra kultury Mgr. Daniela
Hermana a hejtmana Královéhradeckého
kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D., ve spolupráci s městem Náchod, za odborné spolupráce s NIPOS-ARTAMA. Záštitu nad festivalem převzal starosta města Náchoda
pan Jan Birke.
Vyhlašovatelem i pořadatelem je obecně prospěšná společnost Náchodská Prima sezóna, jejímž samostatným projektem je i festival neprofesionálních
komorních sdružení Camerata Nova Náchod (dále jen CNN).

Do programu letošního 47. ročníku řídící výbor CNN vybral celkem sedm měst,
kde se jednotlivé koncerty uskuteční. Kromě města Náchod, kde proběhne zahajovací i závěrečný program CNN, jsou plánovány koncerty v Hronově, Červeném
Kostelci, České Skalici, Novém Městě nad
Metují a v lázeňském parku města Kudowa-Zdroj v sousedním Polsku.
Bližší informace o programu festivalu CNN najdete rovněž uvnitř zpravodaje
na výlepových plochách, sociálních sítích
a na webu www.cameratanova.cz.
Za Náchodskou Prima sezónu, o.p.s.
Jiří Hejzlar, ředitel
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města 5. 4. 2017

Jednání rady města se zúčastnilo všech devět radních.
Číselný popis u zprávy představuje poměr hlasů při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Výroční zprávy – Náchodská Prima
sezóna o.p.s., Kino Vesmír
9-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávu
za rok 2016 Náchodské Prima sezóny,
o.p.s. (www.primasezona.cz) a výroční
zprávu za rok 2016 příspěvkové organizace Kino Vesmír (www.kinonachod.cz).
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením dohody
o ukončení nájemní smlouvy uzavřené
s paní Mgr. Irenou Klimkovou, Náchod,
ke dni 30. 6. 2017 a se zveřejněním záměru pronajmout společnosti Klinická logopedie Náchod s.r.o., Náchod, prostory sloužící k podnikání v budově
čp. 738 v ulici Němcové v Náchodě, která je součástí stavební parcely č. 2781/1
v k. ú. Náchod. Jedná se o pronájem prostorů ve druhém nadzemním podlaží budovy o celkové výměře 26,97 m2, které
budou využity k výkonu klinické logopedie.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením dodatku
ke smlouvě o výpůjčce uzavřené se spolkem Klub Montace Náchod. Dodatkem se
smlouva uzavírá na dobu, dokud bude provozována bunkrologická činnost a současně se sjednané podmínky výpůjčky nezmění. Současně radní souhlasili s pořádáním
akcí, které souvisí s bunkrologií (kulturní
a společenské akce, které souvisí s bunkrologií a oslavou roku 1938).
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením dohody
o ukončení smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru v čp. 1759 Pražská ul. uzavřené se spolkem AMAG z.s., ke dni 31. 5.
2017.
9-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy se společností PROFIT REAL,
a. s. Smlouva se týká pronájmu části pozemkové parcely č. 833/2 o výměře
90 m2 v katastrálním území Náchod za účelem zřízení štěrkové manipulační plochy
s tím, že bude zahrnovat možnost manipulace s dřevem společností Lesy města Náchoda. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 5. 2017.
9-0-0
Program na podporu sportu
o poskytnutí dotace z rozpočtu města
9-0-0
RM schválila Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda v rámci
„Programu pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám na podporu
sportu“. Jedná se o tyto dotace v celkové výši 128 tisíc korun: Sportovní klub lyžování Náchod z. s. – 1000 Kč, Tělocvičná jednota Sokol Běloves – 23.000 Kč, SH

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Běloves – 30.000 Kč, Bavíme se sportem z.s.
– 12.000 Kč, Český kynologický svaz ZKO
Náchod – Sport – 784 – 15.000 Kč, Sportovní klub Běloves, z.s. – 18.000 Kč, Sportovní klub Jizbice, spolek 26.000 Kč a HO
Náchod, z.s. – 3.000 Kč.
Program na podporu sportu z hazardu
– Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města
9-0-0
RM schválila Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda v rámci
„Programu pro poskytování dotací z výnosu města z hazardních her právnickým
a fyzickým osobám na podporu sportu“. Jedná se o dotace pro tyto organizace a spolky: Sportovní klub lyžování Náchod z. s. – 2.000 Kč, Tělocvičná jednota
Sokol Běloves – 13.000 Kč, SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Běloves – 13.000 Kč,
Okresní sdružení České unie sportu Náchod, z.s. – 14.000 Kč, Bavíme se sportem
z.s. – 11.000 Kč, BK Náchod, z.s. – 3.000 Kč,
Spolek Klub českých turistů Náchod –
4.000 Kč, Český kynologický svaz ZKO Náchod – Sport – 784 – 8.000 Kč, Sportovní
klub Běloves, z.s. – 17.000 Kč, Sportovní
klub Jizbice, spolek – 12.000 Kč a jednotlivce: Vendula Frintová – 50.000 Kč, Pavel Janeček – 50.000 Kč a Vladimír Vitver
– 50.000 Kč.
Záměr – prodloužení kanalizačního
řadu do lokality nad rybníkem
Podborný
9-0-0
RM schválila záměr prodloužení kanalizačního řadu (splašková kanalizace) do lokality nad rybníkem Podborný (navazující
lokalita na lokalitu Na Rachtě). Současně
radní souhlasili se zadáním projektové
dokumentace pro územní řízení na prodloužení toho kanalizačního řadu.
Stavební úpravy komunikace
Pod Rozkoší
9-0-0
RM schválila zadávací dokumentaci
k výběrovému řízení na stavební práce
„Stavební úpravy komunikace Pod Rozkoší“ a souhlasila s jeho vyhlášením a se zapracováním případných připomínek právníka města do smlouvy o dílo.
Chodník a komunikace
Nemastova ulice v Náchodě
9-0-0
RM schválila pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek „Chodník a komunikace Nemastova ulice v Náchodě“ a uzavření smlouvy
o dílo s uchazečem na 1. místě – firmou
KENVI CZ, s.r.o., Vamberk za nabídkovou
cenu 9.214.115,69 Kč bez DPH.

TELEGRAFICKY:

RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora de minimis ve výši 8.000 Kč spolku SRPDŠ při Jiráskově gymnáziu v Náchodě
na uspořádání třetího orčníku festivalu
Španělské dny ve dnech 7.–12. 4. 2017.
9-0-0

RM schválila Ceník poskytovaných služeb MěÚ Náchod s účinností od 4. 4. 2017,
který nahrazuje původní ceník schválený
10. 1. 2012 a jeho dodatek z 21. 2. 2012.		
9-0-0
RM schválila vystavení objednávky
na TS Náchod s.r.o. ve výši 139.364,89 Kč
vč. DPH na instalaci tří kusů světel veřejného osvětlení před čp. 1593–1600 v Bělovsi.
9-0-0
RM schválila na návrh škodní a likvidační komise ze dne 27. 3. 2017 vyřazení
a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně od 5.000 do 20.000
Kč/kus.
9-0-0
RM schválila uzavření dohody o spolupráci na vydání nové brožury o městě
s firmou Robert Helvich – vydavatelství
multimédia, Hradec Králové.
9-0-0
RM schválila navýšení rozpočtu ZŠ Komenského o 30.000 Kč na mezinárodní setkání žáků škol.
9-0-0
RM vzala na vědomí stanovení výše
úplaty v ZUŠ, Náchod, Tyršova 247 pro
školní rok 2017/2018, která zůstává stejná jako v předchozím školním roce. 9-0-0
RM souhlasila se zapojením MŠ Komenského do projektu „Šablony pro MŠ“ v celkové výši 445.716 Kč.
9-0-0
RM souhlasila s přijetím účelově určeného finančního daru Základní škole,
Pavlišovská 55 od společnosti WOMEN
FOR WOMEN, o.p.s. v celkové výši 1.200 Kč
v rámci projektu Obědy pro děti. 9-0-0
RM schválila navýšení rozpočtu ZŠ
1. Máje 365 o 77.000 Kč na nákup interaktivní tabule.
9-0-0
RM schválila dotaci ve výši 5000 Kč vč.
DPH pro Region Orlicko-Třebovsko ve výši
5000 Kč vč. DPH na uspořádání akce Cyklo Glacensis 2017, která se uskuteční dne
19. 5. 2017.
9-0-0
RM schválila ceník Zimního stadionu
Náchod v období duben až červen 2017.
9-0-0
RM zamítla žádost o dotaci ve výši
250.000 Kč vč. DPH pro společnost Media
Offline s. r. o. na obrazovou a zvukovou
postprodukci filmu „Sama“ o Lubě Skořepové.
9-0-0
RM schválila partnerství města Náchoda na MČR v akrobatickém rock and
rollu 2017 včetně slevy z pronájmu Městského divadla Dr. Josefa Čížka ve výši
20.000 Kč.
9-0-0
RM schválila dotaci ve výši 10.500 Kč
vč. DPH na podporu taneční skupiny „Druhá realita“ působící pod hlavičkou SVČ Déčko Náchod na uhrazení dopravy a startovného na zemském kole Mistrovství Čech
ve street dance, které se uskuteční dne
1. 5. 2017 v Praze.
9-0-0
RM souhlasila s umístěním spolku s názvem Spolek rodičů a přátel ZUŠ Náchod
do budovy základní umělecké školy umístěné na adrese Tyršova 247, Náchod.		
9-0-0

KVĚTEN
Rada města 18. 4. 2017

Jednání rady města se zúčastnilo sedm radních, dva byli omluveni.
Výroční zpráva za rok 2016
– Městská knihovna o.p.s.
7-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávu
za rok 2016 PO Městská knihovna Náchod o.p.s.
RM schválila nákup sedmi počítačů
za max. 140 tis. Kč a 18 židlí za max. 70
tis. Kč s plněním v srpnu 2017.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s ukončením Smlouvy
o připojení na pult centrální ochrany uzavřené se společností JJTrend s.r.o, výpovědí. Výpověď na zabezpečení nebytových
prostor v objektu čp. 1759 v ulici Pražské
bude společnosti JJTrend, s.r.o., předána
v měsíci květnu 2017 s tím, že smlouva
bude ukončena uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, tj. ke dni 31. 8. 2017. 7-0-0
RM souhlasila s ukončením nájemní
smlouvy uzavřené s Tělovýchovnou jednotou Náchod, výpovědí. Výpověď bude
nájemci předána v měsíci květnu 2017
s tím, že nájemní smlouva bude ukončena
uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, tj.
ke dni 31. 8. 2017. Opět se jedná o objekt
čp. 1759 v ulici Pražské a všechny nájemní smlouvy musejí být ukončeny z důvodu plánované rekonstrukce tohoto objektu.
7-0-0
RM souhlasila ze stejného důvodu s ukončením nájemních smluv uzavřených se společností R.E.P., s Oblastním spolkem Českého červeného kříže,
s Okresním fotbalovým svazem Náchod
a s Okresním sdružením České unie sportu Náchod, z.s.,, výpovědí. Výpověď bude
nájemcům předána v měsíci květnu 2017
s tím, že nájemní smlouva č. SM/195/2004
bude ukončena uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, tj. ke dni 31. 8. 2017. 7-0-0
RM souhlasila s uzavřením pachtovní
smlouvy s Obchodním družstvem IMPRO.
Smlouvou se přenechává žadateli do užívání pozemková parcela č. 1214 o výměře 2890 m2 v katastrálním území Pavlišov
k zemědělskému hospodaření. Pachtovné
je stanoveno dohodou ve výši 750 Kč/rok
+ DPH s každoročním navýšením o inflaci stanovenou ČSÚ. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 5.
2017.
7-0-0
RM uložila odboru správy majetku a financování jednat se Správou silnic KHK
o uzavření smlouvy o výpůjčce o bezplatném užívání části pozemkové parcely
č. 491/3 o výměře 805 m2 v katastrálním
území Staré Město nad Metují, o bezplatném užívání šesti různě velkých částí pozemkové parcely č. 540/1 o výměře
2230 m2 v katastrálním území Lipí a o bezplatném užívání části pozemkové parcely č. 474 o výměře 382 m2 v katastrálním
území Jizbice. Výše uvedené části pozemkových parcel budou využity pro vybudování chodníků – akce „chodník III/28526
Jizbice – Lipí – Náchod“.
7-0-0

ZPRÁVY Z RADNICE
Žádost FC Fialky Branka
7-0-0
RM souhlasila s nákupem trojúhelníkového kartáče a elektrického vysavače
na listí pro hřiště s umělým povrchem
na Brance v majetku města Náchoda a uložila odboru správy majetku a financování
připravit smlouvu o výpůjčce této techniky FC Fialky Branka, která by touto technikou prováděla údržbu tohoto hřiště.
Prevence kriminality
– smlouvy o poskytnutí dotace 7-0-0
RM schválila Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora de minimis pro Laxus z.s. – 12.000 Kč,
Duha Bartoňka – 40.000 Kč, Dokořán z.s.
– 22.000 Kč, Základní škola T. G. Masaryka Náchod – 50.000 Kč a Sdružení rodičů
a přátel dětí a školy při Jiráskově gymnáziu v Náchodě, zapsaný spolek – 25.000 Kč.
Dotační smlouvy (z programu
na podporu sociálních služeb)
7-0-0
RM schválila Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora de minimis pro Občanské poradenské
středisko, o.p.s. – 50.000 Kč, Péče o duševní zdraví, z.s. – 50.000 Kč, Svaz diabetiků
ČR, pobočný spolek Náchod – 17.000 Kč,
Společnost vozíčkářů a zdravotně postižených Náchod, z.s. – 10.000 Kč, Sdružení zdravotně postižených Náchod, z.s.
– 40.000 Kč, Centrum pro integraci osob
se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. – 10.000 Kč, Aspekt z.s.
– 40.000 Kč, TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. – 10.000 Kč a Oblastní spolek Českého červeného kříže Náchod - 10.000 Kč.
Zateplení
MŠ Komenského v Náchodě
7-0-0
RM schválila pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek „Zateplení MŠ Komenského
v Náchodě“ a schválila uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na 1. místě – Průmstav Náchod s.r.o. za nabídkovou cenu 4.599.442,92 Kč bez DPH.
Program na podporu vzdělávání
– smlouvy o poskytnutí dotace 7-0-0
RM schválila Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora de minimis pro Společné cesty – z.s.
– 10.000 Kč, Spolek Srdéčko – 25.000 Kč
a Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus o.p.s. – 5.000 Kč.
Dotační smlouvy (z programu
na podporu sociálních služeb)
7-0-0
RM schválila Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu pro Oblastní charita Červený Kostelec – 35.000 Kč, Oblastní charita
Červený Kostelec – 10.000 Kč a Diakonie
ČCE – středisko ve Dvoře Králové n. L.
– 7.000 Kč.
Návrh na rozdělení dotací na podporu
vzdělávání spolkům a ostatním neziskovým organizacím na rok 2017 7-0-0
RM souhlasila s návrhem na rozdělení dotací na podporu vzdělávání spol-

kům a ostatním neziskovým organizacím
na rok 2017 následovně: Duha Bartoňka – 20.000 Kč, Klub Sun Náchod z.s.
– 240.000 Kč, Společné cesty z.s. –
10.000 Kč, Spolek Srdéčko – 25.000 Kč a ZŠ
a MŠ Trivium o.p.s. – 5.000 Kč.
Program pro podporu životního
prostředí Města Náchoda
7-0-0
RM schválila poskytnutí osmi dotací
v rámci Programu pro podporu životního
prostředí Města Náchoda (pravidel pro poskytování finančních prostředků).
Prodloužení vodovodního
řadu na Dobrošově
7-0-0
RM souhlasila s prodloužením vodovodního řadu na Dobrošově, s rozpočtovým
opatřením ve výši 20 tis. Kč na zajištění projekotvé dokumentace k územnímu
rozhodnutí a se zařazením částky ve výši
254 tis. Kč do rozpočtu města Náchoda
na rok 2018 na půjčku pro VAK Náchod,
a.s. na zajištění a realizaci stavby vodovodního řadu na Dobrošově.
Optimalizace CZT Náchod
– lokalita SUN – zdroj tepla
– povolení záboru
7-0-0
RM souhlasila se zařízením staveniště
z boku výměníku a s povolením záboru
celého parkoviště, kde bude zajištěn vjezd
(vedle zařízení staveniště) na levou stranu z důvodu parkování.
Výsledky konkursního řízení na funkci
ředitele/ky ZŠ T. G. M. Náchod
7-0-0
RM jmenovala do funkce ředitelky Základní školy T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 Mgr. Radku Lokvencovou
od 1. 7. 2017.

TELEGRAFICKY:

RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora de minimis ve výši 5 000 Kč pro Region Orlicko-Třebovsko na úhradu nákladů
spojených s pořádáním 16. Ročníku propagační cyklojízdy Cyklo Glacensis 2017,
která se uskuteční 19. 5. 2017.
7-0-0
RM zamítla dotaci ve výši 35.000 Kč vč.
DPH pro Klub Montace Náchod na výrobu
a grafické zpracování informačních cedulí
a propagačních letáků muzea N-S 85 Montace.
7-0-0
RM schválila uzavření kupní smlouvy
č. KT/1/2017 na prodej ojetého hasičského
vozidla KAROSA CAS K 25-L101 obci Vysokov za cenu 201.000 Kč.
7-0-0
RM schválila navýšení příspěvku MŠ
a ZŠ o 5 % (rozdíl mezi původním návrhem a pokrácenou částkou schválenou
zastupitelstvem města 12. 12. 2016 při
schvalování rozpočtu na rok 2017). 7-0-0
RM schválila přijetí darů pro příspěvkovou organizaci Středisko volného času
Déčko, Náchod, v celkové výši 11.000 Kč.		
7-0-0
RM souhlasila s navýšením rozpočtu odboru sociálních věcí a školství o 40.000 Kč
na dárky pro prvňáčky.
7-0-0

3

4

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

KRONIKA, AKTIVNÍ SENIOR
								
narození a svatby v březnu 2017
KRONIKA

V březnu 2017 se narodili:
3. 3. Tomáš Prokop
5. 3. Tomáš Forman
6. 3. Filip Macek
		Julie Hejcmanová
		Samuel Sawczak
7. 3. Chanel Kotová
9. 3. Stela Ševčíková
11. 3. Dominik Kostlán
18. 3. Sára Šimková

AKADEMIE 60+
Pomalu se blíží konec dalšího semestru
úspěšného projektu Akademie 60+ a nastává čas pro případné zájemce o studium
k podání přihlášek.
Akademie 60+ vznikla z iniciativy učitelů ZUŠ Náchod za finanční podpory Města Náchoda. Je určena pro občany města
Náchoda ve věku 60 a více let, kteří se
chtějí věnovat hudbě, výtvarnému umění nebo pohybovým aktivitám.
Na Akademii 60+ se nekonají žádné přijímací zkoušky, stačí pouze splnění výše zmíněných podmínek a chuť věnovat se umělecké činnosti pod vedením
kvalifikovaných lektorů. Studenti nejsou
nijak hodnoceni a studium není zakončeno žádnou zkouškou. Školní rok je rozdělen na dva čtyřměsíční semestry (říjen-leden a únor–květen). Výuka probíhá
v dopoledních hodinách nebo o víkendu,
minimálně 1x za 14 dní, v rozsahu 1–3 vyučovacích hodin (dle vybraného studijního programu).
Výuka je poskytována zdarma. Je nutné
uhradit pouze administrativní poplatek
300 Kč za každý semestr. Platí se na začátku prvního semestru a to za oba semestry najednou. Prostory a lektory poskytuje ZUŠ Náchod, další náklady spojené
s provozem Akademie 60+ hradí město
Náchod. Student, který splní podmínky
přijetí ke studiu, se po třech letech stává absolventem I. stupně Akademie 60+
a získá certifikát. Poté může pokračovat
ve studiu II. stupně, které je opět ukončeno po třech letech.
Hudební programy:
klavír
klasická kytara
elektrická kytara
basová kytara
housle
violoncello
zobcová flétna
klarinet
bicí souprava a perkuse
trubka, křídlovka
pozoun, baryton, tuba
sólový zpěv

25. 3. Marie Dohnalová
26. 3. Eliška Váchová

V březnu 2017 byli oddáni:
3. 3. Jan Slezák, Šimonovice
		Eva Volfová, Chvalkovice
18. 3. Michal Vávra, Teplice n. Metují
		Kateřina Doležalová,
		Teplice n. Metují
Výtvarný program:
z kapacitních důvodů se neotvírá další
ročník výtvarného programu
Pohybový program:
rytmická a taneční cvičení, jóga, relaxace
Literárně dramatický program:
práce s hlasem a dechem, rétorika, nonverbální komunikace a řeč těla, dramatické hry
Bližší informace a přihlášky jsou k dispozici
na sekretariátu ZUŠ Náchod.
Uzávěrka přihlášek je 30. 6. 2017.

Aktivní senior
Vážení aktivní i třeba méně aktivní senioři,
město Náchod je spolu s dalšími pěti partnery z české i polské strany zapojeno do
projektu Aktivní senior polsko-českého
příhraničí, CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/00
00057 spolufinancovaného z prostředků
EU – EFRR a SR ČR prostřednictvím programu INTERREG V-A Česká republika –
Polsko 2014–2020. V rámci tohoto dvouletého projektu již probíhá, ale hlavně ještě
dlouho probíhat bude, řada jednodenních
akcí právě pro vás. V rámci těchto výletů je vám hrazena doprava, pojištění, pořádající partner zajišťuje stravování, pro-

gram a nějakou pozornost na památku
pro vás. Počet volných míst je vždy limitován volnými místy v autobusu. Pokud
si tedy z následující nabídky vyberete ty
vaše, vyplňte přihlášku a tu doručte na
náchodskou radnici, kancelář č.10, druhé mezipatro k rukám Sabiny Matoulkové, co nejdříve.
Jméno**:.........................................................
Příjmení**:.....................................................
Kontaktní spojení*:......................................
Datum narození**:.......................................
Bydliště:........................................................
Ulice:..............................................................
Město, PSČ:....................................................
Pozn.:
* 	důležité pro zaslání detailnějších informací ke každé akci
** údaje potřebné pro zajištění cestovního
pojištění
Mám zájem účastnit se těchto jednodenních
výletů (v případě zájmu zakroužkujte číslo
výletu, můžete i všechny):
1) 6. 5. 2017 Věšení draka – už ho nesou
– Trutnov – již nelze přihlásit
2) 10. 5. 2017 Piknik seniora – Kędzierzyn-Koźle – již nelze přihlásit
3) 8/2017 Seniorské trhy 1 v Klodzku
4 9/2017 Sportovní senioriáda ve Świdnici
5) 9/2017 Posvícení v České Skalici
6) 12/2017 Vánoční koleda ve Świdnici
7) 4/2018 Festival zdraví v Kędzierzyn-Koźle
8) 5/2018 Májování v České Skalici
9) 6/2018 CIRK-UFF pouliční divadlo –
Trutnov
10) 8/2018 Seniorské trhy č. 2 v Klodzku
11) 9/2018 Kuronské slavnosti v Náchodě
12) 10/2018 Kulturní senioriáda ve Świdnici
13) 1/2019 Přehlídka umělecké tvorby
středisek – Kędzierzyn-Koźle
14) 2. 3. 2019 Masopust v České Skalici

MĚSS MARIE

KVĚTEN

Dobročinný bazar
poděkování
Chtěli bychom poděkovat vám všem,
kteří jste darovali věci nebo nakoupili na
jarním Dobročinném bazaru, probíhajícím od 20. do 24. března 2017 v budově
Církve bratrské v Náchodě. Tentokrát jste
částkou 101.000 Kč podpořili Jiřího Petráska z Náchoda, který utrpěl těžká poranění po úrazu. Částka bude použita na
pořízení bezbariérového bytu. Na podzim
připravujeme další bazar od 16. do 20. října.
Tým Dobročinného bazaru.

