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Agentura AURA - PONT Vás zve na pořad s názvem

NA PLNÝ COOLE

Celovečerní zábavný program ZDEŇKA IZERA
Předprodej již probíhá

Vstupné: 190 Kč, 180 Kč, 170 Kč

Divadlo A. Dvořáka Příbram

Úterý

8. května 2018
v 19.00 hodin

Neil Simon:

9. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá

RANDE S DUCHEM

Režie: Milan Schejbal
Hrají: Eva Holubová, Oldřich Vízner, Anna Fixová, Vojtěch Záveský/Jiří Vojta
Spisovatelka Rose přestala psát i přednášet a peníze docházejí. Asistentka Arlene se marně snaží probudit Rose z nečinnosti. To se daří jedině Walshovi, přestože je už pár let na onom světě. Rose s ním,
vlastně s jeho duchem, dokáže komunikovat a jako jediná ho vidí.
Předprodej již probíhá
Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč
Akce se koná v Blues baru Hotelu U Beránka

Čtvrtek

10. května 2018
v 18.00 hodin

Pondělí

14. května 2018
v 19.00 hodin

Čtvrtek

17. května 2018
v 19.00 hodin

Pátek

18. května 2018
od 9.00 hodin

Středa

23. května 2018
v 19.00 hodin

Beseda „Manchester Východu - o slávě náchodského textilního průmyslu“

Vyprávět Vám bude Bc. Richard Švanda z Regionálního muzea v Náchodě.
Koncem 19. století se v Náchodě začal překotně rozvíjet textilní průmysl, který městu a jeho okolí dal přívlastek Manchester Východu. Kteří významní textiláci tu působili, jak se lidem tehdy pracovalo
a jak textilní průmysl změnil podobu Náchoda a okolí, si povíme při této besedě.
Předprodej vstupenek přes rezervační systém od 20. dubna 2018
Vstupné: 30 Kč

JAZZOVÝ VEČER v rámci Náchodské Prima sezóny
Vystoupí: Swingband Jana Matouška (Praha)
Předprodej vstupenek od 20. dubna 2018

Vstupné: 100 Kč

Rádobydivadlo Klapý Divadlo A. Dvořáka Příbram

Woody Allen: PROKLETÍ
Režie: Milan Schejbal
Předprodej již probíhá

9. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá

NEFRITOVÉHO ŠKORPIÓNA

V hlavní roli: Bohumil Klepl

Vstupné: 360 Kč, 340 Kč, 320 Kč

Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana v Náchodě a Náchodská Prima Sezóna Vás zvou na

IX. ročník HUDEBNĚ - DIVADELNÍHO FESTIVALU
pro žáky speciálních škol Královéhradeckého regionu s mezinárodní účastí

Vstup pro vážné zájemce v omezeném počtu na balkón možný.

MILOŠ MEIER - DRUMMING SYNDROME (bubenická show)

V programu hraje Miloš Meier spoustu bubenických sól, skladby kapel, ve kterých působí a také skladby, které jsou speciálně složené pro tento projekt. Milošovo extrémní energické bubnování a vysoká
hráčská technická dovednost dává vystoupení jedinečný a originální zážitek. Vše je pak doplněno o vizuální pódiovou show.
Předprodej již probíhá
Vstupné:190 Kč, 180 Kč, 170 Kč
Akce se koná v Blues baru Hotelu U Beránka

Čtvrtek

24. května 2018
v 18.00 hodinn

Pátek

25. května 2018
v 19.00 hodin

BESEDA na téma „Když Náchoďané dobývali svět - o exulantech, významných osobnostech“

Vyprávět Vám bude Bc. Richard Švanda z Regionálního muzea v Náchodě.
Strnad, Škvorecký, Kodeš, Letzel, Falge, Prokop to jsou příjmení jen některých významných osobností, které opustili své rodné město a vydali se za hranice, kde si vydobyly slávu. Právě o významných
rodácích, kteří se nesmazatelně zapsali do historie a šířili dobré jméno svého rodiště v cizině, si budeme povídat na této besedě.
Předprodej vstupenek přes rezervační systém od 20. dubna 2018
Vstupné: 30 Kč
Akce se koná v Blues baru Hotelu U Beránka

BLUES-JAZZOVÉ VEČERY - Boundary Jazz Quintet

Jazzové combo hrající swing, hard bop, latin a modal jazz složené z absolventů konzervatoří a vysokých škol. Repertoár kapely sestává z jazzových standardů a autorských skladeb jejích členů.
Předprodej vstupenek přes rezervační systém od 20. dubna 2018
Vstupné: 90 Kč
Náchodská divadelní scéna uvádí pohádku pro děti i dospělé

Sobota

26. května 2018
v 15.00 hodin

Pondělí

28. května 2018
v 19.00 hodin

Čtvrtek

31. května 2018
v 19.00 hodin

Úterý - ZELENÉ
Středa - MODRÉ

5. - 6. června 2018
vždy v 19.00 hodin

Čtvrtek

7. června 2018
v 19.00 hodin

ELIXÍR A HALÍBELA

PREMIÉ

RA

Režie: Petr Dudáček
Pohádka pojednává o dvou rozpustilých, ukřičených princeznách, na jejichž výchovu jsou všichni krátcí. Poslední možnost na jejich převýchovu je pevná ruka čarodějnice
Halíbely a jejího syna, tak trochu nepovedeného čaroděje Elixíra. Přijďte se podívat, zda pomohou mocná kouzla, nebo zda k nápravě obou princezen postačí ten
nejkrásnější lidský cit - láska...
Předprodej od 20. dubna 2018
Vstupné: 40 Kč

Zahajovací koncert CAMERATA NOVA NÁCHOD

10. koncert ab. cyklu - skupina „K“

Účinkuje: Komorní orchestr Slávy Vorlové, Náchod Dirigent: Josef Vlach
Předprodej od 20. dubna 2018

Vstupné: 90 Kč, 80 Kč, 70 Kč

Domov sv. Josefa v Žírči srdečně zve na benefiční koncert

HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica

Poslední středa v květnu připadá na Světový den roztroušené sklerózy.
Výtěžek bude použit k zajištění odborné a cílené rehabilitační péče pro vážně nemocné roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Děkujeme Vám!
Předprodej již pobíhá
Vstupné: 400 Kč, 360 Kč, 320 Kč Slevy: důchodci, ZTP, doprovod vozíčkáře 30%, studenti 50% a vozíčkář zdarma
Náchodská divadelní scéna Vás zve na premiéru