Poděkování žákům ZŠ TGM
Domov důchodců Náchod navštívilo několik děti ze základní školy T. G. Masaryka, aby nám svým zpěvem a hudbou zpříjemnily pobyt. Jiná skupina dětí s námi
i pro nás vyráběla velikonoční dekorace
a další děti nám předčítaly básně a povídky ze svých čítanek.
Děkujeme a přejeme jim hodně úspěchů v jejich činnosti.
Klienti Domova důchodců Náchod

Co tě drží naživu
V termínu 20.–25. března proběhl v Náchodě studentský projekt „Co tě drží naživu“, během kterého se nám podařilo vybrat celkem 24 115 Kč. Celou tuto částku
předáváme Farní charitě Náchod, která ji
využije na zajištění osvěty a charitativních projektů v Indii. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kdo přispěli
a všem těm, koho jsme alespoň trochu inspirovali k zamyšlení se nad mottem projektu: „Jídlo jíme, vodu pijem, kolik toho
spotřebujem?“.
Martin Přibyl

Příběh paní K. – klientky Pečovatelské služby Náchod
Povím vám svůj příběh o pomoci, podpoře a péči, kterou mi poskytly pracovnice Pečovatelské služby v Náchodě.
Celý život jsem byla aktivní, v práci
úspěšná, plná života a sil, samozřejmě
přišly i těžké chvíle, které jsem ale naštěstí ustála. Zkrátka prožívala jsem úplně normální život.
V pozdějším věku, když mi bylo přes 70,
se objevily zdravotní problémy, které mi
zkomplikovaly život. Stala jsem se částečně imobilní, takže obstarat si běžné věci
byl problém.
Tehdy jsem u svého lékaře narazila
na leták Pečovatelské služby v Náchodě.
Zavolala jsem tedy na uvedené telefonní
číslo. Pracovnice mi poskytla veškeré informace a domluvily jsme si na druhý den
schůzku u mě doma. Paní přišla i s pečovatelkou, která ke mně měla docházet.
Vše mi podrobně vysvětlily a domluvily
jsme se, jak by mi služba mohla pomoci.
Byla jsem překvapena, jak bylo jednoduché vše domluvit a zároveň velmi rychle vyřízené.
V současné době ke mně paní pečovatelka dochází ráno, pomůže mi vstát z postele, obléci se, připraví mi snídani, pomůže s hygienou. Vždy má pro mě vlídné
slovo a vyslechne všechna má trápení.
Společně také uděláme soupis věcí, které
budu potřebovat nakoupit, popřípadě vyzvednout léky v lékárně apod.
Vždy jsem smutná, když odchází, protože času moc nemá, ale vím, že při obědě
ji zase uvidím. Vždy mi ho přiváží ve stejnou hodinu, pomůže mi jídlo přendat
na talíř, umýt nádobí.
I odpoledne se u mě zastaví – buď mi
přinese nákup, nebo mi pomůže dostat se
ven, když je hezké počasí, uklidí.

V podvečer mě opět navštíví, dohlédne, zda jsem v pořádku, připomene mi,
abych si vzala léky, popřípadě připraví večeři nebo pomůže s hygienou.
Vím, že mám veliké štěstí, že jsem
na tuto službu narazila, škoda jen, že
paní pečovatelka u mě nemůže strávit
více času, neboť má i další klienty a myslím si, že je velmi vytížená.
Jsem moc ráda, že pečovatelskou službu mohu využívat a za velmi obětavou pomoc všech pečovatelek. Ovšem ráda bych
také službu využila i v pozdějších hodinách, někdy i o víkendu. Především tehdy, když za mnou nemůže přijet můj jediný syn, který žije v jižních Čechách. Velmi
by mně pomohlo, kdyby se služba rozšířila. Měla bych větší jistotu i v době, když
se mnou nemohou být moji blízcí.
S úctou paní K.
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
MĚSSS MARIE NÁCHOD
Kontakty:
Vedoucí Pečovatelské služby:
Mgr. Petra Šafářová
Sociální pracovnice:
Lucie Steidlerová, DiS.
Rybářská 1810, Náchod
(bývalý Penzion Harmonie)
Telefon: 491 426 539, 736 490 332
http://www.messs-na.cz/sluzby/pecovatelska-sluzba/
Terénní pečovatelská služba je sociální
služba poskytovaná v domácnosti uživatele. Služby se nyní poskytují ve dnech
pondělí až pátek od 7.00 hodin do 15.30
hodin. V případě vyššího zájmu o pečovatelskou službu v pozdních odpoledních
hodinách a o víkendu rozhodne zřizovatel o případném rozšíření služby.

Anketa spokojenosti

v Městském středisku sociálních služeb Marie
V měsíci dubnu klienti MěSSS Marie
měli možnost anonymně vyjádřit osobní
názor na poskytování sociální služby. Anketa proběhla formou dotazníků. Výsledky vyhodnocené ankety znamenají pro poskytovatele zpětnou vazbu pro zlepšování
poskytovaných služeb.
Vyhodnocení ankety ukázalo, že klienti
v Domově pro seniory Marie jsou s poskytováním služby velmi spokojeni, stejně tak
i s životem v domově, který je naplňující
a pohodový. Dále pozitivně oceňují profesionální a milý přístup všech zaměstnanců a někteří z klientů děkují za jejich ochotu. Prioritou se opět ukázalo, že Domov
pro seniory Marie je bezpečný a nese status domácího prostředí. Jen ojediněle se
objevila kritika ze strany uživatele na časovou prodlevu reakce personálu.
Vyhodnocení ankety pečovatelské služby s poskytovanými službami nás rovněž

potěšilo. Klienti v dotaznících vyjádřili velkou spokojenost s kvalitou poskytovaných služeb i s milým a profesionálním
přístupem pracovníků pečovatelské služby. Chování personálu je vstřícné, příjemné, milé, ochotné, obětavé, usměvavé. Někteří klienti připsali i osobní vzkaz: „Jsem
velmi spokojená. Pečovatelka mi nahrazuje
dosti moji rodinu, která žije v zahraničí.  Děkuji pečovatelce za její klidný a obětavý přístup k mé osobě.“ nebo „Jako každý rok, tak
i letos, chci vyjádřit svoji maximální spokojenost s všestranně vstřícným, empatickým
přístupem všech pečovatelek, které jsou pro
nás jistotou, že je o nás postaráno s ochotou
a vždy s dobrým slovem a nadějí.“ Ve dvou
případech by klienti uvítali poskytování
služby i o víkendech, kdy na základě žádosti, je tato služba pružně poskytována.
Dále klienti uvádějí, že jsou s personálem PS velmi spokojení, pečovatelky jsou

slušné a pracovité. Přejí si, ať zůstane vše
jako dosud a nic se nemění. Děkují za čas
a ochotu, kterou jim věnují.
Názoru klientů si vedení MěSSS Marie
váží a děkuje všem klientům, kteří si našli a udělali čas pro vyplnění anketních
dotazníků.
Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie

5

6

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

VÝROČÍ

Stalo se před sto lety…
...v době, kdy světová válka byla ještě
v plném proudu, kdy nebyla ještě zdaleka rozhodnuta. Dne 17. května 1917 byl
vyhlášen Manifest českých spisovatelů.
Spisovatelé se v něm postavili za obnovu
naší české státnosti v situaci, kdy oficiální představitelé – čeští poslanci říšského
sněmu vydávali prorakouská prohlášení,
odsuzující zahraniční odboj i snahy o národní sebeurčení. Podnět k vydání projevu, který by vyjádřil nesouhlas s jejich postojem, přišel už koncem roku 1916. Měl
být podepsán nestory českých spisovatelů v čele s Aloisem Jiráskem a předán
představiteli českých poslanců dr. Matušovi. Vzhledem k některým vnějším okolnostem se realizace o několik měsíců posunula a změnilo se i pojetí manifestu.
V květnu 1917 jej podepsalo přes dvě stě
spisovatelů, mezi nimi i oba bratři Čapkové, tehdy mladí, začínající autoři. Na prvním místě byl symbolicky podpis Aloise
Jiráska jako v té době nejuznávanějšího
českého spisovatele. Autorem textu byl
Jaroslav Kvapil, který si uvědomil, že je
na podporu zahraničního odboje domácí
akce nezbytná.
Proklamace práva českého národa
na samostatný život vyzývala české poslance k hájení národních zájmů. Význam
manifestu byl vpravdě historický. Ukázal,
kde stojí podstatná část české inteligence i národa. A Jirásek byl vskutku symbolem. Nebyl to žádný „ušlápnutý profesůrek“, jak dnes někdy slýcháme. Jeho
čin byl hodný úcty i uznání. I když pevná
víra tu byla stejně jako odhodlání, v květnu 1917 ještě nikdo netušil, že válka skončí za půldruhého roku ani jak skončí. Toto
vystoupení českých spisovatelů, tehdy
vskutku reprezentantů národa, mělo význam vskutku zásadní.

Stalo se před
sedmdesáti lety…
V roce 1947, roce nadějí i obav, slavilo náchodské gymnázium padesát let své
existence. V květnu probíhaly studentské majales, májové slavnosti. Ty byly dílem vskutku studentským. Mám před sebou program akademie s heslem Vibvant
majales! Konala se v městském divadle
ve čtvrtek 22. května 1947. Režii akademie měl septimán Miroslav Raichl, pozdější hudební skladatel a profesor pardubické konzervatoře. Jeho smíšeným
sborem Vivant majales! v přednesu studentského sboru, který řídil učitel Augustin Ptáček, byl program zahájen. V průběhu večera zahrál Raichl ještě svou Fantasii
a doprovázel na klavír spolu s oktavánem
Bohušem Benešem a houslistou Dušanem
Vrchoslavem prolog k Sukově melodramatu Radúz a Mahulena. Recitovala jej septimánka Stáňa Rousková. Po zahajovacím projevu septimána Stanislava Másla,

předsedy studentské samosprávy, zazpíval Ptáčkem vedený studentský sbor hymnus Gaudeamus igitur a na konci pořadu
tři klasické sborové skladby, mužský sbor
Slovan hronovského rodáka Jana Křtitele Knahla a smíšené Zichovu Modlitbu
na Řípu a Smetanův sbor Proč bychom se
netěšili z Prodané nevěsty. Programu se
zúčastnily i dívky z hronovské „rodinky“
(OŠŽP). Zatančily polku z Prodané nevěsty.
V programu byly recitace prokládány
hudbou. V přednesu se uplatnily zejména
studentky. L. Švorčíková přednesla báseň
Květen septimána Ilji Bureše, I. Hodková
Sovovy Sloky o mládí, H. Vondráčková Neumannovo Mládí, recitační soubor oktávy
B za řízení Zdeňka Študenta Horovu báseň
Ivan a Lenin. Dvořákovu Sonatinu zahrál
houslista Dušan Vrchoslav za klavírního
doprovodu Miroslava Raichla. G. Reehová zahrála Sindlungovo tehdy velmi populární Rašení jara. Myslím,že řada jmen
tehdejších studentských aktérů neupadla
v zapomenutí. Dívky ovšem svá jména vesměs změnily.
V sobotu 24. května pak byl rovněž v Beránku pořad Vivant philosophi,
v němž si studenti zdramatizovali část Jiráskovy Filosofské historie. Jak po letech
vzpomínal spisovatel, tehdy sextán Pavel
Grym, hrál v ní Stanislav Máslo studenta Špínu. Studenti gymnázia byli tehdy
vskutku hybnou silou náchodské kultury.
To ovšem platí i v jiných obdobích. V encyklopedii osobností kultury v Náchodě
Zanechali stopu… najdeme mezi asi 250
osobnostmi 23 pedagogů a 48 absolventů
náchodského gymnázia.
Další školní rok (1947–48) znamenal
konec radostných studií. Únorové „vítězství lidu“ znamenalo konec spontánních
studentských akcí, vše začalo být řízeno
Svazem české mládeže. V létě 1948 byla
vyhlášena „jednotná škola“, studenti nižších tříd gymnázia byli přesunuti na měšťanky (2. stupeň základní školy) a za pár
let (1953) pak byla gymnázia zrušena úplně a nahrazena podle sovětského vzoru „jedenáctiletými středními školami“.
Gaudeamus igitur, iuvenes dum summus
(Radujme se tedy, dokud jsme mladí) vystřídaly na mnoho let sovětské i české budovatelské písně.
Aleš Fetters

Květnová výročí
Náchodský květen býval ztotožňován
s vůní šeříku ze zámeckého kopce. Pod
zámkem byla před 290 lety postavena barokní budova děkanství, v níž
11. května 1852 zemřel náchodský děkan, obrozenecký kněz P. Josef Regner,
který se o osázení kopce zasloužil.
V květnu 1627 začalo platit v Čechách
Obnovené zřízení zemské, které po Bílé
hoře povolovalo jen katolické náboženství a v důsledku znamenalo nucenou
emigraci nekatolíků.

1. května 1867 zemřel houslař a písmák
Věnceslav Metelka, předobraz Raisova
kantora Čížka ze Zapadlých vlastenců.
„Řemeslu“ se učil v Náchodě.
1. května 1952 se narodila výtvarnice Irena Hubková, pravidelná účastnice Náchodského výtvarného podzimu.
Na týž den připadá nedožitá pětašedesátka horolezce Mirka Šmída.
6. května 1907 zemřel historik, pedagog a spisovatel Jan Karel Hraše, autor
Dějin Náchoda a mnoha dalších prací.
Ten zaznamenal mj. velkou průtrž mračen v neděli 26. května 1872.
6. května 1917 se narodil prof. Bohumil Dvořáček, dlouholetý kronikář Nového Města nad Metují a tvůrce řádky
významných publikací o něm. Byl zástupcem ředitele někdejší náchodské
střední průmyslové školy strojnické.
7. května 1907 se v Brně narodila
a 6. května 1967 v emigraci zemřela
dcera Heleny Čapkové (neteř bratří Čapků) Helena Koželuhová. Po válce byla
poslankyní za lidovou stranu, po únoru
1948 byla našimi soudy odsouzena v nepřítomnosti k trestu smrti. V emigraci
napsala knížku Čapkové očima rodiny.
13. května 1717 se narodila Marie Terezie, česká a uherská královna. V době
její vlády ztratily české země Slezsko
a hrabství kladské.
15. května 1907 se narodil spisovatel
prof. Miroslav Hanuš, který u nás v Náchodě přednášel o svém stěžejním díle
o J. A. Komenském.
17. května 1917 byl vyhlášen Manifest
českých spisovatelů, v němž se postavili za obnovu naší české státnosti (viz
samostatný text).
19. května 1922 se narodil prof. Václav
Myšák, ruštinář a francouzštinář zdejšího gymnázia, dlouholetý předseda
výboru Komorní hudby.
26. května 2002 zemřel PhDr. Jaroslav
Suchý, dlouholetý ředitel náchodské
knihovny a přední představitel náchodského kulturního života. Z jeho prací
připomeňme knihu Náchod, to krásné
město Kostelec.
27. května 1977 zemřel nezapomenutelný sbormistr, zpěvák a učitel Augustin
Ptáček.
27. května 2002 zemřela dr. Eva Althammerová–Švorčíková, profesorka
zdejšího gymnázia. Na němčinu učila
(nejen) Josefa Škvoreckého, který na ni
vděčně vzpomínal. Byla i jeho první
překladatelkou do němčiny.
28. května 1882 se narodil novinář F. K.
Zachoval, redaktor a vydavatel Náchodských listů, v nichž po dlouhá léta zachycoval dění v našem městě i regionu.
29. května 1922 se narodil režisér Vinohradského divadla prof. František Štěpánek, absolvent zdejšího gymnázia.
Léta spolupracoval i s našimi ochotníky.
(AF)

Z HISTORIE

KVĚTEN

Historické veřejné stavby
5. Jiráskovo gymnázium (čp. 451)
Náchodské školství se koncem 19. století úspěšně rozvíjelo.
Chyběl tu ještě prestižní vzdělávací ústav typu střední školy
(gymnázia).
Prvotní myšlenka (podle tradované pověsti) zřídit v Náchodě
vyšší reálnou školu údajně vznikla v létě roku 1895. Městská rada
následně vypracovala návrh pro městské zastupitelstvo, které ho
29. 1. 1896 schválilo. Výnosem Zemské školní rady v Praze z 16. 5.
1896 byla tato žádost potvrzena. Podle publikovaného opisu zřizovací listiny z téhož data byla podepsána purkmistrem města
Janem Tichým a dalšími členy rady a zastupitelstva. Obsahovala
celkem patnáct závazných ustanovení. Mj.: „Obec Náchodská zřizuje vlastním nákladem samostatnou obecní reálku o 7 školních ročnících v Náchodě a přejímá patronát ústavu téhož“. Dále určila, že
výuka bude probíhat v českém jazyce, ve školním roce 1897/1898
se otevře třída prvního ročníku, postupně v dalších letech ostatní ročníky, takže ve školním roce 1903/1904 bude úplnou reálnou
školou. První čtyři třídy budou umístěny v nové budově obecné
školy chlapecké II. obvodu na Komenského ulici, přičemž v pátém roce trvání se bude reálná škola stěhovat do vlastní budovy, kterou mezitím postaví město.
Přijatý závazek byl velmi finančně a organizačně náročný
přesto ho město Náchod se ctí zvládlo. Dne 18. 9. 1897 byla zahájena výuka v prvním ročníku školy. Prvním ředitelem ústavu
byl vybrán soukromý docent Bedřich Procházka (1855–1934), český matematik a později řádný profesor na Českém vysokém učení technickém v Brně a v Praze. Od 2. 12. 1898 (až do r. 1918) nesla škola jméno rakouského císaře Františka Josefa I.
Mezitím se intenzivně rokovalo o stavebním místě pro budovu reálky. Byly navrženy čtyři různé alternativy, ale postupně
převládly hlasy pro děkanskou zahradu vedle kostela sv. Michala, která se jevila jako „tiché a laciné místo“. Komise v jednání zastupitelstva 28. 7. 1897 sice doporučila stavební místo na Novém
Světě, ale přítomný zastupitel a továrník Josef Bartoň st. prosazoval děkanskou zahradu slovy, že „stavba monumentální má
sloužit ke cti, chloubě a kráse města“. K jeho názoru se přiklonili
ostatní zastupitelé až 26. 8. 1897.
Další vývoj v této věci byl částečně přerušen kvůli souběžně
probíhajícím generačním sporům v městském zastupitelstvu.
Teprve 4. 4. 1898 byla vypsána architektonická soutěž, kterou
6. 6. vyhodnotila odborná komise, která z dvanácti došlých návrhů vybrala projekt známého pražského architekta Vratislava Pasovského (1854–1924). Ten poté 12. 7. 1898 schválili i nově
zvolení zastupitelé. Vypracování detailních plánů a rozpočtů
a posléze i samotná stavba byla zadána místnímu staviteli Jaroslavu Hakaufovi, který též využil i náčrt pražského architekta Josefa Žáka.
Stavební plány a rozpočet byly schváleny 23. 3. 1899. Počínaje dnem 9. 3. 1900 se začaly kopat základy, stavba dobře založená na říčních náplavech rychle pokračovala a 18. 7. byl dodatečně položen základní kámen, dodnes viditelný v levé části
hlavního portálu. Díky příznivému počasí byla novostavba do zimy pod střechou a do konce roku 1900
se podařilo postavit i tělocvičnu ve dvoře a dokončit klenby a stropy ve všech
třech nadzemních podlažích. Počátkem dubna 1901
se začalo se štukovými vnějšími omítkami, stavba byla
dokončena v srpnu montáží na svou dobu moderního
ústředního topení.

Slavnostní otevření a svěcení nové budovy se konalo v den zahájení školního roku 18. 9. 1901 za přítomnosti řady vzácných
hostí a zvědavé místní veřejnosti. Tehdy to byla největší budova ve městě, náklady na její vystavění činily téměř půl milionu
tehdejších rakouských korun. Stanovený cíl byl sice splněn, ale
město se velmi zadlužilo a muselo žádat Zemskou banku v Praze o komunální půjčku na 200 000 rakouských korun se 4 % úrokem, aby doplatilo všechny vzniklé výlohy.
Dvoupatrová novorenesanční budova zaujímající plochu
1900 m2, se hlavním průčelím o délce 73 m obrací do dnešní
Řezníčkovy ulice. Jeho dominantou je převýšený střední rizalit
krytý vysokou mansardovou střechou, ve kterém je umístěna
aula, původně sloužící také jako školní kaple, s bohatou štukovou výzdobou. Do průčelí se otvírá třemi vysokými půlkruhovými okny, mezi nimiž jsou dva korintské polosloupy a u nároží dva
polopilíře. Rizalit je zakončen atikou s vázami a původně také
sousoším představujícím mládež studující pod záštitou města Náchoda. Původní zaniklé dílo pražského sochaře Františka
Zmeka bylo v r. 1998 nahrazeno volnou rekonstrukcí od náchodského sochaře Jana Plíška a zobrazuje bohyni Minervu, která
předává zakládací listinu gymnáziu. Oba nárožní mělké rizality
jsou na průčelí zdobeny edikulami s alegorickými sochami Vědy
a Umění od významných pražských sochařů Antonína Procházky (1849–1903) a Bernarda Otto Seelinga (1850–1895). Pod nimi
jsou desky s citáty z děl spisovatele Aloise Jiráska, které pro školu vybral on sám: „Květ citu, světlo rozumu, ó školo pěstuj a zasaď
kořen povah rozhodných.“ a „U zemské brány bdělou stráží povždy
buď českého ducha.“. Všechna podlaží byla spojena trojramenným
kamenným schodištěm s železným tepaným zábradlím, nacházelo se v nich kromě auly a tělocvičny celkem 9 tříd, 7 kabinetů,
učebny chemie a fyziky, 2 kreslírny, 2 modelovny, 4 pracovny,
2 knihovny, sborovna, ředitelna, žákovské šatny a služební byty
ředitele, školníka a školního sluhy.
Podle vyjádření rakouského ministerstva osvěty a vyučování z 22. 7. 1905 byly naplněny podmínky, aby náchodská reálka byla od 1. 9. 1906 postátněna. Budova nadále patřila městu.
Osobní intervencí starosty JUDr. Josefa Čížka bylo dosaženo, aby
zdejší reálka byla přeměněna na osmileté reálné gymnázium.
Další vývoj školy podrobně zachycují jubilejní almanachy. Takže jen stručně: Od r. 1948 neslo gymnázium jméno Aloise Jiráska, jehož busta byla umístěna nad hlavní portál. V r. 1953 bylo
včleněno do jedenáctileté střední školy. Poté v r. 1961 vznikla
trojtřídní Střední všeobecně vzdělávací škola Náchod, přeměněná r. 1968 znovu na čtyřleté gymnázium. Od r. 1990 se škole
vrátilo jméno Aloise Jiráska. Na školní budově byla periodicky
opravována fasáda (1940, 1973, 1996), r. 1979 byla zbořena nevyhovující tělocvična a v l. 1981–1984 nahrazena novou. Před r.
1989 proběhla přestavba auly a na počátku nového tisíciletí i rekonstrukce celé školy.
PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek
V březnovém čísle NZ, historickém článku o bývalé tkalcovské škole, bohužel došlo k
nepříjemné chybě. Ukončení
školy bylo omylem datováno
rokem 1969. Správným datem
ukončení školy je samozřejmě až rok 1979. Za tento nepříjemný překlep se všem čtenářům hluboce omlouváme.
PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan
Čížek
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INFORMACE Z RADNICE

INFORMACE

z Městského informačního centra
Změna otevírací doby Infocentra
Informační centrum
Dovolujeme si vás upozornit, že v období
od 1. května do 30. září dochází ke změ- nově i na zámku
ně otevírací doby Infocentra.
Pondělí až pátek
8.00–12.00, 12.30–17.00 hodin,
sobota a neděle
8.00–12.00, 12.30–15.00 hodin.

Pro nadcházející turistickou sezónu
jsme opět rozšířili nabídku Regionálních
produktů Kladského pomezí. Voňavá mýdla a koupelové soli z dílny Mýdla Amálka
pí. Venclákové jsou designová, ručně vyráběná a balená mýdla z velice kvalitních
ingrediencí rozličných tvarů i barev. Naprosto vás uchvátí, a to nejen svou vůní.
S pomocí epsomské koupelové soli si dokážete vytvořit vlastní domácí vonné lázně. Je to jednoduchý a účinný způsob, jak
doplnit hladinu hořčíku v těle. Vybrat si
můžete ze čtyř variant s vůní medu, ambry s levandulí, frézie s hruškou nebo zeleného čaje s mátou. Ze stávající nabídky
Regionálních produktů u nás zakoupíte
přírodní sirupy Camellus, dřevěné hračky p. Jirsy a rokytnický med od pí. Adamcové.

Město Náchod se rozhodlo otevřít pobočku městského informačního centra
i na zdejším zámku. Bude zřízena přímo
v prostorách zámku na čtvrtém nádvoří.
Důvodem zřízení je rozšíření služeb
pro návštěvníky města, pro něž je nejzajímavější atraktivitou, kterou chtějí poznat, právě Státní zámek Náchod. Návštěvnost zámku se dlouhodobě zvyšuje
a v loňském roce dosáhla téměř 45 000
osob, čímž se řadí mezi deset nejvyhledávanějších turistických cílů Královéhradeckého kraje.
Informační centrum bude poskytovat
především turistické informace o zámku
a dalších atraktivitách města i okolí společně s propagačními materiály. Dále si
zde budou moci zákazníci zakoupit drobné upomínkové předměty. Slavnostní
otevření je naplánováno na konec května 2017.

Městská policie
Náchod aktuálně

Den s policií
Po roční odmlce, kdy byl již tradiční Den s Policií nahrazen velkou akcí
Den složek IZS na Masarykově náměstí a v blízkém okolí, zveme opět všechny
děti a rodiče na dopravní hřiště v Bělovsi,
kde 20. května proběhne další ročník zábavného soutěžního dopoledne. Začátek
akce, kterou pořádá Městská policie Náchod, Policie Česé republiky, AMK BESIP
a DDH Náchod, je naplánován na devátou
hodinu ranní. Děti si mohou zasoutěžit
o zajímavé ceny, prohlédnout si techniku
celého integrovaného záchranného systému a zhlédnout ukázky z policejní práce.
Zábavného dopoledne se poprvé zúčastní
i strážníci Městské policie Praha, kteří si
připravili pro malé cyklisty jízdu zručnosti a pro ostatní děti skákací hrad.
Miroslav Horák – Městská policie Náchod

UPOZORNĚNÍ
7. 5. 2017
Náchodské Májování
Z důvodu ohňostroje bude od 17.30
hodin uzavřen vjezd na Masarykovo náměstí v Náchodě a od 20.30 hodin bude uzavřeno zámecké schodiště od Hotelu U Beránka.
Státní zámek Náchod bude 7. 5. 2017
otevřen!
Pozor změna – lampiónový průvod
Lampiónový průvod vychází 21.15 hodin od supermarketu LIDL.
Děkujeme za pochopení.

Nová sezóna
na Březince
Do letošní turistické sezóny vstoupily
objekty Běloveského pevnostního skanzenu takříkajíc v novém kabátě: zatímco pěchotní srub N S-82 Březinka se na svahu
nad městem může pochlubit téměř dohotoveným záhozem a úpravami, které obnovily původní stav terénu v okolí, objekt
N-S 84 Voda v Bělovsi příchozí na první
pohled zaujme restaurovaným levým
křídlem včetně repliky ocelového zvonu. Členové Klubu vojenské historie z Náchoda, který objekty vlastní a spravuje,
jsou na nynější vzhled srubu náležitě hrdí
–pouze v žertu litují toho, že křídlo nemohlo být znovu vybudováno z železobetonu dle originální receptury. Prozatím
obnovená část objektu září barvou prostého betonu, ale až ji pokryje omítka opatřená kamuflážním nátěrem, bude údolí Metuje opět bohatší o jeden vizuálně

atraktivní turistický cíl. Tradiční úlohy se
příslušníci uniformované skupiny klubu
ujmou při oslavách Dne vítězství 8. května: v roli čestné stráže doprovodí delegaci představitelů města a Svazu bojovníků za svobodu při pietních aktech, jimiž
si město připomene konec Druhé světové
války v Evropě. Ti, kdo si přejí poklonit se
památce hrdinů spolu se zástupci města
a členy klubu, tak mohou učinit v následujících časech a místech:
9.30 – u pomníku rudoarmějců
na staroměstském hřbitově
10.00 –		u pamětní desky kpt. Jaroše
na Masarykově náměstí
10.15– u pamětní desky obětí nacismu
v Hrašeho ulici
10.45– u pomníku padlým v květnu
1945 u bývalé celnice v Bělovsi
11.00 – u pomníku padlým ve světových
válkách u fotbalového hřiště
v Bělovsi

Aktuality z dění v Běloveském pevnostním skanzenu mohou zájemci sledovat na webových stránkách a na facebookovém profilu Březinky www.brezinka.cz.

INFORMACE Z RADNICE

KVĚTEN

Děti na Babí se mohou cítit
zase o něco bezpečněji
Náchodští radní na začátku letošního
roku rozhodli o návrhu dalšího opatření pro zvýšení bezpečnosti dětí, které navštěvují základní školu v příměstské části Náchoda-Babí.
Škola je umístěna přímo u hlavní komunikace a děti chrání pouze zábradlí umístěné před školou. Vzhledem k tomu, že řidiči v tomto velmi nebezpečném úseku
často nedodržují předepsanou rychlost,
rozhodli proto radní o umístění dalšího
dopravního značení – blikajícího výstražného světla ve směru od Pavlišova, které řidiče razantně upozorní, že v blízkosti
je škola. Nové dopravní značení se solárním článkem umístili v polovině dubna
pracovníci firmy Dopravní značení Náchod, s.r.o. Věříme, že toto opatření přispěje ke zvýšení bezpečnosti dětí navštěvujících základní školu na Babí.

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis

Město Náchod podepsalo smlouvy
o financování dvojice mikroprojektů
Město Náchod realizuje v současné
době mj. i mikroprojekty s názvy „Náchod
– Klodsko – partnerství idejí“ č. CZ.11.4.1
20/0.0/0.0/16_008/0000375 a „Spolupráce
v Evropském městě Náchod – Kudowa –
Zdroj“ č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000
376 a to z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
Cílem mikroprojektu „Náchod – Klodsko – partnerství idejí“ je především rozšíření spolupráce samospráv, fotografických spolků, zaměstnanců informačních
center obou měst a představení jejich spolupráce pomocí mobilních venkovních
výstav v partnerském městě. Výstupem
projektu jsou výstavní a tištěné materiály, prezentované v obou městech, vzniklé
během společných setkání účastníků. Celkové náklady projektu pro město Náchod
činí 19.201 EUR, z toho dotační prostředky činí 16.321 EUR.

Cílem mikroprojektu „Spolupráce v Evropském městě Náchod – Kudowa – Zdroj“
je rozvoj spolupráce institucí veřejné
správy a to především mezi odbory kultury, sportu a propagace a informačními
centry. K naplnění cíle projektu dojde realizací společných aktivit, kterými jsou
jazykové kurzy a také jednodenní studijní pobyty pro zaměstnance informačních center po turistických atraktivitách
příhraničních regionů. Výstupem projektu budou propagační materiály pro informační centra prezentující hodnoty obou
měst a zpracování společného kalendáře kulturních a sportovních akcí. Celkové náklady projektu pro město Náchod
činí 23.526 EUR, z toho dotační prostředky činí 19.997 EUR.
Smlouvy o financování výše uvedených
mikroprojektů byly podepsány dne 11. 4.
2017.

Rekonstrukce
Rekonstrukce chodníkůchodníků
na ulicích Pražská, Běloveská a Polská v Náchodě

na ulicích
Pražská, Běloveská a Polská v Náchodě
V létě loňského roku byla zahájena I. etapa prací spočívajících v rekonstrukci chodníkových

Upozornění na změnu
v harmonogramu svozu
odpadů od 1. 6. 2017
Rada města Náchoda schválila na svém
zasedání dne 18. 4. 2017 změnu harmonogramu svozu odpadů, spočívající v přesunu svozu papíru z pátku na středu a přesunu svozu bioodpadu ze středy na úterý
s tím, že exponovaná stanoviště, kde dochází k přeplňování nádob bioodpadem,
budou svážena navíc ještě v pátek.
Změna harmonogramu svozu bude účinná od 1. 6.
2017.
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Novou ředitelkou ZŠ T. G. Masaryka v Náchodě
se stane Mgr. Radka Lokvencová
V úterý 18. dubna 2017 proběhlo v prostorách náchodské radnice konkurzní řízení na ředitele/ku Základní školy T. G.
Masaryka. Konkurzu se zúčastnilo celkem pět ze šesti přihlášených uchazečů
a uchazeček, z nichž konkurzní komise
vybrala nejvhodnější uchazečku a doporučila radním její jmenování. Rada města
Náchoda na svém jednání 18. dubna 2017

na základě výsledku konkurzního řízení
jmenovala novou ředitelku ZŠ T. G. Masaryka, kterou se tak od 1. 7. 2017 stane paní
Mgr. Radka Lokvencová.

***
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Broumovské
stavební
sdružení s. r. o.

přijme do pracovního poměru:

Traktoristu. Požadujeme řidičské oprávnění + skupina C, praxi v oboru.
Strojníka stavebních strojů. Požadujeme řidičské oprávnění, skupina C, osvědčení na kolová rypadla, praxi v oboru.
Zámečníka, údržbáře. Požadujeme svářečské oprávnění, praxi v oboru, řidičské oprávnění min. skupiny B, trestní
bezúhonnost, průkaz obsluhy vysokozdvižného vozíku výhodou.
Projektanta. Požadujeme min. středoškolské vzdělání stavebního směru, praxe v oboru a znalost práce v CAD. Autorizace výhodou.
Nabízíme dobré mzdové ohodnocení, možnost ubytování, stálou práci a stravenky. Nástup možný ihned. Životopisy zasílejte na e-mail: mzdy@bssbroumov.cz. Bližší informace na telefonu 491 523 545 sdělí pan Martin Netík.
Pro Jízdárnu Hejtmánkovice přijmeme do pracovního poměru pokročilého jezdce, ošetřovatele koní. Požadujeme praxi pro práci s koňmi, komunikativnost, flexibilitu, schopnost jednat samostatně, zodpovědnost. Výhodou je vzdělání v oboru, jezdecká či cvičitelská licence, anglický nebo německý jazyk. Nabízíme dobré mzdové ohodnocení, možnost
ubytování, stálou práci a stravenky. Nástup možný ihned. Bližší informace poskytne Zdeňka Plachtová na telefonu:
777 762 312 nebo e-mailu: plachtova@jizdarna-hejtmankovice.cz.

Přes 12 m dlouhé panorama Náchoda?

Ale ano, od 1. května je můžete spatřit společně s nově otevřenými
prostory klientského centra společnosti Internet2 s.r.o. v obchodní pasáži Kamenice

Přijďte se podívat, kde můžete pracovat,
nebo si jen prohlédněte, jak se vyvíjejí a vyrábějí
komponenty pro Škoda Kodiaq a díly pro automobily dalších značek.

V sobotu 27. 5. od 10 do 12 hodin vás provedeme
po pracoviš�ch Saar Gummi Czech v Červeném
Kostelci. Přihlaste se k prohlídce na tel. 731 687 204
nebo na adrese mar�n.kuchar@saargummi.com.

ŠKOLY

KVĚTEN

Komenda kráčela napříč historií
Vskutku stylově prožili žáci i učitelé Základní školy Komenského v Náchodě nedávnou oslavu 425. výročí narození Jana
Ámose Komenského. Přímo na úterý 28. března naplánovali
projektový den nazvaný Škola napříč staletími. Běžnou výuku tak vystřídaly ukázky dřívějších způsobů vyučování. Akce
proběhla zároveň i jako připomínka 120 let existence tohoto
vzdělávacího zařízení.
Děti z třetích až devátých tříd byly pro tento den rozděleny do třiceti věkově nesourodých skupin. Každé z nich velel
a o mladší spolužáky pečoval některý ze žáků nejvyšších ročníků. Celé dopoledne společně procházeli areálem školy a podle
stanoveného časového harmonogramu postupně navštívili patnáct stanovišť. Nově získané informace vždy následně zapisovali do předem připravených pracovních listů.
Praktické dílny i tvrdý výcvik
Prostory základní školy se během projektového dne staly jevištěm velmi rozdílných historických etap. Na každém stanovišti na jednotlivé skupiny školáků čekali dobově oblečení učitelé
a vybraní žáci, kteří se jim v patnáctiminutových blocích snažili přiblížit styl vyučování v daném období, které představovali.
Kupříkladu v tělocvičně starověcí pedagogové vedli řeckou Palestru, o kousek dál předváděly dětem svůj způsob života středověké postavy. Na dalších místech si pak žáci pohrávali s čísly,
seznamovali se s prací kronikářů, zkoušeli uspět jako hospodyňky nebo se museli v pláštěnkách a s plynovými maskami na obličeji zapojit do branného cvičení. A v učebnách prezentujících
dobu panování Marie Terezie či období protektorátu dokonce někteří na vlastní kůži zažili dosti tvrdé praktiky tehdejšího školního režimu. „Projektové dny pořádáme na naší škole již řadu
let. Osobně si myslím, že názorné ukázky jednotlivých historických událostí dokážou našim žákům nabídnout daleko více, než
umožňují běžné hodiny dějepisu a jiných předmětů. Nejde totiž
jen o jakési pasivní získávání znalostí, ale žáci si mohou vše během této akce i svým způsobem prožít,“ uvedl František Majer,
ředitel ZŠ Komenského v Náchodě, a dodal: „Rozhodně hodláme

Ukliďme
vycházkovou
cestu
Rozesmáté děcko podporuje nejen rodiny s dětmi, ale jedním z cílů spolku
jsou také ekologické aktivity. V loňském
roce jsme úklid nestihli, ale letos hlásíme, že máme za sebou velmi úspěšné zapojení se do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.
S dětmi chodíme na procházky denně a za každého počasí. K zorganizování
úklidu jsme v podstatě dostali podnět právě od dětí. Neustále zkoumají své okolí,
a tak se často ptají, proč tu ten odpad leží
a není v koši. Bohužel nevíme, proč tomu
tak je. V okolí skupiny se nachází koše
i popelnice, stejně tak i u cest, které míjíme, přesto odpad leží všude jinde. Rozhodli jsme se, že jarní úklid spojený s příjemnou procházkou a lidmi, které máme
rádi, bude naší novou tradicí. Počet dobrovolníků překonal naše očekávání a můžeme říci, že do akce byly zapojeny celé rodiny. Hlavní úklidový den proběhl v sobotu
8. dubna. S dobrovolníky jsme se sešli

v projektových dnech dále pokračovat. I přesto, že jejich příprava i vlastní realizace jsou opravdu náročné.“
Nechyběli představitelé vedení města
Zavzpomínat si na svá školní léta i na časy dávno uplynulé dorazil na projektový den ZŠ Komenského v úterý 28. března i starosta Náchoda Jan Birke. Osobně si prošel nejednu učebnu, ujít si
nenechal ani socialistické školství. Do školních lavic zasedli i náchodští místostarostové Pavla Maršíková a Miroslav Brát. „Atmosféra během projektového dne, která na mě ve škole dýchla, se
snad ani nedá popsat. To nadšení, se kterým školu napříč staletími prezentovali sami učitelé, mne doslova vtáhlo do děje,“ okomentoval akci starosta Birke a pokračoval: „A jak jsme s kolegy
místostarosty mohli vidět ve třídách i na chodbách, žáci se dobře bavili, a to je ten nejlepší způsob, jak si řadu neuvěřitelných,
mnohdy úsměvných, ale především velmi poučných poznatků
uvědomit, přemýšlet o nich a zapamatovat si je.“
Kolektiv učitelů ZŠ Komenského

v Sokolské ulici, nabrali jsme pytle a rukavice a vyrazili jsme do terénu. Překvapil
nás odpad okolo silnice vedoucí na Kramolnu a poté skládka v lese u Vojenského
hřbitova. Nadšení dětí bylo neuvěřitelné,
ve spojení s úklidem a náročnou trasou,
kterou zvládly, jsme obdivovali jejich touhu pokračovat dál. V polovině trasy nás
čekalo občerstvení, které nám zajistil Národní institut rozvoje a také zadání soutěže. Pokračovali jsme úklidem části zámecké aleje a poté jsme cestu směřovali
zpět do Sokolské.
Velké koláče, o které jsme soutěžili,
získaly své majitele a akce byla u konce.
S dobrým pocitem jsme odcházeli domů.
A naše nejlepší úlovky? Porcelánový slon, hodně staré plné pivo, bačkory
a umyvadlo. Tak se zkuste projít po vaší
vycházkové cestě, jistě také najdete poklady. Děkujeme Národnímu institutu
rozvoje za skvělé občerstvení, Technickým službám za milou spolupráci a všem
dobrovolníkům za příjemný den. Krásné
a čisté jarní dny vám přejí všichni z Rozesmátého děcka.

***
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ZŠ a MŠ J. ZEMANA
Zemanova škola v čase velikonočním
Začátek měsíce dubna se nesl v duchu
blížících se Velikonoc, školou zněly jarní
písničky a veselé básničky. Nejmenší žáčci
se naučili nová říkadla s pohybovým doprovodem, zasadili jsme další sazeničky
a semínka ve třídě i na záhonu.
Ve středu 5. dubna proběhla v rámci
primární prevence beseda na 2. stupni
ZŠ v rámci rodinné výchovy „Předškolní
a mladší školní věk“. Paní Brandová, zdravotní sestra z dětského oddělení Oblastní
nemocnice Náchod, si pro naše žáky připravila moc pěknou prezentaci, se kterou
pak dále ve výuce pracujeme.
Téhož dne pořádala Zemanova škola v Jaroměři již 14. ročník bowlingového turnaje pro pedagogické pracovníky
speciálních škol Královéhradeckého kraje. Sportovní zápolení proběhlo v radostné a přátelské atmosféře.
Žáci ZŠ speciální v Bělovsi se zúčastnili
keramické dílničky v Dominu Hronov, plavání v Aquaparku Kudowa Zdrój. Na vlastivědné vycházce v okolí Bělovse pozorovali žáci rozkvétající přírodu a život
kolem řeky Metuje. Vydařenou akcí této
třídy bylo také seznámení žáků s drobnými pěstitelskými pracemi na záhonu "Jak
to dělá strýček Pompo".
Dne 6. a 7. dubna 2017 proběhl na Zemanově škole zápis do 1. ročníku ZŠ. V pátek 7. dubna prožili žáci 1. stupně ZŠ a ZŠ
speciální z Jiráskovy ulice Velikonoce
v muzeu. Zde si vyzkoušeli zdobení kraslic hned několika technikami. Žáci ZŠ speciální v Bělovsi upekli v rámci „Hravého
velikonočního pečení“ krásného a výborného velikonočního beránka. 12. dubna se
konaly Velikonoční dílničky. Žáci Zemanovy školy měli možnost vyrobit si na několika stanovištích pěkné velikonoční dekorace- jarní věneček z proutí a přírodnin,
nazdobeného muffina v jarní travičce se
zajíčkem, stínítko na okno s vylisovanými jarními kytičkami a seznámili se s velikonočními tradicemi. Pro všechny bylo
připraveno i drobné pohoštění.
18. dubna se žáci 1. stupně ZŠ a ZŠ speciální zúčastnili výuky plavání v náchodském bazénu, hravou formou se seznámili s plaveckými technikami.

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
20. dubna zhlédli v Beránku žáci ZŠ
speciální z Bělovsi pohádku Princové jsou
na draka.
Žáci 2. stupně ZŠ se zúčastnili turnaje ve vybíjené v Trutnově, kde obhajovali
druhé místo z minulého roku.
Žáci ZŠ speciální z Jiráskovy ulice se vydali do Hronova, do Interaktivního muzea chytré zábavy Pod čepicí, na výstavu
OKOKLAMY.
Paní učitelka Říhová si pro své žáky ZŠ
speciální v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti připravila projektový den „Stanu se mladým čtenářem“.
I v MŠ při Oblastní nemocnici Náchod si
naše paní učitelky E. Ciezkowska, B. Magnuskova, P. Zimanová a I. Šotolová připravily pro děti na dětském oddělení a oddělení ORL několik velikonočních dílniček,
kde si vyráběly velikonoční dekorace, většinou z přírodních materiálů. Děti na dětském oddělení Oblastní nemocnice Náchod zhlédly také divadelní představení
členů divadelního spolku Kašpar z Prahy.
Poslední pátek měsíce dubna podnikli
žáci ZŠ speciální z Bělovsi výpravu na farmu Dubno u České Skalice, kde žáci dováděli při čarodějnických hrátkách se
zvířátky. Výpravu zakončili společným
opékáním špekáčků.
Prožili jsme společně s našimi žáky
mnoho pěkných dubnových akcí. Už teď
se těšíme a připravujeme na květen, kdy
nás čeká účast na hudebně divadelním
festivalu speciálních škol v rámci Náchodské Prima sezóny.
Za kolektiv pedagogů ZŠ
a MŠ Josefa Zemana
Mgr. Marie Čejchanová

Nyní žáky čeká práce na ilustraci
k trutnovské pověsti. Ty nejzdařilejší práce poputují do archivu kronikářky Trutnova a budou přiloženy ke kronice města pro rok 2017.
Za vyučující 3. tříd Mgr. Alena Křivská
Velikonoční tvoření se seniory
Velikonoce jsou za dveřmi a žáci 1. A ZŠ
T. G. Masaryka využili tento čas k realizaci projektu „Doteky generací“. Ve čtvrtek
6. 4. 2017 totiž vyrazili do Domova důchodců v Náchodě tvořit v rámci velikonočních dílen společně se seniory.
A tak vznikly krásné práce s velikonoční tematikou: ovečky, slepičky, ale i zajíčci. Bezprostřednost dětí, které se vůbec
neostýchaly spolupracovat s babičkami
a dědečky, mile překvapila. Nejen samotné vydařené výtvory, ale i radost ze vzájemné tvorby vykouzlily na řadě tváří
úsměvy. Při vzájemné spolupráci jsme se
tedy nejen velikonočně naladili, ale zároveň jsme se podíleli i na vytvoření pohodové jarní atmosféry.
Tímto babičkám i dědečkům děkujeme
za milou společnost a těšíme se na další
setkání, které jsme všem slíbili.
Mgr. Ivana Maršíková, Valerie Frimlová

Zprávičky
z Masaryčky
Expedice žáků 3. tříd ZŠ TGM Náchod
Uskutečnila se dne 29. 3. 2017 a jejím
cílem bylo poznání města Trutnova. Nejdříve se všichni seznámili s historickými pamětihodnostmi města a vyslechli starou pověst, která vysvětluje, jak se
do znaku města dostal drak. Potom zašli do kina Vesmír, které pro nejmenší diváky tento den promítalo slavný Trnkův
film Špalíček. Poté si prohlédli Krakonošovo náměstí a reprezentativní prostory Staré radnice. Zde měli možnost vidět
obrovskou ručně psanou kroniku města
a nahlédnout do archivu nynější trutnovské kronikářky.
Další cesta vedla do Muzea Podkrkonoší. Zde hlavně chlapce nejvíce zaujaly
zbraně použité v bitvě u Trutnova v roce
1866. Milým překvapením pro všechny
byla i následná prohlídka expozice v Galerii draka. Přes nabitý program měly děti
během dne i dvakrát volno, aby se ve městě mohly podle svého zájmu porozhlédnout a koupit si nějaký suvenýr. Počasí
přálo, všichni si expedici užili.

Noc s Andersenem
v ZŠ TGM Náchod už podruhé
Stejně jako v loňském roce jsme se i letos přidali k mezinárodní akci Noc s Andersenem, která je nejen o knížkách, radosti
ze čtení a práci s textem, ale také o hledání souvislostí a netypické práci. Tím,
že se nocuje v prostorách školy, je i trochu dobrodružná.
Z původně přihlášených 91 dětí dorazilo 86 nocležníků, kteří se na pobyt ve škole skutečně těšili. Nutno podotknout, že
to bylo na veškerých činnostech vidět. Tématem letošního nocování byl Čtyřlístek.
Tento pro mnohé dřívějšího data narozené vskutku legendární komiks je v řadě
případů pro dnešní děti takřka neznámým.
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KVĚTEN
Při první aktivitě jsme využili nádherného jarního počasí. Skládání puzzle
a sbírání prvotních informací o Čtyřlístku proběhlo na školním hřišti.
Pak už se děti, podle předem zhotoveného rozpisu, rozešly do jednotlivých dílen. Někteří se vydali do čtenářské dílny,
jiní se věnovali Myšpulínovým pokusům,
další pečení sušenek s Fifinkou. Se Čtyřlístkem bylo možné i cvičit, zhlédnout filmové představení proložené řadou úkolů,
postavit dům pro 3 kluky a 1 holku (tedy
pro postavy Čtyřlístku), zkoumat, jak je
to se symbolem čtyřlístku v různých kulturách.
Děti se v dílnách po večeři vystřídaly,
prvňáčci ovšem museli do pelíšků. Nebyli však – stejně jako okolo půlnoci jejich
starší spolužáci – ochuzeni o nezbytnou
pohádku na dobrou noc.
Celou příjemnou akci, naplněnou pohodou, pak završila snídaně – jak jinak než
pohádková.
Tak zase příští rok…

CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
Kdo je připraven, není překvapen.
V úterý 28. 3. 2017 se konalo letos poslední setkání předškoláčků. Tématem byly
matematické představy a jejich upevňování. Děti pracovaly s chutí a všechny
aktivity se jim skvěle dařily. Dokázaly
roztřídit a seřadit obrázky ve správném
pořadí, vyzkoušely si i čtení čísel, porovnávaly množství, přiřazovaly čísla k určitému počtu znaků, uměly rozpoznat
a správně pojmenovat geometrické tvary. Pustily se také do práce s geodeskami, které prvňáci používají při výuce
matematiky. Veškeré znalosti a dovednosti mohly zúročit při zápisu do 1. třídy pro školní rok 2017/2018, který proběhl ve dnech 6. a 7. 4. 2017.
Děkujeme všem rodičům i dětem za jejich přízeň a těšíme se s nimi 7. 6. 2017
na viděnou při první schůzce v budově
1. tříd v Sokolské ulici v Náchodě.
V měsíci březnu proběhla v Déčku beseda s myslivcem. Děti z prvních tříd
se dozvěděly zajímavosti ze světa divokých zvířat. Mohly si potěžkat jelení paroží a naučit se pár výrazů z myslivecké
mluvy. Třešničkou na dortu byla němec-

ká ohařka Bessy, která předvedla svou poslušnost a kterou si nakonec děti mohly
pohladit.
Žáci 1. a 3. ročníku se zúčastnili akce
Tonda Obal. Poslechli si užitečné informace o třídění odpadů. Naučili se správně zařadit různé druhy odpadů a zjistili,
co vše vznikne například z recyklovaných
plastových lahví a jak i oni mohou přispět
k ochraně životního prostředí.
To žáci druhých tříd a III. A byli pro
změnu hosty akce pořádané Ovocentrem
Valašské Meziříčí. Dozvěděli se spoustu
zajímavých informací o ovoci a zelenině
a zasoutěžili si o zdravé ceny.

V sobotu 1. dubna se parta nadšenců pro biologii z naší školy s paní učitelkou Šimurdovou vypravila do Gymnázia
Dvůr Králové nad Labem, aby si vyzkoušela a doplnila své znalosti o ptácích a bezobratlých. Určitě se jim to bude hodit
v okresních kolech soutěží BIO a poznávání přírodnin, které je čekají co nevidět!
Ve dnech 3.–6. 4. navštívilo naši školu
sedm žáků 6. ročníku z partnerské školy v německém Halberstadtu. Společně
s našimi žáky z osmých ročníků prožili velmi zajímavý program. Seznámili se
z prostředím naší školy, zúčastnili se hodiny německého jazyka, byli vřele přijati
na náchodské radnici panem místostarostou M. Brátem, formou hry se seznámili
s historickými památkami středu Náchoda, navštívili školní pozemek a na konci
prvního dne poměřili své síly při bowlingu. Následující den se rozjeli do Nového
Města nad Metují, kde si interaktivně prohlédli netradiční části zámku: půdu, sklep
a kuchyň. Zbytek času strávili v rodinách
českých dětí. Akce se vydařila a německé
děti se svými dvěma paními učitelkami,
odjížděly domů se spoustou nových zážitků.
Kolektiv učitelů ZŠ Komenského

ZŠ PLHOV
Jak se točí animovaný film
Před dvěma lety naši školu navštívil scénárista a režisér animovaných filmů pan Cyril Podolský a poutavě vyprávěl dětem o tom, jak vzniká animovaný
film. Také ukázal praktický postup tvorby filmu. Dva žáky dnešní 7.B třídy, Filipa
Hartela a Vaška Vondráška, tehdy páťáky, to zaujalo natolik, že se pokusili sami
vytvořit alespoň kousek filmu. Vytvořili

jednoduchý scénář a děj natočili. Vyžadovalo to velkou trpělivost, protože za deset minut práce máte 5–7 vteřin pohyblivých obrázků.

O dva roky později, v letošním školním
roce, jsme besedu o animovaném filmu
zopakovali, a protože děti zaujala, pozvali
jsme Filipa a Vaška do naší třídy 5.B, aby
ukázali svoje dovednosti – jak pracovat
s mobilním telefonem, jak vytvořit kulisy k filmu, nafotit jednotlivé snímky a pomocí programu vytvořit krátký záběr animovaného filmu.
Z reakcí dětí bylo vidět, že je to baví
a hned se hlásily, že to také zkusí. Byla to
bezva hodina. Sedmáci, děkujeme.
Cituji některé páťáky:
Bohdan: Kluci to měli dobře připravené,
líbilo se mi to. Já jsem si to zkusil doma,
překvapilo mě to. S kamarádem Adamem
budeme pokračovat, takže se to objeví
i na Youtube. Aplikace PIXGRAM je velmi
dobrá a funguje. Doteď jsem nevěděl, že
se tohle dá udělat. Baví mě to.
Eliška: Půlhodinka prezentace o tom,
jak natočit svůj vlastní animovaný film
nás všechny moc zaujala. Kluci ze 7.B to
měli moc dobře připravené. Někteří z nás
začali točit také. Budeme mít i prezentace.
Mně se líbilo, jak se postavička pohybuje
kousek po kousku a vznikne z toho kratší
záběr. Rozhodně doporučuji.
Jaroslav Smrček, třídní učitel 5.B
Učily jsme třeťáky
Chodíme do 8. ročníku ZŠ Náchod-Plhov a dostaly jsme možnost vyzkoušet si
roli paní učitelky. Vyučovaly jsme ve 3.B.
Paní učitelku Jitku Košvancovou i třídu,
ve které jsme učily, dobře známe, neboť
jsme zde prožily pět let školní docházky
na prvním stupni plhovské školy.
Vedly jsme hodinu českého jazyka
a práce se nám líbila. Děti výborně uměly
vyjmenovaná slova po B, L, M a P. Nejdřív
jsme si je společně zopakovali a pak jsme
připravily cvičení na doplnění I, Y. v jednotlivých slovech. Žáci pak pod naším vedením provedli vzájemnou kontrolu. Zahráli jsme si i hru, aby žáky vyjmenovaná
slova více bavila. Nakonec přišel diktát,
který jsme samy opravily. Nedopadl nejlépe, ale určitě se děti ještě procvičováním
vše doučí. S dětmi se nám pracovalo dobře a rády bychom zde učily znovu.
Petra Zídková a Kateřina Prokešová,
žákyně 8. A
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STAVEBKA

Evangelická akademie

Studenti z Náchoda
staví lázně z vlnité lepenky
Jaká je podle studentů stavba, která přiláká turisty a zviditelní Českou republiku v zahraničí? Třeba originální a moderní lázně
nebo krystalová budova z vlnité lepenky. To
jsou nápady studentů Vyšší odborné školy
stavební a střední průmyslové školy stavební architekta Jana Letzela v Náchodě. O postup do finále 11. ročníku soutěže Stavby z vlnité lepenky bude bojovat celkem 30 škol.
Na mladé stavaře a stavařky čekají ceny
v hodnotě 40 000 Kč. Letošní novinkou je hodnocení v kategorii „Nejlepší obal z vlnité lepenky na soutěžní stavbu“. Soutěž pořádá
Svaz výrobců vlnité lepenky (SVVL) ve spolupráci s obalovou společností EKO-KOM.
Tématem 11. ročníku soutěže Stavby
z vlnité lepenky je „Originální turistická
atrakce (stavba) jako zviditelnění Česka
v zahraničí“. Studenti mají volnou ruku
pro zpracování modelu, nesmějí však zkopírovat již existující stavbu nebo turistickou atrakci. Hodnotí se originalita nápadu, neotřelá myšlenka a moderní přístup.
Účastníci soutěže musí pro tvorbu využít pouze vlnitou lepenku, tedy ekologický obalový materiál. Na vytvoření stavby mají čas do 26. května 2017. Určité
množství vlnité lepenky obdrželi soutěžící od pořadatelů zdarma.
Letos nově bude šest finálových škol
bojovat o ocenění „Nejlepší obal z vlnité
lepenky na soutěžní stavbu“. Odborná porota bude hodnotit transportní obal, který školy a studenti vyrobí pro bezpečnou
přepravu jejich modelu na finále.
V červnovém finálovém kole porota,
složená ze zástupců SVVL a společnosti
EKO-KOM, udělí celkem 4 ocenění. Za nejlepší stavbu studenti získají cenu v hodnotě 20 000 Kč. Školy umístěné na druhém a třetím místě získají cenu v hodnotě
10 000 Kč a 5 000 Kč. Čtvrtou cenu v hodnotě 5 000 Kč získá škola s nejlepším
transportním obalem z vlnité lepenky.
Cílem projektu je poukázat na ekologické výhody vlnité lepenky používané
k výrobě obalů. Vlnitá lepenka nezatěžuje životní prostředí, je ekologicky zcela
nezávadná a 100 % recyklovatelná.

Fairtrade na projektovém týdnu
Díky organizaci NaZemi jsme mohli
k programu projektového týdnu přispět
dvěma výstavami – Poznej své boty a Plné
ruce práce. Výstava Poznej své boty byla
k vidění v městské knihovně a korespondovala s tématem celého projektového
týdne – Bangladéš. Ilustrovala pracovní
podmínky dělnic a dělníků na předměstí Dháky, kteří zpracovávají kůži na obuv
mnohdy v nelidských podmínkách. Druhá
výstava – Plné ruce práce – visela v tělocvičně školy a informovala o úsilí pěstitelů, které se skrývá za šálky lahodné kávy.
Pro nejmenší děti jsme připravili omalovánky Svět se dá vybarvit, rovněž z materiálů organizace NaZemi.
Během projektového dne jsme každé
skupině studentů přiblížili naše cíle rozšířit myšlenku Fairtrade široké veřejnosti a naše akce v tomto školním roce. Kromě tradičního férového občerstvení jsme
nabízeli i bangladéšské speciality, například White Khicuri nebo Bengali chicken
curry.
Mgr. Marie Veverková
Komukoli prospěti můžeš, pomáhej
rád! Aneb sedmý projektový den.
Ve čtvrtek 6. dubna 2017 uspořádala
Střední odborná škola sociální a zdravotnická – Evangelická akademie v Náchodě
(dále jen EA) v pořadí již sedmý projektový den opět zaměřený na pomoc potřebným lidem.
Celý den proběhl ve znamení spolupráce s Papežskými misijními díly v ČR a Diakonií Českobratrské církve evangelické.
Program projektového dne byl zaměřený
na Bangladéš a také na český projekt Pečuj doma.
Se současnou potřebou pomoci Bangladéši a se životem v této zemi seznámil
studenty pan Filip Breindl, který byl v loňském roce členem výpravy PMD do Bangladéše. Pan Filip Breindl, který je vedoucím zpravodajské redakce a zástupcem
šéfredaktora rádia Radio Proglas, studentům poutavě vyprávěl o své účasti na misijní cestě.
Součástí projektového dne byly i přednášky paní Paprstkářové z Diakonie ČCE,
která žáky seznámila s projektem Pečuj
doma (program pro lidi, kteří pečují doma
o své blízké).
Odpolední blok projektového dne se nesl
v duchu studentských dovedností. Tančilo
se, přednášelo v angličtině, hrálo se divadlo a v neposlední řadě se tleskalo dětem
ze ZUŠ, které byly hosty EA a které předvedly skvělé taneční číslo nacvičené pod
vedením Jany Faltové. Společným tancem
dětí a studentů EA byl završen krásný den
plný dobré vůle a odhodlání pomáhat.
Projektový den byl doprovázen i prodejní výstavou materiálů PMD a studentských výrobků. Ta celý týden probíhala

ve vstupních prostorách Městské knihovny v Náchodě. Výtěžek z prodaných exponátů putoval do Bangladéše a k rukám organizátorů projektu Pečuj doma.
Ve středu přijaly na výstavu pozvání
i děti z MŠ, přinesly víčka na pomoc nemocné Rebece a zatančily si bangladéšský
tanec s tanečníky z EA.
Jelikož je EA fairtradovou školou, byly
součástí výstavy i materiály o Bangladéši
z pohledu fairtradu a nechyběl ani ft stánek s nabídkou dobrůtek.
Naše pomoc je jen malou kapkou, ale
když se sejde mnoho a mnoho kapek,
vznikne proud, z proudu řeka a najednou se ocitneme v moři dobré vůle a lásky k bližnímu. Otevřeme svá srdce i dalšímu, tentokrát osmému, projektovému dni
na EA?
Mgr. Monika Lázňovská

Další celostátní kola
Krásných úspěchů dosáhli naši žáci
v krajských kolech a svými výkony si zasloužili postup do ústředního kola. Ve hře
na kytaru postupuje Aneta Štěpánková,
která zaujala porotu čistotou a vyrovnaností projevu. Hrála skladby z období renesance, romantismu a současné autory.
Dalšími postupujícími jsou houslisté
Kateřina Šmejdová a Daniel Plavec v nejmladší kategorii, Vilém Jirsa se stal absolutním vítězem krajského kola s maximálním počtem bodů 25. Vilém taktéž
obdržel cenu – vystoupení na koncertě
Pavla Šporcla. Viktor Tomek v VIII. kategorii přesvědčivým výkonem a krásným
přednesem potvrdil, že ve své kategorii
nemá v krajském kole konkurenci. Ve hře
na violoncello postupuje v 0. kategorii
Martina Šmídová.
Děkujeme žákům, ale i jejich pedagogům, a přejeme úspěchy v ústředním
kole.				
Mat
Skvělý úspěch
Skvělého úspěchu dosáhl 10ti letý
houslista Vilém Jirsa ze třídy pana učitele Ladislava Michala na mezinárodní soutěži Josefa Micky v Praze. V silné mezinárodní konkurenci získal 1. cenu a také
Ocenění Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 (platba kurzovného na Akademii Václava Hudečka v Luhačovicích).
Školu dále reprezentovaly houslistky Kateřina Šmejdová, ta získala 2. cenu
ve II. kategorii, a Barbora Jirsová – čestné
uznání ve IV. kategoriii.

POZVÁNKY
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v sobotu 20. května 2017
Od 9:00 hodin na dětském dopravním hřišti v Náchodě - Bělovsi.
K návštěvě zveme děti všech věkových kategorií a jejich rodiče.

2017
Titulární soutěž kategorie žáci a junioři a C
Mezinárodní soutěž kategorie B a A
Pohárová soutěž kategorie děti a formace dívek (DFJ, MDFJ, MDFS)

Zábavný soutěžní program pro děti.
! SOUTĚŽE O CENY !

6. KVĚTNA 2017

Svoji techniku předvede CELÝ INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM.

Městské divadlo Dr. J. Čížka, Náchod
začátek 12.00 – finále 17.00 hodin

Cyklisté do 18 let musí mít při jízdě po silnici
i po dětském hříšti na hlavě přilbu!

Doprovodný program:
Art Moving extreme show

Letošní program je pod záštitou starosty města.

Spolupořadatelem MČR je Město Náchod
pod záštitou starosty města Jana Birke

ZDRAVOTNÍ
POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA
VNITRA ČR

NÁCHODSKÝ
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RÝZMBURSKÝ

VOŘÍŠEK
7. 5. 2017 od 10.00 hod.

zusopen.cz

aneb psí výstava
pro všechny

Den Žernova
17. 6. 2017

ZKO ŽERNOV - RÝZMBURK

celostátní
happening
základních
uměleckých
škol

18. ROČNÍK
HLAVNÍ SPONZOR

Žernov 1417 - 2017

VETERINÁRNÍ PŘEJÍMKA PSŮ OD 8.30 DO 10.00 HOD.

městys Žernov
MEDIÁLNÍ PARTNER

Zdeněk Srstka a Alena Srstková

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA V NÁCHODĚ

PROGRAM VÝSTAVY:
10.00 zahájení výstavy - ukázka poslušnosti
10.10 - 12.00 předvedení vystavovaných psů divákům a porotě,
výběr finalistů
12.00 - 12.30 agility + tanec se psem
12.30 - 12.45 autogramiáda
12.45 - 13.15 ukázka výcviku policejních psů / ukázka musherů
13.15 - 14.15 soutěže - dítě a pes, podobnost pána a psa,
nejkrásnější pár a skupina
14.00 - 14.30 FINÁLE - udělení titulu „Rýzmburský voříšek“
vyhlášení výsledků divácké ankety „O cenu Anny z Rýzmburka“
vylosování 3 diváckých lístků

Náměstí T. G. M. V Náchodě

11 - 18 h

Nikol Kudrnáčová - reportérka TV NOVA

Doprovodný program:

Červený Kostelec 

Dětský koutek.
Možnost osvojení psa z útulku - Dvůr Králové nad Labem.
ŽERNOV
obecní úřad

SOKOLOVNA TJ ŽERNOV

ZKO Žernov - Rýzmburk

Podmínky účasti:
Zúčastnit se může jakýkoliv pes, který nemá kupírované uši a při vstupu se prokáže potvrzením o platném očkování proti vzteklině, psince a parvoviróze
(bude kontrolováno veterinární službou).
Startovné ani jiné poplatky se neplatí. Přihlášky předem na: www.zkozernov.cz (Obdržíte dárek) nebo přihlášení na místě před akcí.
Vítězové hodnotné ceny.

Vystoupí školní kapely, orchestry, sbory,
taneční soubory a to vše za doprovodného
slova žáků literárně dramatického oboru.
Součástí bude i výtvarný workshop.

Soutěž o titul „Rýzmburský voříšek“ a ostatní soutěže hodnotí porota ve složení:

Staré Bělidlo
Česká Skalice 

Předseda poroty - Oldřich Prouza - kynologický rozhodčí, Nikol Kudrnáčová - reportérka TV NOVA, Zdeněk Srstka - herec a kaskadér
s manželkou Alenou Srstkovou, Libor Mojžíš - starosta městysu ŽERNOV, Martina Olivová - vítězka loňského ročníku.
Celý soutěžní den moderuje Romana Pacáková z Českého rozhlasu Hradec Králové za doprovodu country-beatové kapely EFEST.
Soutěž o titul „O cenu Anny z Rýzmburka“ hodnotí přítomní diváci pomocí slosovatelných anketních lístků,
VETERINÁRNÍ
které každý obdrží při vstupu do areálu, soutěž probíhá do 14.00 hodin.
KLINIKA CANISVET

Kvalitní občerstvení pro všechny zajistí ZKO ŽERNOV - RÝZMBURK v místě konání výstavy.
Premiérová ochutnávka piva Žernovská 600.
Tesařství
HOVORKA

Autodoprava
BOŘEK
Česká Skalice

Kiosek U ZÁMKU
RATIBOŘICE

za podpory

OBUV
ROSA

ve spolupráci

hlavní mediální partneři

15
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ZA JANOU ŠVÁBOVOU

Za Janou
Švábovou
Smuténka chodí kolem hrud
šedých jak skřivani a zpívá,
(je příběh starší nežli já,
než moje smrt,
než smutek ze mne, odpusť)
                   (Jan Skácel, Smuténka)
V pátek 10. března 2017 zemřela v nemocnici v Mělníce
náchodská rodačka, divadelnice a výtvarnice Jana Švábová.
Přestože svůj Náchod opustila již v dívčích letech, nikdy na něj
nezapomněla a vždy se ráda do něj se svým mužem sochařem
Mojmírem Preclíkem vracela. A také své město, jak jen mohla,
propagovala. Stále v něm i v okolí žije mnoho jejích generačně
rozrůzněných přátel a známých, které její odchod hluboce zasáhl. Město Náchod v ní ztratilo přítele, vzácnou, věrnou, vděčnou duši.
Narodila se 27. září 1939 v rodině náchodského obchodníka
Boleslava Švába. Kulturně orientovaný otec měl velmi rád hudbu
a výtvarné umění; spolu s náchodskými přáteli tvořili pozoruhodné sbírky českého i světového moderního malířství. Potkávání se s náročnými malířskými soubory bylo její první výtvarnou
školou. Ve čtyřech letech stanula na divadelním pódiu v Karafiátových Broučcích. Ochotnictví a později profesionálnímu herectví se věnovala dlouhá desetiletí. Dispozice k jejímu zájmu
o dramatické i výtvarné umění byly dány; rostla mezi obrazy
a na prknech, která znamenají svět.
Maturovala roku 1957 na náchodském gymnáziu a odešla
do Prahy. Rok působila v Národní knihovně; po práci chodila
do jazykové školy na francouzštinu a španělštinu. V roce 1958
byla přijata na Knihovnicko-osvětovou školu v Praze – dvouleté nástavbové studium. Hned po maturitě v roce 1960 pracovala v Osvětovém domě Praha-západ, kde měla na starosti ochotnická divadla a výstavní činnost okresu Praha-západ. Roku 1962
se konkursem dostala do profesionálního hereckého souboru Divadla pracujících Most. Vedle účinkování, jako takzvaná elévka,
studovala spolu s dalšími mladými členy souboru dramatické
umění. Avšak v roce 1965 odešla z mosteckého divadla za historikem umění Jiřím Šerých zpět do Prahy. V roce 1967 získala angažmá v divadle Maringotka; poznala barokní divadlo, hrály se
lidové hry, zpívaly lidové texty, bylo hodně zpěvu, hudby a tance, dávalo se divadlo klasické, hrály se i hry zcela současné. Působila tam až do uzavření divadla v roce 1972. Šest let múzami
a žánry rozmanitého repertoáru Maringotky ovlivnilo její duševní obzor a rozvinulo estetické cítění. To byl i důvod, proč se
následně intenzívně věnovala výtvarné tvorbě. Zkraje roku 1974
nastoupila jako nápověda v Městských divadlech pražských. Byla
u divadla, měla i dost času pro výtvarnou tvorbu. Intuitivně vnímala podmanivou a rozmanitou krásu specifického kostýmního
a jevištního výtvarnictví. Scéna se jí v mysli fixovala jako prostředí definované prostorovou výtvarnou zkratkou s nezbytnými předmětnými rekvizitami, promyšleně prosvícené, ve kterém
se odehrává v jisté abstrakci vše lidské – celý duševní svět člověkův. Scénografickou koncepci podvědomě přenášela do svých
pastelů. V Městských divadlech pražských působila až do roku
1981. V letech 1973–1979 se představila veřejnosti deseti autorskými výstavami, což svědčilo o píli i o tom, že léta u divadla
zúročila. Také námětový okruh její tvorby poukazuje k lidskému
žití, jehož je divadlo mlýn. Její kresby pastelem se nakonec týkaly i literatury, poezie, lidové slovesnosti, hudby, dětství, krajiny
domova, přírody, zážitků, přání a tužeb.
V roce 1978 se seznámila a sblížila se sochařem Mojmírem
Preclíkem. V roce 1979 ji přivedl do Kryštofova Údolí v Jizerských

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
horách. Jejich novou tvorbu spustilo v roce 1981
narození dcery Marie. V Kryštofově Údolí začali
pracovat s hrnčířským jílem. V jejím případě šlo
o epizodu tvůrčího usilování, i když s hlínou pracovala ráda a poměrně dlouho. Vznikaly nevelké
kolorované keramické kachle, reliéfy i mističky
syrové nebo glazované. Dělala je snad až do roku
1994. Na kachle přišly přírodní motivy, dostali se
tam skřítci, různé reliéfní otisky kaménků, linie,
podvědomé skvrny – s úctou využívala přírodu.
Tyto práce několikrát vystavila spolu s pastely.
80. léta byla díky inspirující dceři Marii ve znamení tvorby pohádkového ladění. Dávala podobu pohádkovým bytůstkám – skřítkům a šášům.
Této tematice nebyly příliš vzdáleny ani její ilustrace českých lidových písní a balad, které vyšly pod názvem
Rozmarýn ve francouzském překladu Suzanne Renaud. V letech
1986 a 1987 nakreslila pro Marii tuší a akvarelem na čtyři desítky
přírodních bytostí, které nazvala Akvarelci a Akvarelky. 80. léta
byla pro rodinu časem štěstí, dobou tvůrčího rozmachu. Od jara
do zimy žili v Kryštofově Údolí. Mojmír před domem pod korunami stromů modeloval sochy, Jana za chalupou, zalita sluncem
uprostřed nevelkého dvorečku, seděla a kreslila pastelem. Soustředěni, splývali s přírodou. Společná tvorba byla dráždivá, nad
pomyšlení podněcující. Janě Švábové však péče o rodinu přece jen
bránila příštích patnáct roků připravovat autorská vystoupení.
Účastnila se tedy alespoň výstav kolektivních. Její dobrá léta vrcholila v roce 1996 komorní výstavou pastelů v náchodské galerii. Pak nastaly zlé starosti. V roce 1997 Mojmír Preclík onemocněl, 16. srpna 2001 zemřel. V následujících letech se Jana Švábová
vzdala Kryštofova Údolí, žila už jen v Praze a starala se o Preclíkův sochařský odkaz a organizačně se podílela na řadě jeho
výstav. Ilustrovala několik knih a kromě toho pracovala na své
obsáhlejší výstavě pro rodný Náchod. V roce 2008 dostudovala
a osamostatnila se dcera. Potom, ničím již nerozptylována, věnovala se naplno své vlastní umělecké tvorbě. V roce 2009 uspořádala v Galerii výtvarného umění v Náchodě svou životní, velmi
krásnou výstavu pastelů, kterou představila své vyzrálé, kultivované, kvalitní dílo. Rok na to reprízovala výstavu Horácká galerie v Novém Městě na Moravě. Pravidelně se účastnila salónu
Náchodský výtvarný podzim. Po roce 2010 se projevila vleklá nezvladatelná nemoc, která postupně bránila více a více aktivnímu
životu i tvorbě.
Jana Švábová náležela k umělcům, jimž byl důvodem k tvorbě sám život. Práci výkonného umělce vedle všech svých profesí
jako sudbu přijala. Výtvarné umění nikde systematicky nestudovala, ale byla citlivá, uměla se dívat a myslela. Životními vazbami patřila divadlu a k těm, kdo ho tvoří. Stýkala se s literáty,
básníky, výtvarníky, patřila k okruhu některých členů výtvarné
skupiny M 57´. Devět let stála blízko historika umění, třiadvacet
let žila se sochařem. Jemná, senzitivní, bezprostřední, přátelská
a nekonfliktní povaha intuitivně připadla na výtvarný obor sobě
podobný – na kresbu pastelem. Čtyřicet let ji co výtvarnici reprezentovaly pastely – většinou menší, komorní, barevně a výrazově strukturovaná, enigmaticky laděná díla měkké, snové kresebné stopy, pohybující se mezi kreslířským a malířským pojetím.
Jana byla bytost nesmírně lidská, spontánní, bezprostřední. Náležela k umělcům, počítajícím se svým vlastním emočním spektrem. Kreslila s cílem dotknout se vnitřního světa člověka a přírody cestou duševní pohody, meditace i smutku současně. Jako
kdyby se svět a její vlastní barevný život i existence zažité na divadle promítly do plochy papíru. Na papíře, jakémsi jevišti, se
abstrahující výtvarnou scénizací rodilo něco mezi krajinou, příběhem, pocítěním osudu, zastavením – defilé životních zážitků,
vzpomínek, inspirací, pocitů, myšlenek a vizuálních stop v pastelovém emocionálním ladění. Vždy se radovala ze života, proto kreslila všelijaké „živáčky“, i to, co by živé být mohlo. Nebylo
myslitelné, aby něco z její lidské podstaty neproniklo do pastelů.
Způsob myšlení ji vedl k abstrahujícímu tvárnění, z reality ne-
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KLADSKÉ POMEZÍ, VČELAŘI

zbylo příliš. Princip jejího vyjadřování tkvěl v připomenutí věci
jako symbolu – odkazu ke skutečnému světu předmětnosti, který nese myšlenku a je záchytným bodem pro diváka. V posledních letech Jana Švábová kreslila tak, aby se lidé mohli alespoň
usmát... Chtěla lidi už jen těšit. Pastelové obrázky jejího života
byly, jak říkal Mojmír Preclík, abstrakaté. Nikdy neměla ráda zátiší; snad pro jejich neživotnost. A nakonec malá zátiší života vytvářela. Inu, staré české přísloví připomíná, že odříkaného chleba bývá největší krajíc. 		
Jan Kapusta
Foto – Jana Švábová u rybníka Chochol ve Svratouchu na Českomoravské vrchovině, 21. 3. 2015.

Za méně známými výhledy
na Adršpašské skály
Zámek Adršpach – (červená t. zn.): rozcestí Pod Starozámeckým vrchem, rozcestí Pod Zříceninou hradu Adršpach – (žlutá
t. zn.): Zřícenina hradu Adršpach, vyhlídka, rozcestí Pod Starozámeckým vrchem – (červená t. zn.): Zámek Adršpach (3 km).
Vydejte se s námi za krásnými výhledy na Adršpašské skály,
které nejsou možná pro mnohé z vás tolik známé. Jedná se o pohled na skalní město ze Starozámeckého vrchu, na kterém se
kdysi vypínal skalní hrad Adršpach.
Náš krátký výlet začíná u parkoviště v Adršpachu, odkud pokračuje po červené turistické značce po silnici směrem na Horní
Adršpach. Po několika metrech procházíme kolem renesančního zámku Adršpach a o cca 100 m. Dále značená trasa odbočuje
vlevo mezi penziony a pokračuje směrem k lesu. Jeden z penzionů, kolem kterého procházíme, je hrázděný dům, bývalý Umlaufův statek, který je v pověstech spojován s hradem a s loupeži-

Včelaři na Náchodsku
Zimní období není pro včelaře pouze obdobím klidu, či zábavy, ale časem, kdy je možnost se poctivě připravovat na nadcházející chovatelskou sezónu. Nejinak je tomu u více než 700
členů Českého svazu včelařů z. s. na Náchodsku. Jsou sdruženi
ve 14 základních organizacích a starají se o téměř 8 500 včelstev.
V posledním období jejich řady ročně doplňuje kolem 40 nováčků. Právě pro ně byl připraven jarní Seminář pro začínající včelaře. Jeho cílem nebylo se naučit včelařské teorii či praxi, ale seznámit je s nejdůležitějšími obecnými i specifickými předpisy,
s nimiž se každý včelař dříve či později při provozování své pro
přírodu a životní prostředí hodnotné záliby setká.
Lektoři, zkušení včelaři a odborníci jako např. ing. Nikola
Grätzová, vedoucí odborného oddělení Českého svazu včelařů,
měli před sebou nelehký úkol. Výstižně, srozumitelně a přitom
přehledně vše posluchačům přiblížit. Témata zahrnovala historii včelařství v Čechách, vznik včelařských spolků v rámci okresu Náchod. Mimochodem jeden z nejstarších z nich – v Jaroměři,

vými rytíři, kteří hrad obývali. Přejdeme přes železniční přejezd
a po chvíli se ocitneme v lese na rozcestí Pod Starozámeckým vrchem. Budeme pokračovat dále po červené a následně se na dalším rozcestí Pod Zříceninou Adršpach napojíme na žlutou značku. Lesem budeme stoupat až na vrchol Starozámeckého vrchu,
kde nás přivítají dnes již skromné pozůstatky skalního hradu
Adršpach, který byl v roce 1447 zbořen Slezany. Celý komplex
hradu, jak kdysi vypadal, je vyobrazen na tabuli u cesty na Starozámecký vrch. Pozůstatky podsklepení hradu je ještě možné
nalézt, ale pro nás je největší atraktivitou hlavní věž, na kterou vystoupáme po železných schodech a odkud je nádherný
výhled na celou obec i skalní město Adršpach. Z vyhlídky půjdeme dolů stále po žluté značce až na rozcestí Pod Starozámeckým vrchem a následně po červené dojdeme zpět až k zámku
a dále k parkovišti.
Při tomto výletu určitě nezapomeňte zavítat i do budovy zámku Adršpach, kde na vás kromě stálé expozice horolezectví čeká
od 1. dubna do 30. září výstava fotografií Jarosława Jaremi Tělo
v kameni nebo výstava turistických vizitek, kterou můžete navštívit od 1. dubna 2017 do 28. února 2018.
si bude v roce 2018 připomínat své založení před 150 lety v roce
1868. Další oblastí bylo představení členů okresní organizace
a struktury ČSV z. s. spolu se stanovami jako základním dokumentem. Následovaly hlavní směrnice, jednací řád, statuty, principy a cíle chovatelské práce. Další blok byl věnován problematice právních předpisů v ochraně včel při provádění chemické
ochrany rostlin, veterinárních nařízení a rovněž i úrazové pojištění včelařů. Pozornost byla věnována otázkám vztahu včelařů a nevčelařské veřejnosti z hlediska bezpečnosti práce, umísťování včelstev, nákupu včelařského inventáře, prodeje včelích
produktů či zabránění týrání zvířat.
Závěrečné vyhodnocení ukázalo, že o probíraná témata byl
skutečný zájem, byla zvolena opravdu cíleně. Velká část účastníků si vybrala včelaření jako koníček po svých předcích či jako
součást svého životního stylu. Nenašel se nikdo, kdo by se včelařením začínal jako s potencionálním zdrojem svých příjmů.
Za ČSV, z.s., okresní organizaci Náchod
Ing. Jiří Valtera, předseda
Mgr. Bc. David Hanuš, jednatel
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Zahájení festivalu NPS 2017
(Masarykovo náměstí – venkovní pódium)
- Sboreček Jiráskova Gymnázia
- Přivítání účastníků, seznámení s programem
- Patron festivalu Ondřej Kepka
- Koncert kapely Bohadlo Band

Swing Sextet (Dannyho kavárna, Hotel U Beránka)

21.00

Výtvarné dílny – ateliéry ZUŠ Náchod
1. Plošné práce (kresba – malba) lektor: Lukáš Jícha
2. Prostorové práce (papír, drát, apod.) lektorka: Jana Matoušová

Divadelní představení – „Trapas nepřežiju! aneb Ten řízek nezvedej“
učinkují: Michaela Dolinová a Ladislav Ondřej (Ordinace v růžové zahradě)

9.00

10.00

Úterý 9. května

Jazzový koncert - Jazz Police, Robert Balzar Trio
(Velký sál Městského divadla Dr. Josefa Čížka)

18.30

kavárna „Café Patro“ (režisér a scénárista Tomáš Magnusek)
hudební doprovod: Musica Per Gaudium (Česká Skalice)

kavárna „Prima sezóna“ (herečka Petra Výtvarová Krausová)
hudební doprovod: F. A. Band (Náchod)

Noc literatury 2017 – veřejná čtení na neobvyklých místech
Téma: Současná evropská literatura

Vernisáž – výstava soutěžních fotografií studentů – Roman Unger
(Stará radnice – klub Pranýř, Masarykovo náměstí 1, Náchod)

18.00

Petr Váša

Venkovní pódium – koncerty (Masarykovo náměstí)
Acoustic Ladies (Gymnázium Jaroměř)
Kapa - komorní sbor (Gymnázium Jaroměř)
Monika Lebedínská (Gymnázium Jaroměř)

Workshop – divadelní, lektor: Petr Váša
Téma workshopu: fyzické básnictví
(Městské divadlo Dr. Josefa Čížka)

Workshop – fotografie, samostatná tvorba,
diskuse nad vytvořenými soubory, lektor: Petr Šulc, (Déčko Náchod)

16.00

14.00

13.00

Divadelní představení – „Kočičí hra“ (Klicperovo divadlo, HK)
v hlavní roli: Pavla Tomicová
(Městské divadlo Dr. Josefa Čížka,
předprodej vstupenek v Městském informačním centru)
19.00

9.00

VIII. ročník Hudebně – divadelního festivalu pro handicapované

Pátek 12. května

Pavla Tomicová

Workshop taneční - lektorky: Jana Valtarová, Jana Faltová
(taneční sál ZUŠ Náchod) – pro veřejnost!

Venkovní pódium – koncerty (Masarykovo náměstí)
F. A. Band (ZUŠ Náchod)
Swingáček (ZUŠ Hronov)
Dechový orchestr ZUŠ Náchod
15.00

18.00

Workshop taneční - lektorky: Jana Valtarová, Jana Faltová
(taneční sál ZUŠ Náchod)

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

16.00

15.00

PEVNOST DOBROŠOV, POZVÁNKY

19.00

Ondřej Kepka

14.00

Pondělí 8. května

8. – 12. květen 2017

Náchodská Prima sezóna

pořádají 20. ročník celostátního festivalu studentské tvořivosti

Náchodská Prima sezóna, o.p.s. a Město Náchod pod záštitou ministra kultury Mgr. Daniela Hermana, hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D.
a starosty města Náchoda Jana Birke, za finančního přispění Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR, Královéhradeckého kraje a Města Náchoda
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Graffiti workshop & ukázka, lektor: Jan Šubert
(ul. Smolova, za prodejnou Old Town skate & street)

Procházka J. Škvoreckého, provází: Ivana Votavová, Blanka Nešetřilová
(Masarykovo náměstí, lavička Josefa Škvoreckého)

Venkovní pódium – koncerty
Banda Di Feste (Pardubice), Musica Harmonica (ZUŠ Náchod)
(Masarykovo náměstí)

15.00

14.00

16.00

9.45

11.30 – 12.05 „Musí to bét?“ - JAKKdo, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř
(Městské divadlo Dr. Josefa Čížka)

Knihovnická pohádka (na motivy Pošťácké pohádky Karla Čapka)
Divadelní představení – nastudovaly žáci 5. C, ZŠ Komenského
pedagog: Monika Jelínková (Městská knihovna Náchod)

10.00

Mezinárodní projekt – ZEĎ 2017 – Vernisáž výstavy - Fotoklub Náchod
(vstupní prostory Městské knihovny v Náchodě)

17.00

NÁCHODSKÝ

www.primasezona.cz

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

18.00 - 23.00 Venkovní pódium – koncerty (Masarykovo náměstí)
(v případě nepříznivého počasí – Music Club Bazzén)
Hudební rockový večer: Warování (Velké Poříčí), ReGen (Lanškroun)
Vivian (Broumov), Maniac (Praha)

Slavnostní zakončení festivalu, patron festivalu Ondřej Kepka
koncert dixielandu Black Buříňos (Týniště nad Orlicí)
vyhlášení výsledků soutěžních částí festivalu
ukázky graffiti
taneční vystoupení
ukázky bubenické dílny
(venkovní pódium – Masarykovo náměstí,
v případě nepříznivého počasí sál Městského divadla Dr. Josefa Čížka)

Bubenická dílna, lektor: David Andrš
(sraz před klubem Pranýř)

Workshop taneční, lektorky: Jana Valtarová, Jana Faltová
(taneční sál ZUŠ Náchod)

Setkání s porotci literární sekce, rozborový seminář
(Městská knihovna Náchod)

Workshop fotografický, lektor: Roman Unger, Ateliérová fotografie
(ateliér Roman Unger)

15.00

13.00

11.00

10.00

9.00

žáky Královéhradeckého regionu, Základní škola a Mateřská škola
Josefa Zemana v Náchodě (velký sál – Městské divadlo Dr. Josefa Čížka)

INZERCE

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

Za spolupráci děkujeme těmto institucím:

Workshop – divadelní, lektor: Dominik Macháček
Seznámení s metodami a principy Italského divadla Commedia dell´arte
(Divadelní sál ZUŠ Náchod)

Bubenická dílna, lektor: David Andrš (sraz před klubem Pranýř)

14.00

Soutěž studentských filmů – Impuls Hradec Králové
Ondřej Krejcar, Jarmila Šlaisová (Kino Vesmír, videoklub, 3. patro)

10.00
14.00

Workshop – fotografický, lektor: fotograf Marek Štim
(Déčko Náchod)

13.00

Workshop – fotografický, projekce, lektor: fotograf Marek Štim
(Déčko Náchod)

Workshop – fotografie, projekce, “plechovkografie“ (Camera obscura),
zadání konceptuálního projektu, lektor: Petr Šulc (Déčko Náchod)

13.00 – 14.00 Rozborový seminář
(Městské divadlo Dr. Josefa Čížka)

Dětská Prima sezóna
divadelní představení divadla ÚDiF (Brno)
interaktivní muzeum chytré zábavy Pod čepicí (Hronov)
(Masarykovo náměstí, venkovní pódium
v případě nepříznivého počasí - Kino Vesmír)

9.00

10.15 – 11.20 „Normální debil aneb mé dětství v socialismu“ Divadlo
Bedřicha Kaněry při Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Břeclav
(divadelní sál ZUŠ Náchod)

Workshop – výtvarný, lektor: Lukáš Jícha, téma: Divadelní plakát
(ateliér ZUŠ Náchod)

9.00

13.30 – 15.00 Rozborový seminář
(divadelní sál ZUŠ Náchod)

12.00 – 12.35 „O SI(NE)BYLE[OJ]“ – DREJG, Gymnázium Náchod
(Městské divadlo Dr. Josefa Čížka)

10.50 – 11.25 „ZASTÁVKA“ - Divadelní soubor Čistírna, ZUŠ Pardubice
(Městské divadlo Dr. Josefa Čížka)

10.15 – 10.40 „Jak se dělá divadlo“ - ZŠ Železnická, Jičín
(divadelní sál ZUŠ Náchod)

Divadelní představení:
9.00 – 9.50 „Romeo, Julie a tma“ - ZUŠ Střezina, Hradec Králové
(Městské divadlo Dr. Josefa Čížka)

Divadelní představení:
9.00 – 10.00 „Sonet S.“ – DREJG, Gymnázium Náchod
(Městské divadlo Dr. Josefa Čížka)

9.00

Čtvrtek 11. května

vinárna „U města Prahy“ (moderátor a zpravodaj Petr Voldán)
hudební doprovod: Jiří Šála (Broumov)

9.00

9.00

Středa 10. května

Bubenická dílna, lektor: David Andrš
(sraz před klubem Pranýř)

14.00

hosté: Anna Slováčková, Pavel Callta, Nelly Řehořová
(velký sál – Městské divadlo Dr. Josefa Čížka) – pro základní a střední školy

KVĚTEN
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ARCHA, POZVÁNKY

Sociální služba
je jako průvodce
životem
Umět lidem naslouchat a podat pomocnou ruku ve správný
čas, to je úkolem sociálních pracovníků v projektu Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi Archa, který v Náchodě funguje už čtvrtým rokem pod záštitou neziskové organizace Dokořán.
Každý den otevírají pracovníci dveře Archy, aby pomáhali dětem a jejich rodičům řešit problémy, na které vlastními silami
nestačí. Projekt je zacílený především na rodiny s dětmi z Náchoda ohrožené sociálním vyloučením.
A jakou pomoc klienti potřebují? Nejvíce
oceňují, když jim pracovníci pomáhají se
záležitostmi spojenými se vzděláváním
dětí. Společně dělají domácí úkoly, opakují učivo na písemné či ústní zkoušení,
učí se pracovat na počítači a orientovat
se na internetu. Mezi zájemce o tuto pomoc patří žáci ze základních škol i středoškoláci. Rodičům projekt zase pomáhá
při komunikaci se školami. Cílem je podpořit rodinu v nejtěžším období a naučit
je zvládat problémy bez pomoci sociální služby.
Nedílnou součástí práce je terénní program. Klienti jej využívají buď ve formě doprovodu při vyřizování nejrůznější administrativy na úřadech a jiných veřejných institucích, nebo pracovníci docházejí přímo do rodin a opět pomáhají, s čím je aktuálně
potřeba. Kromě již zmiňované přípravy dětí do školy se jedná
o pomoc při řešení výchovných problémů dětí, při shánění brigád, práce nebo třeba jiného slušnějšího bydlení. Délka spolu-
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práce se v jednotlivých rodinách liší od jednorázové pomoci až
po dlouholetou spolupráci rozdělenou do jednotlivých úseků dle
momentálních potřeb klientů.
V příhraničním městě, jakým je Náchod, se pracovníci služby setkali také s polskými rodinami, které se sem přestěhovaly
z důvodu lepší pracovní nabídky. Svoji situaci měly po příchodu
ztíženou kvůli jazykové bariéře. Pracovníci jim pak pomáhali při
jednání na úřadech, pojišťovnách a ve školách a to buď formou
doprovodu, nebo s porozuměním korespondence a různých formulářů a celkovou orientací v našem sociálním, zdravotnickém
a školském systému.
Díky dlouhodobě dobré spolupráci s náchodskými základními
školami a s Odborem sociálních věcí a školství se daří pomáhat
rodinám s dětmi, které aktivně usilují o změnu ve svém životě
a chtějí řešit potíže, do kterých se dostaly. V roce 2016 se jich do projektu zapojilo více než čtyřicet.
Mgr. Denisa Carvová, Dokořán z.s.,
vedoucí soc. sl. Archa
Dokořán z.s. se stal partnerem projektu Přijďte k nám na kafe.
Nebojíte se bourat předsudky? Zapojte
se do projektu, ve kterém se spolu setkají
na přátelské návštěvě u sebe doma rodiny s odlišným původem, zvyky a kořeny.
Jste zvědaví a rádi byste prožili něco nového? Vyplňte nezávazný formulář na: www.prijdtenakafe.cz
Následně vás osloví koordinátorka projektu, která vám předá další informace.
Bližší informace lze získat i na e-mailu:
prijdteknamnakafe@kr-kralovehradecky.cz
nebo na tel. 608 965 506.
Mgr. D. Carvová, vedoucí soc. služeb SASRD ARCHA

POZVÁNKY
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NÁCHODSKÁ
PRIMA SEZÓNA, O.P.S.
UVÁDÍ:
UVÁDÍ:

Náchodská
Prima sezóna, o.p.s.
uvádí:

HUDEBNÍ
VEČER

Jazzový
večer
8. května 2017
od 19 hod., Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě
Jazz Police (Hradec Králové) | Robert Balzar Trio (Praha)


VENKOVNÍ PÓDIUM, MASARYKOVO NÁMESTÍ

 NEPRÍZNIVÉHO

V PRÍPADE
POČASÍ - MUSIC CLUB BAZZÉN

od 21 hod., Hotel U Beránka - „Dannyho kavárna“


WAROVÁNÍ (VELKÉ PORÍČÍ)
| REGEN (LANŠKROUN) | VIVIAN (BROUMOV) | MANIAC (PRAHA)

Swing Sextet

VSTUP ZDARMA!

Vivian (Broumov)

Warování (Velké Poříčí)
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Robert Balzar Trio (Praha)
Regen (Lanškroun)

A3_hudebni_vecer_2017_SAZBA_final_navrh.indd 1

Maniac (Praha)

Vstupenky v Městském informačním centru v Náchodě.

21.4.2017 9:12:27

A3_jazzovy_vecer_2017_SAZBA_final_navrh.indd 1
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Město Náchod
vás srdečně zve na akci

7. 5. 2017 NÁCHODSKÉ

M Á JOVÁ N Í

na Masarykově
náměstí

PROGRAM
16.00–16.50
17.00–18.00
18.30–19.30
20.15–21.25
21.15

Street dance taneční skupiny SVČ Déčko
Tight Trail – kapela
Klapeto – kapela
Proradost – kapela
Lampiónový průvod s mažoretkami MONA Náchod
a Dechovým orchestrem ZUŠ Hronov

POZOR ZMĚNA!

průvod vychází od supermarketu LIDL

21.45

OHŇOSTROJ

pod Státním zámkem Náchod k 72. výročí konce II. světové války

Doprovodný program

omyvatelné tetování na tělo, dětské zábavné atrakce, stánkový prodej
Z důvodu ohňostroje bude 7. 5. 2017 od 17.30 hodin uzavřen vjezd na Masarykovo náměstí
v Náchodě a od 20.30 hodin bude uzavřeno zámecké schodiště od Hotelu U Beránka.
Státní zámek Náchod bude 7. 5. 2017 otevřen!
NÁCHODSKÝ
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PROPOZICE
Soutěž jednotlivců v běhu na 100 metrů s překážkami zařazená do seriálu
Východočeské stovky.
Pořadatel:

Sbor dobrovolných hasičů Běloves ve spolupráci s OORM Náchod

Místo konání: Náchod - sportovní areál ZŠ Plhov (50°25'26.089"N, 16°9'45.956"E)

Datum:

neděle 28. 5. 2017

Prezence:

9. 00 - 9. 30 hodin - start kategorie mužů v 10.00 hodin

Přihlášky:

elektronicky na www.stovky.cz nebo na e-mail patrik.kligl@tiscali.cz
(do čtvrtka 25. 5. 2017)

Startovné:

50 Kč za každého závodníka - u prezence každý soutěžící předloží členský průkaz
SH ČMS

Stravování: možnost zakoupení drobného občerstvení přímo na místě soutěže
Kategorie:

dorostenci, dorostenky (ročník 2001 - 2004),
ženy, muži (ročník od 2000)

Pravidla:

dle Směrnice hasičských sportovních soutěží SH ČMS, Směrnice celoroční činnosti
dorostu SH ČMS - Dorost a pravidel Českého poháru v běhu na 100 m s překážkami

Dráha:

2 dráhy, povrch tartan, překážky tartan

Provedení:

každý soutěžící má 2 pokusy, horší čas se škrtá

Překážky:

bariéra - 200 cm pro muže, 170 cm pro dorostence, 70 cm pro ženy a dorostenky
kladina - délka 800 cm, výška 120 cm pro muže, 80 cm ostatní kategorie

Časomíra:

elektronická

Pojištění:

soutěžící jsou na úraz pojištěni na základě členství SH ČMS

Program: 9. 00 - 9. 30 prezence
9. 30 - 9.45 slavnostní zahájení
10. 00
start kategorie mužů
11. 30
start kategorie žen
12.30
vyhlášení kategorie muži a ženy
12. 45
start kategorie dorostenek a dorostenců
14. 00
vyhlášení kategorie dorostenky a dorostenci

DĚTSKÁ PRIMA SEZÓNA

KVĚTEN

Podpořte 10. května
již 21. ročník Květinového dne!
Také v tomto roce se uskuteční jako součást mezinárodní kampaně proti rakovině za zlepšení léčby a výzkumu nádorových
onemocnění ve středu dne 10. května již 21. ročník celonárodní veřejné sbírky Květinový den s označením Český den proti
rakovině 2017. Akce je zaměřena na výchovu ke zdravému způsobu života v rodině a na prevenci před rizikovými faktory, spolupodílejícími se na nádorových onemocněních. Účelem sbírky
je preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím informací v letácích a za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj proti rakovině, na nádorovou prevenci,
zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výchovy, výzkumu a vybavení onkologických pracovišť.
Tradičním symbolem sbírky je žlutý květ měsíčku lékařského,
barva stužky u kytiček bude letos modrá. Kvítek bude opět nabízen za minimální příspěvek 20 Kč.
Hlavním tématem sbírky a letáků bude tentokrát prevence nádorů hlavy a krku (nádory ORL). Ročně je ve světě diagnostikováno více než půl milionu nových případů tohoto onemocnění,
čímž se v četnosti výskytu řadí na páté místo mezi zhoubnými
nádory. Nejčastěji se vyskytují nádory hrtanu a hltanu. Riziko
vzniku stoupá s věkem a u mužů je častější než u žen. Příčinami
vzniku těchto nádorů je chronické kouření (včetně kuřáků marihuany) a konzumace alkoholu. Nejlepší prevencí je omezení
těchto škodlivých vlivů spolu se správně a pravidelně prováděnou ústní hygienou. Dodržováním jednoduchých zásad zdravého životního stylu lze podle nejnovějších poznatků až polovině
všech onkologických onemocnění předejít!
V našem regionu se Květinovému dni dlouhodobě věnuje Liga
proti rakovině Náchod se sídlem v budově MěÚ Náchod, Palachova 1303, která již více než 20 let působí v oblasti prevence
a podpory nemocných. Díky její spolupráci s 15 středními školami a skauty v mnoha městech a obcích Náchodska, Broumovska,
Policka, Trutnovska, Novoměstska a Jaroměřska jsme oblastí, kde
lidem není zdraví lhostejné a kde má Květinový den každoroční
širokou podporu veřejnosti.
Šíření zásad prevence rakoviny je naším hlavním cílem, pomozte prosím 10. května i vy!
MUDr. Vladimír Müller, Liga proti rakovině Náchod

Děti ukáží své talenty
Studentský festival Náchodská Prima sezóna, který letos oslaví krásné kulaté dvacetiny, se koná od 8. do 12. května. V rámci festivalu je již tradičně jeden den věnován „primáckému potěru“ tj. dětem od 3 do 15 let pod názvem Dětská Prima sezóna
a tento rok se hemží náchodskými strašidly, ale i Elfy a Trolly.
Ve čtvrtek 11. 5. 2017 si MŠ Vančurova, MŠ Kramolna a ZŠ
a MŠ pro děti s logopedickými obtížemi, Hradec Králové připravily hudební a literární etudy, které budou proloženy dvěma
představeními divadla ÚDiF s názvem Kouzelná fyzika. Divadlo ÚDiF dětem předvede, že fyzika nejsou kouzla, ale pokusy!
Budou zkoumat všední věci kolem nás na nevšedních a fascinujících experimentech. Hledat odpovědi na otázky proč horkovzdušné balóny létají a proč železné lodě plavou, jakou sílu
má vzduch nebo kdy nejde papír zapálit sebevětším plamenem.
Přijďte se bavit fyzikou!
Po celé dopoledne bude dětem volně k dispozici UV kabinka
nainstalovaná Interaktivním muzeem chytré zábavy Pod čepicí
v Hronově, kde si děti budou moci bezplatně zaexperimentovat
s UV světlem... Zjistit, co všechno se může rozzářit, jak zviditelnit neviditelné a že se dá světlem třeba i kreslit...
To všechno nás čeká ve čtvrtek 11. 5. 2017 na náchodském
Masarykově náměstí a v případě nepřízně počasí v Kině Vesmír.
Výtvarné práce, přihlášené do Dětské Prima sezóny 2017, budou po celou dobu festivalu vystaveny v kavárně Prima sezóna
vedle náchodské knihovny.

Náchodská Prima sezóna, o.p.s. a město Náchod

vás zvou na

Dětskou
Prima sezónu

dne 11. 5. 2017
na Masarykově náměstí v Náchodě
(v případě nepříznivého počasí v Kině Vesmír)

09.45
10.05
10.30
10.45
11.30
13.00
14.00

Zahájení 2. ročníku Dětské Prima sezóny
Vyprávění taťky Šmouly – MŠ Vančurova
Malá strašidla – MŠ Kramolna
Divadlo ÚDiF – představení pro MŠ
Divadlo beze slov – ZŠ Štefánikova HK
Divadlo ÚDiF – představení pro ZŠ
Slavnostní ukončení a vyhodnocení

Od 9. do 14. hodiny bude na náměstí nainstalována UV kabinka z Interaktivního muzea chytré zábavy Pod čepicí v Hronově.
Přijďte si zaexperimentovat s UV světlem... Zjistíte, co všechno se může rozzářit, jak zviditelníte neviditelné a že se dá světlem třeba i kreslit...
Výtvarné práce budou po celou dobu konání studentského festivalu Náchodská Prima sezóna vystaveny
v kavárně Prima sezóna vedle Městské knihovny v Náchodě. Tento projekt byl podpořen z dotace Královéhradeckého kraje.

NÁCHODSKÝ
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Beseda na téma

PROČ JSME SE STALI PĚSTOUNY
Kdy: 22. 5. 2017 od 17 hodin

Městská knihovna v Náchodě, Kamenice 105, Náchod

JAKÉ DĚTI PŘICHÁZEJÍ DO PĚSTOUNSKÉ PÉČE?
Jsou to děti, o které se jejich rodiče z nějakých důvodů neumějí, nechtějí, nebo nemohou postarat. Tyto děti ale nejsou
takzvaně právně volné, nebo pokud jsou, tak se je z nějakých důvodů nedaří umístit do osvojení. Některé z dětí mají
kontakt se svými rodinami, vídají se se svou mámou či tátou, ti se ale o ně z nějakého důvodů nemohou postarat.
Pro všechny děti je nesmírně důležité, aby mohly vyrůstat v rodině. Pokud to nemůže být rodina vlastní, měla by to být
rodina náhradní.
Jen v rodině má dítě možnost naučit se budovat pevné vztahy, které jsou tak důležité pro jeho další život.
Život pěstounské rodiny není vždy jednoduchý. Dítě přichází do rodiny s obrovskou ztrátou, ztrátou svých nejbližších lidí.
Největším úkolem pěstounů je navrátit dětem důvěru v celý okolní svět. Děti přicházející do pěstounských rodin mají
mnohdy nějaký hendikep, jsou již větší, mají sourozence, pocházejí z jiného kulturního prostředí. Pěstounům se nenarodí
do rodiny miminko, narodí se jim do rodiny větší dítě, nebo například dítě, které k nim „barevně neladí“.
Pěstounem se člověk nerodí, k pěstounství musí člověk dorůst a dozrát. Možná jste to i vy, kdo se o této formě náhradní
rodinné péče chcete dozvědět víc. Možná Vás zajímá, proč se lidé rozhodli přijmout do rodiny cizí dítě, co tomu
předcházelo? Jaké to je? Jaké musejí pěstouni řešit problémy?
Kdo pěstounům pomáhá? Pro jaké děti je potřeba najít rodiny? Pokud jste si odpověděli na některou z otázek ano,
přijďte 22. 5. 2017 od 17 hodin do Městské knihovny v Náchodě, Kamenice 105, Náchod

POZVÁNKY

KVĚTEN

Světový
den boje
proti
mozkové
mrtvici
MedTronic_inz_178x123_Náchodský zpravodaj.indd 1

ČAS
JE
MOZEK!

15. května
9–12 hodin

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka,
Masarykovo náměstí 74, Náchod

Mrtvice u nás denně zabije v průměru 28 lidí. Zabránit vážným následkům
tohoto onemocnění můžeme včasným rozpoznáním příznaků. Lékaři totiž mohou zahájit léčbu maximálně do 6 hodin po prvních projevech nemoci.
Poznáte mozkovou mrtvici? Přijďte si to ověřit 15. května od 9 do 12 hodin
do Městského divadla Dr. Josefa Čížka. K dispozici Vám bude také bezplatné ultrazvukové měření krčních tepen, měření krevního tlaku a měření tělesného
složení přístrojem InBody. Pod odborným vedením záchranářů z královéhradecké záchranné služby si můžete na modelu vyzkoušet nácvik resuscitace.
Pomocí kvízů a her si navíc procvičíte mozek a na vlastní kůži si vyzkoušíte,
jaké může mít mrtvice následky.

www.casjemozek.cz
4/13/2017 2:53:54 PM
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BAMBIFEST
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CAMERATA NOVA

KVĚTEN

Náchodská Prima sezóna, o.p.s. ve spolupráci s Městem Náchod, za finančního přispění Ministerstva
kultury ČR a Královéhradeckého kraje, pod záštitou ministra kultury Mgr. Daniela Hermana a hejtmana
Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D. za odborné spolupráce NIPOS – ARTAMA,
ve spolupráci s kulturními zařízeními a farními úřady v Náchodě, České Skalici, Novém Městě nad Metují,
Červeném Kostelci a Hronově pořádají

47. ročník festivalu komorní hudby

Camerata Nova
Náchod 2017
Koncerty neprofesionálních komorních sdružení,
instrumentálních i vokálních těles

22. - 31. května 2017
SLAVNOSTNÍ ZAHÁ JENÍ FESTIVALU
22. května 2017 od 19.00 hodin, Městské divadlo Dr. Josefa Čížka, Náchod
KOMORNÍ ORCHESTR SLÁVY VORLOVÉ NÁCHOD
dirigent: Josef Vlach, sólisté: Zuzana Meierová (lesní roh), Václava Štěpánová (viola),
Štěpán Štěpán (kontrabas), Iveta Krejslerová (klarinet), Jiří Kotal (basetový roh)
23. května 2017, 19.00 hodin, kostel Nejsvětější Trojice, Nové Město nad Metují
KOMORNÍ ORCHESTR UHK, HRADEC KRÁLOVÉ
dirigent: Jaromír Křováček, sólista: Tsai Chia Cheng (Taiwan) – hoboj
25. května 2017, 19.00 hodin, kostel Sv. Jakuba, Červený Kostelec
POLYFONNÍ SDRUŽENÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
dirigent: Lukáš Janko
26. května 2017, 19.00 hodin, kostel Všech svatých, Hronov
KOMORNÍ ORCHESTR IŠI KREJČÍHO
dirigent: Tomáš Klásek, sólistky: Emily Monicken (viola), Kristýna Utíkalová (viola),
Tereza Smrčková (mezzosoprán), Sylvie Hartmannová (klarinet)
27. května 2017, 16.00 hodin, lázeňský park Kudowa-Zdroj, Polsko
PĚVECKÝ SBOR KAMARÁDI, PRAHA
sbormistryně: Veronika Dvořáčková Žofáková, Petra Jirůtková – klavír
PĚVECKÝ SBOR BRUMBAMBULE, ZUŠ HRONOV
sbormistryně: Zuzana Meierová Genrtová
28. května 2017, 18.00 hodin, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Česká Skalice
SMYČCOVÝ ORCHESTR JESENÍK
dirigent: František Mech, sólisté: Ivana Vondrušková – kontrabas, Daniel Both – viola,
Filip Ondruch – violoncello, Anežka Konečná – housle
31. května 2017, 19.00 hodin, kostel svatého Vavřince, Náchod
ŽESŤOVÝ KVARTET ZUŠ NÁCHOD
pedagog: Václav Kárník
FLÉTNOVÝ SOUBOR ZUŠ NÁCHOD
pedagog: Roman Škárka
PĚVECKÝ SBOR CHOREA CORCONTICA, TRUTNOV
sbormistr: Eva Slaninová
www.cameratanova.cz
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KINO VESMÍR

SVĚTOVÁ OPERA, MUZIKÁL, DIVADLO, KONCERTY I VÝSTAVY

to vše v kině Vesmír v Náchodě v KVĚTNU 2017
Čtvrtek 4. května ve 20 hodin
Záznam koncertu z Berlína
DEPECHE MODE: LIVE IN BERLIN
Strhující záznam vystoupení legendární britské kapely. Nenechte si ujít „Depešáky“ v nejlepší formě, na velkém plátně s dokonalým obrazem a především zvukem, kterým rozhodně nebudeme šetřit! Záznam Live in Berlin byl natočen v berlínské
o2 Aréně 25. a 27. listopadu 2013 během turné k 13. řadovému
albu Depeche Mode Delta Machine. Vstupné 150 Kč.
Čtvrtek 11. května v 19.30 hodin
Záznam divadla Comédie-Franҫaise ze sálu Richelieu v Paříži
MISANTROP – LE MISANTHROPE
Autor: Molière, režie: Clément Hervieu-Léger. Molièrovo největší
dílo - tragikomedie z roku 1666 má v kontextu evropské kultury
stejně klíčové postavení jako Hamlet, Don Quijote nebo Faust.
Hlavní hrdina Alcest je vášnivým zastáncem pravdy, stojí proti společenské přetvářce, odmítá autoritu rodiny i církve. Nechce uznat žádný kompromis mezi ideálními požadavky naprosté pravdy a společenskou realitou. Nenávidí lidi a straní se jich.
Jedny proto, že jsou špatní, druhé proto, že jsou k těm špatným
shovívaví… Nastudováno ve francouzském originále, uváděno
s českými titulky. Vstupné 220 Kč, studenti a senioři 200 Kč.
Pátek 12. května ve 20 hodin
Satelitní přenos koncertu ze Smetanovy síně Obecního domu
v Praze
PRAŽSKÉ JARO 2017 – BEDŘICH SMETANA: MÁ VLAST
Hrají Vídeňští filharmonikové, dirigent Daniel Barenboim.
Festival Pražské jaro 2017 zahájí Vídenští filharmonikové – těleso, které mnozí řadí mezi nejlepší světové orchestry, pod taktovkou světoznámého dirigenta, ale i vynikajícího klavíristy Daniela Barenboima. Orchestr na Pražské jaro zavítá již posedmé
– pocty zahájit festival se mu ale dostává vůbec poprvé! Od roku
1952 je Mou vlastí každoročně zahajován MHF Pražské jaro.
Vstupné 30 Kč.
Sobota 13. května v 18.15 hodin
Satelitní přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku
RICHARD STRAUSS / RŮŽOVÝ KAVALÍR
Závěrečný přenos sezóny 2016–17 Metropolitní opery. Nový Růžový kavalír v režii Roberta Carsena nahrazuje v MET inscenaci
z roku 1969. Straussovo košaté veledílo bude dirigovat Sebastian
Weigle. Renée Fleming ztvární Maršálku, jednu ze svých životních rolí. V severoamerické premiéře se jako její mladý titulní
hrdina Oktavián představí mezzosopranistka Elína Garanča. Barona Ochse ztvární Günther Groissböck, Sofii Erin Morley, metropolitní debut čeká v roli Faninala na Marcuse Brücka a italského
pěvce si zazpívá Matthew Polenzani. Nastudováno v německém
originále, uváděno s anglickými a českými titulky.
Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč,
abonentní 270 Kč.
Středa 18. května v 19.30 hodin
Výstava z Muzea Florencie Griswold v Connecticutu
SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ NA PLÁTNECH KIN
– ZAHRADY V UMĚNÍ: AMERICKÝ IMPRESIONISMUS
Po úspěšném dokumentu Malby moderních zahrad: Od Moneta k Matissovi je tu nový snímek založený na velmi populární výstavě v Muzeu Florencie Griswold v Connecticutu, které je
obecně považováno za domov amerického impresionismu. Základ amerického impresionismu vychází z francouzských umělců, jakými jsou Renoir a Monet, dále se ale tento umělecký směr
ubíral vlastní cestou. Příběh amerického impresionismu je úzce
svázán s láskou k zahradám a touhou zachovat přírodu v rych-
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le se urbanizujícím světě. Tento fascinující film vznikal v ateliérech, zahradách a mnoha známých lokalitách v celých východních Spojených státech, Velké Británii a Francii a je opravdovou
pastvou pro oči. České titulky.
Vstupné v předprodeji do 10. května 2017 – 180 Kč, dále za 200 Kč.
Pátek 19. května v 17 hodin
Špičkové provedení Beethovenových koncertů v úchvatném dokumentu
CONCERTO – PUTOVÁNÍ S BEETHOVENEM
Oceňovaný režisér Phil Grabsky (tvůrce úspěšného cyklu „Světové malířství na plátnech kin“) a světoznámý klavírista Leif Ove
Andsnes se vydávají na vzrušující putování za největším skladatelem všech dob Ludwigem van Beethovenem. Beethovenův génius je tentokrát nahlížen prostřednictvím jeho pěti klavírních
koncertů – mistrovských opusů vévodících klavírní literatuře
od hudebního klasicismu až po současnost. Skrze virtuózní interpretaci Leif Ove Andsnese je koncert po koncertu přibližován
také Beethovenův život od útlého věku zázračného dítěte v imperiální Vídni až po dosažení statusu největšího žijícího skladatele v době, kdy dokomponoval 5. klavírní koncert Es dur zvaný
Císařský. Část dokumentu byla natáčena během Mezinárodního
hudebního festivalu Pražské jaro ve Dvořákově síni Rudolfina.
České titulky. Vstupné 150 Kč.
Pátek 26. května v 19.30 hodin
Záznam muzikálu z Opery San Francisco
LOĎ KOMEDIANTŮ
Muzikál o dvou dějstvích, grandiózní představení Opery San
Francisco, v barevné show s úžasnými pěveckými a tanečními
výkony. Autoři: Oscar Hammerstein II. a Jerome David Kern. Slavná muzikálová klasika je dojemnou love story se silnou připomínkou hořkého dědictví rasismu – to vše ve velkorysé produkci,
režírované Francescem Zambellem. V hlavních rolích Heidi Stober, Michael Todd Simpson, Bill Irwin, Patricia Racette a Angela
Renée Simpson. V muzikálu zazní slavné klasické písně jakými
jsou „Old Man River“ a „You Are Love“, které se staly světovými hity… České titulky. Vstupné 250 Kč, studenti a senioři 200 Kč.

Zveme vás na veřejnou valnou
hromadu Spolku Obchvat Náchoda
Valná hromada se koná v úterý 30. května od 15.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Náchod, Masarykovo náměstí 40.
Součástí valné hromady je podání informací o přípravě obchvatu města Náchod a přeložky silnice II/ 303 Běloves-Velké Poříčí.
Pozváni jsou: MD ČR, ŘSD ČR Správa Hradec Králové, radní pro dopravu Královéhradeckého kraje, vedení města Náchod, Policie ČR DI Náchod a poslanci parlamentu ČR za
okres Náchod.
Výbor Spolku Obchvat Náchoda
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ENGLISH
SUMMER
CAMP
15/07 - 22/07 2017
Vernířovice u Šumperka
3 400 Kč
Jsi student/ka střední školy? Chceš s námi v létě o prázdninách
prožít týden plný zábavy, sportů, hudby, šílených her,
na který budeš celý rok vzpomínat, kde si najdeš spoustu nových
kamarádů nejenom z Čech, ale i USA?
A hlavně, kde se naučíš anglicky tak,
jak se ti to nepovede ani za celý školní rok?
Tak pojeď s námi na English Camp!
pořádají Mládež Církve bratrské v Poděbradech a v Náchodě
ve spolupráci s Křesťanskou akademií mladých

Více informací na FB English camp Poděbrady+Náchod
www.mladeznachod.cz, tel. 777 229 176
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OBČANSKÁ PORADNA NÁCHOD

Vzpomínka na Janu Švábovou
Před časem jsem dostala smutnou zprávu. Dne 10. března 2017
odešla ve věku 77 let náchodská rodačka, divadelnice, výtvarnice a především vroucná duše Jana Švábová, jak krásně napsala
na smuteční oznámení její dcera Marie a přidala i reprodukci jejího pastelu Loučení a verš ze Skácelovy Smuténky. Já ještě dodávám – vstřícná, vždy pozorná, nesmírně skromná
a obětavá žena. Mnozí jste ji a její rodinu ve městě
znali, proto mi dovolte připomenout několik momentů z náchodského období jejího života a malou osobní vzpomínku.
Na Husově náměstí mezi nádražím a pivovarem
býval koloniál Boleslava Švába, z jehož stále otevřených dveří se linula vůně čerstvé kávy. Starší
generace ještě pamatuje slogan „Šváb praží dobrou kávu“. Malé Janě bylo v krámě úžasně. Občas
mohla trochu mlsat, nejraději směs z úlomků různých druhů bonbonů, a pozorovala čilý ruch. Jako
jedináček byla nadšená, když se v rodině za války objevil její bratranec, tehdy desetiletý Miloš Forman, budoucí slavný režisér. Jeho rodiče odvlekli Němci a strýc a teta Švábovi se hocha zcela samozřejmě ujali. Později vzpomínal, jak se
v malém bytě nad konzumem cítil jako doma a jak z atmosféry
krámu hodně čerpal pro svůj první celovečerní film Černý Petr.

Doteky generací
V poslední době jsme svědky, jak se vytrácí ohleduplnost mezi lidmi napříč všemi generacemi. Proto vznikl projekt „Děti
seniorům- senioři dětem“, který bude realizován Občanským poradenským střediskem v průběhu roku 2017 v sociálním
zařízení Domova důchodců Náchod, ulice Bartoňova. Za zdmi domova běží život
i čas jinak a jiným tempem, lehko sklouzne do stereotypu dlouhých, nenaplněných
dnů. Myšlenkou projektu je zprostředkovat kontakt obyvatelům domova s širším
společenským prostředím, které by jim
přineslo do života radost, poznávání nových lidí, očekávání příjemných zážitků
a pocit sounáležitosti s jejich městem.
Do projektu se již zapojily školy z Náchoda, jmenovitě ZŠ T.G. Masaryka, ZŠ Komenského, ZŠ Plhov, Jiráskovo gymnázium, ale také Mateřské centrum Hopsáček,
jednotliví studenti, dobrovolníci atd.. Naši
partneři přicházejí se svými nápady a připravují různé programy. Např. v únoru
proběhla zajímavá přednáška studentky
Natálie Bezděkové „Život a zpěvácká kariéra Elvise Presleyho“. Z akcí za ZŠ T.G.M.
můžeme jmenovat skvělé hudební představení pěveckého sboru Hlásek za instrumentálního doprovodu kolegů pedagogů
Mgr. Jany Žaludové, Mgr. Ireny Pavlíkové,
Mgr. Sidónie Ilšnerové, Mgr. Anny Šafránkové, Bc. Michala Šafránka a Bc. Marka
Schumy. Dále proběhla příjemná akce, kdy
děti předčítaly knihy skupinkám seniorů
pod dohledem paní učitelky Mgr. Magdaleny Černé. Úspěšnou byla také velikonoční tvořivá dílna pod vedením paní učitelky Mgr. Ivany Maršíkové. V měsíci červnu

Po válce Jana navštěvovala Masarykovy školy a poté vystudovala
náchodské gymnázium, po maturitě v roce 1957 odešla do Prahy. Ještě předtím v červnu 1954 byla konfirmována v evangelickém sboru v Hronově. V Náchodě byla tenkrát pouze kazatelská
stanice, o jejíž rozvoj se Boleslav Šváb hodně zasloužil. Mezi Janou a jejím otcem byl silný na vzájemné lásce a důvěře založený
vztah. Při vzpomínce na něj před několika lety řekla: „Měl rád
lidi srdcem věřícího člověka.“
Šťastnou náhodou jsem se před řadou let s Janou Švábovou setkala na jedné zahradní slavnosti, padly jsme si do oka a začalo naše přátelství.
Vídaly jsme se někdy v Náchodě, častěji v Praze,
občas jsme spolu korespondovaly. Nikdy nezapomenu na návštěvy v bytě na Rašínově nábřeží,
na prostorný pokoj plný soch, obrazů, kříd a dalších výtvarných pomůcek, na fascinující výhled
z arkýřového okna na Vltavu a jedinečné pražské
panorama, na originální pohoštění červeným vínem z blízké vinotéky a chlebem se sádlem z farmářského trhu na náplavce před domem. A hlavně
nezapomenu na veselou, nakažlivě pozitivní Janu,
vždy dychtivou po všemožných nejen kulturních novinkách z Náchoda. Bylo to pořád její město. Jana Švábová, ta subtilní osůbka
s velkou vnitřní silou, dokázala, ani nevím jak, vždy předat část
té obrozující síly svému okolí. S vděčností a s láskou na ni vzpomínám. Věřím, že nejen já.                                            Lydia Baštecká

se těšíme na připravovaný koncert hudebního tělesa MUZICA VIVA pod uměleckým
vedením Mgr. Milana Poutníka. Originálními a zajímavými nápady se do projektu zapojí též studenti Jiráskova gymnázia.
V rámci projektu byla také vyhlášena
výtvarná soutěž „Doteky generací“, určená žákům třetích až pátých ročníků základních škol z Náchodska, kteří se chtějí
pokusit libovolnou výtvarnou technikou
zachytit „potkávání generací“ a doplnit
obraz i vhodným slovním poselstvím.
Bližší pravidla soutěže najdete na www.
ops.cz. Nejpůsobivější obrázky vyhodnotí výběrová komise složená ze zástupců
škol, domova pro seniory, vyhlašovatele,
médií, umělců a samotných seniorů. Vítězné obrázky se stanou součástí společné
výstavy v prostorech Městské knihovny
Náchod, kde veřejnost bude mít možnost se s partnery, prezentacemi uskutečněných akcí a účastníky projektu seznámit, a to v období letních prázdnin.
Velmi nás těší zájem, s kterým jsme se
s realizací projektu setkali u školských zařízení a také je chvályhodný přístup mladých lidí a dětí, udělat něco pro naše seniory. Poděkování, patří všem, kteří jste
se do projektu zapojili.              
Bc. Ladislava Bezděková
odborná sociální poradkyně
Občanské poradenské středisko, o.p.s.
Občanská poradna Náchod,
pasáž MAGNUM – pěší zóna
Kamenice č. 113, 547 01 Náchod
tel.: 734 370 960
e-mail: opnachod@ops.cz
www. ops@ops.cz

Hasičská zbrojnice
v Bělovsi má nový interiér
Běloveští hasiči se mohou těšit z nového interiéru hasičské zbrojnice. Ve spolupráci s nimi byla nedávno dokončena zasloužená úprava sociálního zázemí
a výměna podlahové krytiny klubovny hasičů. Byly provedeny nové rozvody
vody, kanalizace a elektroinstalace. Nechybělo ani vybourání a osazení nových
oken. Stěny a podlahy sociálního zázemí a klubovny byly obloženy novými obklady a dlažbou, vymalovány a vybaveny
novými zařizovacími předměty. Opravy
si z městského rozpočtu vyžádaly částku 311 tisíc korun, díky které běloveští
dobrovolní hasiči mohou využívat nové
funkční zázemí.

KVĚTEN

Dvoje závody a 15 cenných kovů
pro karatisty z Náchoda
POHÁR NADĚJÍ
V sobotu 8. 4. 2017 jsme se zúčastnili závodů v České Lípě. Soutěž nazvaná „Pohár nadějí“ přilákala rekordní počet 464 závodníků z 39 klubů Čech a Slovenska. Jak název napovídá, byla akce
určena pro začínající karatisty a karatistky, pro které byly přizpůsobeny i jednotlivé soutěžní kategorie. Soutěžilo se v kata
i kumite a pro začátečníky byly určeny speciální kategorie pro
technické stupně 8. a 7. kyu. Naše výprava čítající 11 členů si
domů přivezla 7 cenných kovů a každý závodník, který nedosáhl na stupně vítězů, obdržel od pořadatele pamětní medaili
za účast. Velkou pochvalu si zaslouží za své výkony naši nováčci, kteří poprvé soutěžili v kategorii kumite a jejich výkony byly
výborné -– Bára obsadila druhé místo a ostatní vedli rovnocenné souboje, svých soupeřů se nezalekli a domů si přivezli kromě
zkušeností i motivaci k dalšímu cvičení.
VAMBERECKÝ LVÍČEK – poslední březnová soutěž, které se zúčastnilo 180 závodníků z 23 klubů Čech, Slovenska a Polska. Náš
oddíl vzorně reprezentovalo 10 závodníků, kteří splňovali kritéria soutěže (věk 7–13 let, 8.–4. kyu = bílý – fialový pás) a ty nejlepší výkony byly oceněny cennými kovy.

SPORT
Výsledky – Pohár nadějí:
2. místo
Jakub Šolín – kumite žáci (10–11 let, – 41 kg)
Barbora Chaloupková – kumite žákyně (12–13 let, 8.–7. kyu open)
Karolína Stillerová – kumite juniorky (16–17 let, open)
Karolína Stillerová – kata juniorky
3. místo
Petr Matyska – kata žáci (10–11 let, 8.–7. kyu)
Lukáš Vlček – kumite junioři (16–17 let, + 65kg)
kata team žákyně +5.kyu (Mišáková, Škaldová, Mrkvičková)
Vamberecký lvíček:
1. místo
Kata team žákyně 12–13 let (Mišáková, Škaldová, Mrkvičková)
2. místo
Pavlína Škaldová – kumite žákyně 12–13 let, 6.–4.kyu
Jakub Šolín – kata žáci 10–11 let, 6.–4.kyu
kumite team 12–13 let (Mišáková, Škaldová, Mrkvičková)
3. místo
Petr Matyska – kata žáci 10–11 let, 8.–7. kyu
Veronika Mišáková – Kumite žákyně 12–13 let, 6.–4. kyu
Jakub Šolín – kumite žáci 10–11 let, 6.–4. kyu
Kata team žáci 7–11 let (Šolín, Matyska, Merhulík)
Všem závodníkům gratulujeme a děkujeme rodičům za pomoc při organizaci akce.  Za Karate-do Dvůr Králové nad Labem – Oddíl sportovního karate Náchod       
Regina Plašilová
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Náchodští plavci zářili
Dne 25. 3. 2017 se plavci oddílu Delfín Náchod zúčastnili 28. ročníku závodu Ceny TJ Bižuterie a města Jablonce nad
Nisou.
Tento závod je tradičně výborně obsazen a letos bylo přijato rekordních 443
závodníků z celé ČR. Ačkoliv konkurence
byla obrovská, naši Delfíni opět bodovali.
Jana Moravíková (2007) nenašla přemožitelku hned ve 4 disciplínách a získala zlaté medaile za 50 m motýl, 100 m
znak, 100 m volný způsob a 100 m polohový způsob. Stříbrná pak skončila v disciplíně 100 m prsa a 50 m volný způsob.
Také Michal Jerman (2004) vystou-
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pal na stupně vítězů hned pětkrát, když
na 2. místě skončil na 200 VZ a 3. stupínek obsadil na 200 PZ, 50 VZ, 100 VZ
a 100 Z.
Stříbrnou medaili pak přidal ještě jeho
oddílový kolega Vojtěch Říha (2004) v disciplíně 100 P.
Katka Jermanová (1999) se vydala dne
1. 4. 2017 do Brna na závod Cena Brněnského draka. Ve všech svých disciplínách
vystoupila na stupně vítězů. Druhé místo obsadila v disciplíně 100 VZ a 5 bronzových medailí vybojovala na distancích
200 VZ, 100 P, 50 VZ, 100 M a 400 VZ. Vše
korunovala celkovým 2. místem v kraulařském čtyřboji žen ročníku 1999.
(jer)

Fotbal
Program FK Náchod v květnu 2017
Neděle 14. 5. v 10 hodin:
FK dorost – Písek II. Liga dorostů
Neděle 14. 5. v 17 hodin:
FK „B“ – LOKO Hradec Králové
I. A třída mužů
Středa 17.5. v 17 hodin:
FK dorost – Olympie Hradec Králové
II. Liga dorostů
Sobota 20. 5. v 17 hodin:
FK „A“ – Ústí nad Orlicí divize mužů
Sobota 27. 5. v 17 hodin:
FK „B“ – Třebeš I. A třída mužů
Všechna utkání se hrají na stadionu
v Bělovsi.

Maraton na Špince
Oddíl dálkového a zimního plavání Náchod pořádá dne 3. 6. 2017 pátý ročník
plaveckého maratonu na Špince přes Špinku. Start v 10 hodin na Špince u „keliš
baru“. Trať na 1000 m, která je pro příchozí veřejnost, dále tratě 3000 m, 5000 m,
10 000 m, 15 000 m, které jsou započítávané do českého poháru v dálkovém plavání. Na startu nebude chybět účastnice
olympijských her v Riu Jana Pechanová,
mistryně světa z roku 2014 na 50 km Sylva Rybářová a nejmladší pokořitelka kanálu La Manche Lenka Štěrbová. Těšíme
se na vaši účast.
Petr Kocián

O pohár Bílého Tygra
Tým HC Náchod se zúčastnil turnaje v Liberci pro hráče ročníku 2009 a mladší. Konkurence byla víc než dobrá, neboť dalšími týmy v turnaji byly pořádající Bílí Tygři Liberec, dále hráči HC
Buldoci Neratovice, HC Slovan Ústečtí Lvi a hokejisté HC Mountfield Hradec Králové.
Ti všichni nastoupili 19. března 2017 ve Svijany Aréně do turnaje, který se hrál poměrně zajímavým způsobem. Každý účastník postavil dva týmy. Hráči v týmech byli seřazeni podle jejich
aktuálních dovedností od hokejově nejvyspělejších (1. trojice
týmu „A“), až po momentálně hokejově nejméně vyspělé (3. trojice týmu „B“). Oba týmy nastupovaly do zápasů vždy současně
na dvou ledových plochách. Tak byly vytvořeny podmínky pro
to, že se „na kotouč dostal“ každý ze zúčastněných borců a ze hry
měli všichni radost. Co se týká výsledků: přehráli jsme Ústí a to
ve všech šesti trojicích. Utkání s Buldoky z Neratovic bylo vyrov-

nanější. A tým uhrál remízu a B tým těsně vyhrál. Tím jsme si zajistili třetí místo a následně nastoupili k poslednímu dvojutkání
s domácím Libercem, byl to prakticky zápas o druhé místo v turnaji. Oba zápasy byly vyrovnané a zápas A týmů byl objektivně
nejhezčím a nejdramatičtějším utkáním turnaje. Bohužel obě naše
mužstva nakonec prohrála. Vliv na to mohla mít skutečnost, že
Liberec má širší kádr a my měli v týmu větší počet hráčů z mladší kategorie 2010. Ale sportovně jsme museli uznat lepší koncovku soupeře. Kromě pohárů, medailí a hokejových dárků jsme obdrželi i krásný dort s logem Bílých Tygrů.
Turnaj vyhrál HC Mountfield HK, který s převahou porazil
všechny zúčastněné týmy.
Kluci odjížděli s dobrým pocitem a úspěchem podloženým bojovnými výkony. Navíc turnaj se hrál na Josefa a náš „Pepíno“ (Josef Flechtner) svůj svátek oslavil osmi góly a titulem nejlepší hráč
turnaje.

KVĚTEN

Státní zámek Náchod
V měsíci květnu nabídne náchodský zámek návštěvníkům prohlídky Reprezentačních pokojů Piccolominiů, Salonů II. zámeckého
patra a vyhlídkové věže, terasy a středověkého sklepení a to od úterý do neděle od 9 do 16 hodin.
O víkendech v 10 a 14 hod. bude pro zájemce o faleristiku otevřena Expozice řádů, mincí, medailí, šperků a vyznamenání, která je spojena s prohlídkou Reprezentačních pokojů Piccolominiů
(v ostatních dnech je prohlídka možná pro objednané skupiny
deseti a více osob). Vstupné: plné 160 Kč a snížené 130 Kč.
KULTURNÍ A DALŠÍ AKCE:
1. a 8. 5. (svátky) – Prohlídky Reprezentačních pokojů Piccolominiů se sníženým vstupným pro všechny návštěvníky
6. 5. – Mše svatá v zámecké kapli Nanebevzetí Panny Marie
v 16 hodin.
7. 5. Prohlídka zámecké kaple – prohlídka raně barokní zámecké kaple Nanebevzetí Panny Marie včetně sakristie a kruchty, ve 13 hodin.
Vstupné jednotné: 40 Kč.

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Julius Mařák a jeho žáci jako grafici
Výstava představí méně známou grafickou tvorbu slavných
a v současnosti veřejností velmi oblíbených žáků Julia E. Mařáka. Ochoz jízdárny, 1. 4. – 18. 6.
Ruské malířství 19. a počátku 20. století
Dlouhodobá instalace děl reprezentativních zástupců ruské
malby včetně tvorby vzniklé v emigraci.
Přízemí zámecké jízdárny, 1. 4. – 12. 11.
Komentované prohlídky (v délce 60 minut): Kurátor Mgr. Vlastislav Tokoš provede zájemce z řad veřejnosti výstavou ve
středu 10. a 24. května od 16 hodin.
Pro žáky ZŠ a SŠ i jiné kolektivy si domluvte termín předem
na tel. 491 427 321 nebo mailu tokos@gvun.cz.
Darja Čančíková – Pokaždé jinak.
Výstava z cyklu Umělci do 40 let.
Moskevská rodačka, absolventka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, se věnuje volné grafice, knižní ilustraci,
malbě a autorské knize. Výstava představí zajímavou práci
této ilustrátorky, jejíž osobitý rukopis a pohled na svět zaujme nejenom děti.
Kabinet kresby, grafiky a fotografie, 6. 4. – 18. 6.
K této výstavě jsou připraveny edukační programy pro mateřské, základní a střední školy. Přihlášení je možné e-mailem
(info@gvun.cz) nebo telefonicky (491 427 321 a 606 647 216).
Nahlaste nám předpokládaný počet žáků, jejich věk a kontakt na doprovázejícího pedagoga. Cena programu 10 Kč, pedagogický doprovod zdarma.
Na návštěvu se těší Mgr. Petra Killarová a MgA. Tereza Burdová.
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.
Mezinárodní den muzeí a galerií / Končiny
v pátek 26. května
Workshop pro dětské návštěvníky – ilustrátorka Darja Čančíková (experimentální dílna).
Zážitková dílna pro mládež a dospělé návštěvníky – polská performerka a hudebnice Ewa Źurakowska (práce s hlasem a tělem).
Divadelní představení „Jeskyně“ pro děti a jejich rodiče – autorské divadlo Jany Mandlové.
Po celý den vstup zdarma.
Podrobný program bude zveřejněn na www.gvun.cz a FB.

ZÁMEK, MUZEUM, GALERIE
18.–19. 5. Výstava přírody a myslivosti spojená s přehlídkou
mysliveckých trofejí ve Velkém sále na I. nádvoří – pro školy.
Vstupné: dobrovolné
20.–21. 5. Výstava přírody a myslivosti spojená s přehlídkou
mysliveckých trofejí ve Velkém sále na I. nádvoří – pro veřejnost. Vstupné: dobrovolné
Prohlídky pro dětské návštěvníky
– Vyprávění ze zámku a podzámčí
Speciální prohlídky pro I. stupeň základních škol.
Děti se během prohlídky zábavnou formou seznámí se životem
aristokratické rodiny, zámeckých úředníků a služebnictva v 19.
století. Prohlídky se konají v květnu a červnu každou středu
od 9 do 15 hodin. Délka prohlídky 30–40 minut. Vstupné 50 Kč.
Nutná rezervace prohlídky alespoň 3 dny předem na tel.
491 426 201, 608 181 921 nebo 773 771 818.
Těšíme se na Vaši návštěvu! www.zamek-nachod.cz

Přehled kulturních akcí
v květnu 2017 v Regionálním muzeu Náchod
„Krásné časy“ monarchie
Ve výstavní síni (roh Zámecké a Tyršovy ulice) mohou zájemci
navštívit výstavu k výročí úmrtí císaře Františka Josefa I. „Krásné časy“ monarchie. Mohou si tak např. prohlédnout upomínkové předměty s vyobrazením tohoto panovníka a jeho choti císařovny Alžběty, „andělsky krásné“ Sisi. Hlavní důraz je kladen
na každodenní život v monarchii a společenské změny, které
během bez mála 70 let trvající vlády „stařičkého mocnáře“, jak
byl posléze Fr. Josef I. nazýván, nastaly. Významnou měrou jsou
rovněž zastoupeny oděvy a předměty ze sbírek textilu, ve snaze představit a charakterizovat vývoj módních trendů za dlouhé období panování tohoto předposledního rakouského císaře.
Stejně tak je nastíněn technický pokrok v mnoha odvětvích lidské činnosti, který se během druhé poloviny 19. a v prvních desetiletích 20. století udál. Výstava potrvá do 30. července 2017.
Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Dějiny Náchoda a Náchodska – důležité upozornění
Stálá expozice Regionálního muzea v Náchodě na Masarykově náměstí čp. 18 bude z důvodu probíhajících stavebních prací
v měsíci květnu zcela uzavřena.
Po tuto dobu můžete navštívit výstavní síň Regionálního muzea v Tyršově ulici v Náchodě, kde probíhá výstava Krásné časy
monarchie.
Pevnost Dobrošov otevřena!
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součástí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor L. Šušlík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností.
Pevnost je znovu otevřena. Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce
však upozorňujeme návštěvníky, že provoz je částečně omezen.
Ve všední dny (pondělí až pátek) je otevřeno od 10 do 17 hodin,
poslední prohlídka se uskuteční od 15.30 hodin. O sobotách a nedělích proběhnou prohlídky v 9.30, 11.00, 12.30, 14.00 a poslední
v 15.30 hodin. ZMĚNA VYHRAZENA! Aktuální informace sledujte prosím na www.pevnost-dobrosov.kvalitne.cz, kde jsou průběžně doplňovány. Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle
724 120 498, popř. na 491 426 047, 491 423 248 nebo na adrese:
Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, či elektronicky: pevnost.dobrosov@seznam.cz.
Muzejní noc na Pevnosti Dobrošov
V sobotu 20. května v době od 17 do 20 hodin proběhne na dobrošovské pevnosti Muzejní noc. Prohlídky se uskuteční v 17, 18 a 19
hodin. Návštěvníci si budou moci vyslechnout povídání o stavbě
tvrze, dělnících, již ji stavěli a netopýrech, kteří ji obývají a mnoho dalšího. Jednotné vstupné 40 Kč.
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Stomatologická pohotovost
6. 5. a 7. 5.
		
8. 5.
		
13. 5. a 14. 5.
		
20. 5. a 21. 5.
		
27. 5. a 28. 5.
		

MUDr. Renata Čábelková
Hronov		
MUDr. Jana Malíková
Náchod		
MDDr. Marcela Doležalová
Nové Město nad Metují
MUDr. Blanka Filipová
Nové Město nad Metují
MUDr. Blanka Grummichová
Studnice 31		

PROGRAM
květen

www.decko–nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST
pátek 5. května
KERAMIKA NA ZKOUŠKU
od ruky a od srdce – misky a dárky nejen pro maminky, práce s hlínou při tématickém tvoření nebo točení na hrnčířském kruhu, pro děti i dospělé, děti do
6 let v doprovodu rodičů, program od
16 do 18 hodin, s sebou pracovní oděv
a přezůvky, vstupné 40 Kč, informace
Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296.
sobota 13. května
MÁJOVÉ FIMO PRO HOLKY
dopolední tvorba náušnic a přívěsků
„k nakousnutí“, originální dárek ke svátku matek a pro mlsné jazýčky, vhodné
pro děti od 6 do 11 let, s sebou přezůvky a pracovní oděv, cena 70 Kč (pomůcky
a materiál v ceně, členská sleva 10 Kč),
přihlášky nejpozději do 10. 5., informace
Bc. Tereza Išová, tereza@deckonachod.cz,
tel. 774 223 296.
sobota 13. května
SOBOTA S ANGLIČTINOU
Pohádková sobota pro děti od 6 do 12 let,
program od 9 do 15 hodin, hravá výuka
angličtiny, hry, hrátky a soutěže, s sebou vybavený penál a přezůvky, přihlášky do 11. 5., cena 130 Kč pro členy Klubu,
150 Kč pro ostatní, informace PhDr. Jaroslava Nývltová, jajka@deckonachod.cz, tel.
775 223 291
sobota 13. května
FÉROVÁ SNÍDANĚ
při příležitosti světového dne FAIR TRADE,
od 10 hodin společný piknik v zahradě
Déčka, (při nepřízni počasí v prostorách
otevřené terasy), sportovní hry, bublifukování a žonglování, informace Ing. Kateřina Hiebschová, hiebschova@seznam.cz.
sobota 13. května
POCHLUB SE SVOU BUCHTOU
od 15 hodin v kavárně LÁRY FÁRY soutěž
o nejlepší Fair Trade moučník, kdy můžete
předvést své pekařské umění, v letošním
roce i dětská kategorie, informace Ing. Kateřina Hiebschová, hiebschova@seznam.cz.
čtvrtek 25. května – BAMBIFEST
přehlídka volnočasových aktivit pro děti
a mládež, prezentace ve stáncích, vystou-

Stomatologická pohotovost
Jiřího z Poděbrad 937,
tel.: 491 482 911
Denisovo nábřeží 665,
tel.: 491 428 885
Komenského 72
tel.: 491 472 923
Komenského 10,
tel.: 491 472 721

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.

tel.: 491 422 104

pení na pódiu, doprovodný program, občerstvení ve stáncích, možnost vyzkoušet
si volnočasovou činnost a zároveň se pobavit, od 9 do 18 hodin, vstup zdarma, informace Ing. Zuzana Rousková, tel. 775 223
292, www.nachod.bambifest.cz.
sobota 27. května
2. HUDEBNÍ AKADEMIE
přehlídka dovedností hudebního oddělení Déčka, vystoupení kytarových a flétnových kroužků, od 10 hodin, vstupné dobrovolné, informace PhDr. Jaroslava Nývltová,
jajka@deckonachod.cz, tel. 775 223 291.

AKCE MATEŘSKÉHO CENTRA
3.–5. května – NA HORY S MACÍČKEM
pobyt pro rodiče s dětmi v Orlických horách na chatě Jedlová, dobrovolný doprovodný program pro maminky i děti, pěší
výlety do okolí, cena 860 Kč/dospělý, ceník
pro děti a více informací Ing. Alena Prázová, tel. 774 635 232.
čtvrtek 18. května – PODPŮRNÁ
SKUPINA KOJÍCÍCH MAMINEK 8
setkání maminek s laktační poradkyní
na téma „Kojení a podpora rodiny a okolí“, od 9.45 hodin, vstupné 30 Kč (členové
MC zdarma), informace Ing. Alena Prázová, tel. 774 635 232.
pátek 19. května – VÝROBA LAPAČE
SNŮ PRO DOSPĚLÉ A SENIORY
lapač snů dle severoamerických indiánů
zachycuje dobré a odhání špatné sny, vyrobte si jeden s námi a zlepšete svůj spánek, program od 9.30 do 11.30 hodin, cena
55 Kč, materiál v ceně, informace Ing. Alena Prázová, tel. 774 635 232.

INFORMAČNÍ CENTRUM
PRO MLÁDEŽ
úterý 2. května
O EVROPSKÉ DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ
představení programu Evropské dobrovolné služby, beseda s dobrovolníkem,v 16 hodin, vstup zdarma, informace Mgr. Helena
Koutská, tel. 777 169 009.
čtvrtek 4. května – KVÍZ O CENY
kvíz o drobné ceny, promítání, od 16 hodin, více www.icm-hnizdo.cz, vstupné dobrovolné, informace Mgr. Helena Koutská,
tel. 777 169 009.
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.

Poznávací zájezd do Osvětimi
Dne 13. 3. 2017 studentská společnost
Tour Guide uspořádala pro studenty naší
školy Academia Mercurii soukromá škola,
s. r. o. poznávací zájezd, do koncentračního tábora Osvětim – Auschwitz.
Náplní činnosti studentské společnosti je možnost vyzkoušet si skutečné podnikání v rámci školní výuky. Jsme studenti třetího ročníku oboru Cestovní ruch.
Naše společnost se zabývá pořádáním zájezdů. Realizace tohoto zájezdu byla pro
nás další dobrá zkušenost a příležitost
ověřit si dovednosti ve svém oboru.
Všichni účastníci tohoto zájezdu měli
možnost prohlédnout si jak koncentrační
tábor Auschwitz I., tak i vyhlazvací tábor
Auschwitz II. – Birkenau.
Osvětim (německy Auschwitz, polsky
Oświęcim) je asi čtyřtisícové městečko
v jižním Polsku. Za druhé světové války
bylo pohlceno rozpínající se německou
„Říší“. Brána tábora s nápisem "Arbeit
macht frei" („Práce osvobozuje“) je dnes
nejznámějším symbolem Auschwitz.
Birkenau polsky Brzezinka je vesnice
přibližně 3 kilometry od města Osvětim.
Během druhé světové války byla vesnice anektována Třetí říší a přejmenována na Birkeau. Na jejím území od října
1941 vyrostl nacistický vyhlazovací tábor Auschwitz - Birkenau, resp. jeho výstavba Auschwitz II – Birkenau. Obyvatelstvo Březinky bylo vysídleno a domy byly
přestavěny nebo rozebrány a použity pro
potřeby tábora. Zde jsme si všichni uvědomili hrůzy 2. světové války.
Ing. Karla Pomezná

CÍRKVE, SENIOR KLUB

KVĚTEN

Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stanislav
Švarc ThD. Kontakt mobil: 776 736 885, pevná linka (pouze
v úřední hodiny) 491 426 223, e–mail: stanislav.svarc@volny.cz.
Úřední hodiny: středa 15–17 hod. Kolumbárium otevřeno denně
9–17 hodin. Bohoslužby neděle 8.15 hod., v zimním období se bohoslužby konají ve Farského síni, vchod Raisova ul.

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 6. května od 16.00 hod. bude sloužena
mše svatá v zámecké kapli. P. Zdeněk Kubeš, děkan

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Konzultační hodiny bratra faráře každou středu od 10.30 do 14.30 v kanceláři ve sborovém
domě v Purkyňově ulici 535. Bohoslužby vždy v neděli v 9.00 hod.
(není-li uvedeno jinak) ve sborovém domě v Náchodě, v 10.30
hod. v kostele v Šonově a od 16.00 hod. ekumenické bohoslužby v Evangelickém domově Betanie (Špreňarova 1053). V neděli
14. 5. společné bohoslužby pro celý sbor se slavením svaté večeře Páně v kostele v Šonově od 10.00 hodin. Bohoslužby v Domově
důchodců v Náchodě ve středu 24. 5. od 9.30 hod. Biblické hodiny
každou středu na různých místech podle dohody vždy od 16.00
hodin. Ekumenická biblická hodina v Harmonii s Markem Bártou ve čtvrtek 4. 5. od 9.30 hodin. Schůzka dětí na faře v Šonově
v pátek 26. 5. od 17.30 hodin. Přehled všech akcí a aktuální informace naleznete vždy na adrese www.nachod-sonov.evangnet.cz.

Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed
ní podnikatelská škola), kazatel Tomáš Špác, mobil. 739 481 014,
Bohoslužby každou sobotu od 9.30 hodin.

Církev Nový Život
Náchod, Raisova 253 (za okresním soudem), Tel. 605 450 384
www.novyzivot.cz. Bohoslužby každou neděli v 9.30 hod.

Církev bratrská
Purkyňova 584, kazatel Ing. Petr Geldner, telefon 777 217 968,
e–mail: nachod@cb.cz. Kazatel senior Jiří Hofman, telefon
605 973 056, kazatel senior RNDr. Pavel Javornický, CSc., telefon 722 948 196. Bohoslužby v neděli v 9.30 hodin, Rozhovory
nad Biblí ve středu od 18.30 hodin.

Senior klub „Harmonie 2“
čtvrtek 4. 5. od 14 hod. „Maroko II. část – z Erg Chebbi do Casablancy“, p. Z. Nývlt promítne film a bude vyprávět o svých
zážitcích;
čtvrtek 11. 5. od 14 hod. „Besídka s dětmi“ – žáci ze ZŠ Babí
připravili program, se kterým nás chtějí potěšit ke Svátku matek;
čtvrtek 18. 5. od 14 hod. „4 roční období v křesťanství“,
s přednáškou na dané téma mezi nás přijde Mgr. Alena Najmanová;
pátek 19. 5. Zájezd do PL „ Wojslawice – arboretum“ , odjezd
v 8 hod. z ul. Za Teplárnou, příjezd do 19. hod.
čtvrtek 25. 5. od 14 hod. „Atlantida – ztracená civilizace“, dokumentární film promítne p. A. Poláková.
Informace: Zájemci přihlášení na pobyty v Sezimově Ústí
a v Piešťanech, kteří ještě nevyplnili přihlášky, zastavte se v klubovně Harmonie 2 vždy v pondělí nebo ve čtvrtek od 15.30 do 16
hod. Dotazy k zájezdům a rekreacím zodpoví A. Poláková na tel.
775 242 562 (po 19. hod.).

Náchodští chovatelé
zvou na výstavu
Chovatelé v Náchodě neporuší vžitou tradici jarní výstavy ani
letos, 13. a 14. května bude v areálu U Cihelny v Náchodě Starém Městě živo.
Návštěvníci se mohou těšit na pestrou podívanou. Chovatelé králíků okresu Náchod budou soutěžit o nejlepší expozici
10 vybraných kolekcí letos již po 52.! Za zhlédnutí stojí i expozice drůbeže tradičních plemen, ale i zajímavých zakrslých plemen! Na výstavě nebudou chybět ani holubi a chovatelé okrasného ptactva nabídnou řadu exotů k prodeji.
Významnou součástí výstavy bude v neděli 14. 5. přehlídka společenských plemen psů – „Náchodské psí korzo“, spojená
s ukázkou psího parkuru – agility. Přihlášky a zápis psů v neděli od 8.30 hodin. Občerstvení pro diváky bude zajištěno, na výstavě si budou moci zakoupit chovná zvířata, kuřice, chovatelské potřeby, květiny a sadbu, děti se mohou projet na koni…
Chovatelé připravili ukázky kvalitních zvířat, svědčí to o dobré úrovni chovatelství v našem regionu. Přijďte se o tom přesvědčit, těšíme se na vaši návštěvu.
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KNIHOVNA

Městská knihovna Náchod informuje v květnu 2017
Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční ve čtvrtek
4. května v dopoledních hodinách.

Výstavy
Hala
FOTOKLUB NÁCHOD – ZEĎ 2017
6. ročník mezinárodního výstavního projektu ZEĎ tradičně pořádaný ve vstupní hale Městské knihovny v Náchodě v době konání festivalu studentské tvořivosti Náchodská Prima sezóna.
Výstavu pořádá Fotoklub Náchod a k účasti na výstavě zve další výtvarníky (fotografy, malíře, básníky…) s cílem setkávání
generací a různých výtvarných stylů. Vernisáž letošní výstavy
bude v pátek 12. května v 17.00 hodin. Úvodní slovo Roman Unger. Výstava je k vidění od 1. do 21. května.
Studovna
JOSEF ČAPEK – MALÍŘ, BÁSNÍK, SPISOVATEL
Výstava ve studovně podává ucelenou informaci o životě a díle
tohoto umělce a ryzího člověka, který byl až dosud ve stínu svého celosvětově známého bratra Karla. Zachycuje jeho mládí, studia, první společné tvůrčí počátky s bratrem Karlem, předválečnou avantgardu, volnou malbu i práci pro obživu, umělecky
naplněná 30. léta 20. století, boj proti totalitě a konec v koncentračním táboře. Je doplněna faktografií – soupisem literárního díla, výstav, zastoupením v galeriích. Výstava potrvá
do 29. května.
Dětské oddělení
VÝSTAVA ABECEDNÍČKŮ
V květnu si můžete prohlédnout výstavu Abecedníčků, písmenkových knížek, které vytvořili druháci náchodských škol během
programu Klíčování. Abecedníčky najdete v oddělení pro děti
v pracovních dnech od 12.00 do 17.00 hodin.

Po stopách Josefa Škvoreckého
Procházkou po stopách Josefa Škvoreckého v rámci festivalu Náchodská Prima sezóna vás provedou Ivana Votavová a Blanka Nešetřilová. Sraz v úterý 9. května ve 14 hodin na náměstí u lavičky spisovatele.

Noc literatury 2017
Ve středu 10. května se naše knihovna opět připojí k celostátní
akci Noc literatury, která účastníkům netradičním způsobem,
prostřednictvím série veřejných čtení, představí současnou evropskou literaturu a zároveň oživí město. Akci zahájíme v 18.30
hod. v kavárně Prima sezóna. Další čtení nás čeká v kavárně Café
Patro a ve vinárně U města Prahy. Mezi jednotlivými stanovišti
se budeme pohybovat společně pěšky.
Číst vám budou: herečka – držitelka ceny Thalie – Petra Výtvarová Krausová, režisér a scénárista Tomáš Magnusek a moderátor a zpravodaj Petr Voldán.
O hudební doprovod na jednotlivých stanovištích se postarají F. A. Band (Náchod), Musica Per Gaudium (Česká Skalice) a Jiří
Šála (Broumov).
Noc literatury se koná v předvečer zahájení největšího knižního
festivalu v zemi – Svět knihy.

Cestovatelská přednáška – Náš kraj z výšky
Na středu 24. května pro vás chystáme trochu netradiční cestovatelskou přednášku. Nedostaneme se tentokrát do žádných velkých dálek, zůstaneme dokonce „pouze“ v našem kraji. A na něj
se podíváme nezvykle – z výšky. Průvodcem nám bude lezec,
fotograf a paragliding letec Libor Jenka z Police nad Metují.
Pochází z fotografické rodiny, kde se fotografování dědilo z dědečka na syna a vnuka. On k němu přidal ještě křídlo. Vznikly
tak celé cykly fotografií skal, které u nás nemají zatím obdoby.
Kromě leteckého výletování na Policku a okolí uvidíte i záběry
z Polska a Náchodska. Přednáška začne v 18 hodin v dětském oddělení, vstupné dobrovolné.

Výtvarná dílna – suché plstění
Přijďte si vytvořit originální dekoraci nebo šperk! Ve středu
3. května pořádáme odpolední výtvarnou dílnu nejen pro seniory – SUCHÉ PLSTĚNÍ. Pokud chcete tvořit s námi, přihlaste se
do 2. května ve studovně. Vyrábět budeme od 15 do 18 hodin
v klubovně v dětském oddělení. Kapacita je 12 míst. Dílnu vede
Ivana Votavová. Cena: 50 Kč.

Náchodská univerzita volného času – 14. semestr
15. 5. Jiří Vorlíček – Zbavíme se někdy rakoviny? (POZOR!!!
Pouze v 15 hodin a v aule gymnázia)
29. 5. Kristina Váňová – Josef Čapek
Vstup pouze na průkazky NUVČ. Pro ostatní zájemce po ústní
dohodě s organizátory vstupné 50 Kč.

Kurz dějin umění
9. 5. Vitální styl – secese
Pojem secese a charakteristické znaky; vztah secese a symbolismu; Anglie: Mackmurdo, Mackintosh, Voysey; secese v Belgii:
van de Velde, Horta, Minne; Nizozemí: Toorop; Francie: Gallé,
Majorelle, Lalique, Fouquet, Guimard; německá secese – Darmstadtská kolonie; Rakousko: Wagner, Olbrich, Hoffmann, Moser,
Klimt; secese za oceánem: Bradley, Tiffany, Sullivan; Španělsko:
Gaudí; Ruská secese: Benois, Ďagilev, Bakst, Bilibin, Vasněcov, Rerich; secese v českých zemích: Marold, Mucha, Scheiner, Wenig;
Volné směry.
23. 5. Fauvismus a Expresionismus
– Dravost šelem a podstata věcí a světa
Podstata fauvismu; fauvismus ve Francii: Matisse, Vlaminck, Derain, Dufy, Rouault, Marque; expresionistické tendence v dějinách: Mezopotámie, gotika, El Greco, Francisko Goya, manýrismus, Daumiér; předchůdci (první generace) expresionismu:
van Gogh, Gaugin, Munch, Ensor; vlivy expresionismu; skupiny:
Die Brücke, Der blaue Reiter; Nolde, Kandinskij, Marc, Klee, Kokoscha, O. Kubín, Grosz, Dix, Beckmann, Barlach, Filla.

Knihovnická pohádka
Ve středu 10. května vás zveme na Knihovnickou pohádku. Divadelní představení na motivy Pošťácké pohádky Karla Čapka
nastudovali žáci 5.C ZŠ Komenského v Náchodě pod vedením
paní učitelky Moniky Jelínkové. Začátek v 10 hodin v oddělení
pro děti. Proběhne v rámci festivalu Náchodská Prima sezóna.

Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích a na webových stránkách knihovny – www.mknachod.cz.  (Vo)
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1. pondělí pouze v 15 h.

ŠPUNTI NA VODĚ

Rodinná komedie o tom, co se stane, když tátové chtějí na vodu bez svých drahých poloviček.
Režie Jiří Chlumský. Vstupné 120 Kč.
1. pondělí pouze v 19.15 h.
2. úterý pouze v 17 h.
1. pondělí pouze v 17 h.
2. úterý pouze v 19.15 h.
3. středa pouze v 17 h.
3. středa pouze v 19.30 h.
4. čt pouze v 17.30 h. – 2D + TIT.
5. pá pouze v 19.30 h. – 3D + DAB.
6. so pouze v 17 h. – 3D + DAB.
6. so pouze v 19.30 h. – 2D + DAB.
7. ne pouze v 17 h. – 2D + DAB.
7. ne pouze v 19.30 h. – 3D + TIT.
8. po pouze v 17 h. – 3D + DAB.
9. út pouze v 17 h. – 2D + DAB.
10. st pouze v 19.30 h. – 2D + DAB.

THE CIRCLE

Vědět je dobré. Vědět všechno, je ještě lepší! V hlavních rolích Tom Hanks, Emma Watson a ve své poslední filmové roli Bill Paxton. České titulky.
Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL

„Nikdy na Tebe nezapomenu…“ Největší filmový projekt autorského dua Jan Hřebejk a Petr Jarchovský - první z filmů trilogie Zahradnictví, která předchází kultovním Pelíškům. V hlavních rolích
Ondřej Sokol, Aňa Geislerová a Martin Finger, v dalších rolích Jiří Macháček, Gabriela Míčová, Klára Melíšková, Karel Dobrý, David Novotný, Lenka Krobotová a Sabina Remundová.
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

RYCHLE A ZBĚSILE 8

V hlavních rolích akční podívané Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Charlize Theron, Helen Mirren, Michelle Rodriguez, Scott Eastwood a Kurt Russell. České titulky.
Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Dobrodružství party superhrdinů, kteří se vydávají až na samé hranice kosmu. Staří nepřátelé se stávají spojenci a na pomoc našim superhrdinům přicházejí i další oblíbené postavy z rozpínajícího se filmového vesmíru studia Marvel… Hrají Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Michael Rooker, Karen Gillan, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki, Chris Sullivan,
Sean Gunn, Tommy Flanagan, Laura Haddock, Sylvester Stallone a Kurt Russell. Akční dobrodružný film, který uvádíme s dabingem i českými titulky.
Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Doporučená přístupnost: od 12 let.

5. pátek pouze v 17 h.

MASARYK

6. sobota pouze v 15 h.

ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE

Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V jeho srdci bojovala nespoutanost extravagantního umělce s povinností a morálkou úředníka a diplomata.
Ze 14ti nominací film získal 12x Českého lva za rok 2016 a stal se tak nejúspěšnějším filmem v historii udílení Českých lvů! Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Nikdy nebyli sami… Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

7. neděle pouze v 15 h.

ŠPUNTI NA VODĚ

Rodinná komedie o tom, co se stane, když tátové chtějí na vodu bez svých drahých poloviček. Vstupné 110 Kč.
8. pondělí pouze v 15 h.

MIMI ŠÉF

8. pondělí pouze v 19.30 h.

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL

Rozený vůdce! Seznamte se s hodně zvláštním batoletem. Nosí elegantní oblek s kravatou, mluví hlubokým hlasem a nemístně vtipkuje. A taky se chová jako tajný agent…Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.
Příběh lásky, která nesměla být naplněna, o které všichni vědí a všichni musí pomlčet, v příběhu o věrnosti, touze, vině a lásce, o odchodech a návratech, o rodině, rodičích a dětech. V hlavních rolích Ondřej Sokol, Aňa Geislerová a Martin Finger, v dalších rolích Jiří Macháček, Gabriela Míčová, Klára Melíšková, Karel Dobrý, David Novotný, Lenka Krobotová a Sabina Remundová.
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

9. úterý pouze v 19.30 h.

LVÍ ŽENA

10. středa pouze v 17 h.

VŠECHNO NEBO NIC

11. čtvrtek pouze v 17 h. – 2D
12. pátek pouze v 17.30 h. – 3D
13. sobota pouze v 15.45 h. – 2D
14. neděle pouze v 19 h. – 3D
15. pondělí pouze v 19 h. – 2D
16. úterý pouze v 19.30 h. – 3D
17. středa pouze v 17 h. – 2D

KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Zrozen být králem… Charlie Hunnam a Jude Law v hlavních rolích velkolepého akčního dobrodružného dramatického fantasy. Režie Guy Ritchie (mj. Sherlock Holmes a Sherlock Holmes: Hra stínů).
České titulky. Vstupné 3D verze 140 Kč, 2D verze 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

12. pátek pouze v 16 h.
14. neděle pouze v 17 h.
15. pondělí pouze v 17 h.

PÁD

13. sobota pouze ve 14 h.

Příběh, natočený podle úspěšného románu Erika Fosnese Hansena, nás zavádí do chladného severu Evropy na začátku 20. století. České titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
ČESKÝ Deník Bridget Jonesové? Komediální i romantický příběh dvou pohledných třicítek. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

Některým andělům je souzen pád… Romantické fantasy, natočené podle prvního dílu úspěšné knižní série Andělé. České titulky.
Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

TROLLOVÉ

Najdi svoje štěstí… Animovaná dobrodružná rodinná komedie od tvůrců filmu „Shrek“. České znění. Vstupné 100 Kč (děti 80 Kč). Mládeži přístupný.

14. neděle pouze ve 14.30 h.

KRÁSKA A ZVÍŘE

16. úterý pouze v 17 h.

STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2

Hraná adaptace animované disneyovské klasiky a jeden z nejpopulárnějších pohádkových příběhů vůbec, ve kterém velkolepým způsobem ožívají postavy, které diváci znají a zbožňují. Film je uváděn v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
Dobrodružství party superhrdinů, kteří se vydávají až na samé hranice kosmu. Akční dobrodružný film, uvádíme v českém znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Doporučená přístupnost: od 12 let.

17. středa pouze v 19.30 h.

LADY MACBETH

Kdo přežije vášeň paní domu? Natočeno podle novely Nikolaje A. Leskova „Lady Macbeth Mcenského újezdu“. Přijměte pozvání na zdánlivě poklidný anglický venkov roku 1865, do Viktoriánské
doby, na drama nesmírné a zničující vášně… České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
18. čt, 22. po, 24 st. pouze v 17 h.
19. pátek pouze v 19.15 h.
20. sobota pouze v 19.30 h.
21. neděle pouze v 19 h.
23. úterý pouze v 19.15 h.

VETŘELEC: COVENANT

20. sobota pouze v 15 h. – 3D
21. neděle pouze v 15 h. – 2D

PŘÍŠERKY POD HLADINOU

20. sobota pouze v 17 h.
23. úterý pouze v 17 h.

CUKY LUKY FILM

21. neděle pouze v 17 h.

ŠPUNTI NA VODĚ

22. pondělí pouze v 19.30 h.

KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI

Snímkem Vetřelec: Covenant se režisér Ridley Scott vrací do vesmíru, který sám stvořil ve Vetřelci, prvním filmu věnovaném nejstrašnějšímu mimozemskému monstru filmové historie. V nejnovější a ještě děsivější kapitole se připravuje posádka vesmírné lodi Covenant kolonizovat vzdálenou planetu na druhé straně galaxie. Hrají Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride a další. České titulky. Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Když je všude voda, to největší dobrodružství je mokré! Tři kamarádi, třikrát více průšvihů, které uvidíte v rodinné animované komedii v českém znění.
Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 110 Kč. Mládeži přístupný.
Rána českému showbyznysu… Bláznivá komedie Karla Janáka, režiséra Snowboarďáků a Rafťáků, kterou natočil na Slovensku. Příběh dvou kamarádek neuznané video-bloggerky Cuky, která touží po slávě a Luky, která je naopak celebrita na výsluní, má vše, co by si člověk mohl přát. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
Rodinná komedie o tom, co se stane, když tátové chtějí na vodu bez svých drahých poloviček.
Hrají Hynek Čermák, Anna Polívková, Táňa Vilhelmová, Jiří Langmajer, Pavel Liška, Jana Kvantinková, Filip Antonio, Viktor Antonio, Antonín Holoubek, Karolína Morschlová, Karolína Kočí, Nelly
Zrozen být králem… Charlie Hunnam a Jude Law v hlavních rolích velkolepého akčního dobrodružného dramatického fantasy. Režie Guy Ritchie (mj. Sherlock Holmes a Sherlock Holmes: Hra stínů).
České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

24. středa pouze v 19.30 h.

PŘES KOSTI MRTVÝCH

25. čtvrtek pouze v 19.30 h.

MASARYK

Dramatický thriller režisérky Agnieszky Holland, natočený na motivy knižního thrilleru spisovatelky Olgy Tokarczuk. Hrůza na malé osadě na polsko-českém pohraničí, kde se v rychlém sledu stane několik záhadných vražd bez jasně vysvětlitelné logiky nebo motivu, která kontrastuje s obecným nezájmem, který doprovází masové vybíjení divoké zvěře v právě probíhající lovecké sezóně.
V jedné z rolí se objeví i Miroslav Krobot. České titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Titulní postavu Masaryka bravurně ztvárnil démonický herec mnoha velkých rolí Karel Roden. V dalších rolích Oldřich Kaiser, Eva Herzigová, Jiří Vyorálek, Robert Jaškow, Emília Vášáryová, Zuzana Kronerová, Arly Jover, Dermot Crowley, Milton Welsch, Hanns Zischler. Ze 14ti nominací film získal 12x Českého lva za rok 2016 a stal se tak nejúspěšnějším filmem v historii udílení Českých lvů!
Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

27. sobota pouze v 15 h.

ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE

28. neděle pouze v 15 h.

PŘÍŠERKY POD HLADINOU

25. čt, 27. so v 17 h. – 2D + DAB.
26. pátek v 17 h. – 3D + DAB.
27. sobota v 19.30 h. – 3D + TIT.
28. ne, 30. út v 17 h. – 3D + DAB.
28. neděle v 19.30 h. – 2D + DAB.
29. pondělí v 19.30 h. – 2D + TIT.
31. středa v 17 h. – 2D + DAB.

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Jack Sparrow v podání Johnnyho Deppa se opět vrací! V dalším pokračování svých fantastických dobrodružství se kapitán Jack, ke kterému se štěstěna opět jednou nemilosrdně obrátila zády, ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátských duchů, pod vedením strašlivého kapitána Salazara, kterým se podařilo uniknout z Ďáblova trojúhelníku a jejichž jedinou touhou je připravit o život každého piráta – a zejména Jacka. Jackovou jedinou nadějí na přežití je bájný Poseidonův trojzubec, ale pokud má mít šanci ho nalézt, musí začít spolupracovat s ostatními… V dalších rolích Geoffrey
Rush či Javier Bardem. Uvádíme v českém znění i s českými titulky.
Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

29. pondělí pouze v 17 hodin

KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI

Nikdy nebyli sami… Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
Když je všude voda, to největší dobrodružství je mokré! Tři kamarádi znamenají pochopitelně třikrát více průšvihů, které uvidíte v rodinné animované komedii v českém znění.
Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

Zrozen být králem… Charlie Hunnam a Jude Law v hlavních rolích velkolepého akčního dobrodružného dramatického fantasy. Režie Guy Ritchie (mj. Sherlock Holmes a Sherlock Holmes: Hra stínů).
České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
30. úterý pouze v 19.30 h.
31. středa pouze v 19.30 h.

VETŘELEC: COVENANT
POLINA
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Ivan Mládek
& Banjo Band

Komunál

DĚTI DO 1OO CM V DOPROVODU RODIČŮ ZDARMA
AKCÍ VÁS PROVEDE LUCIE PETERKOVÁ (MODERÁTORKA ČRO HRADEC KRÁLOVÉ)
E-MAIL: INFO@PIVOFEST.CZ / TEL.: 777 642 OO9
VSTUPENKY ONLINE WWW.KUPVSTUPENKU.CZ
ZÁKAZ VSTUPU SE ZVÍŘATY

WWW.PIVOFEST.CZ

14O Kč

PŘEDPRODEJ

15O Kč
NA MÍSTĚ

Police Symphony
Orchestra

Heebie Jeebies
Bohadlo Band | EFF

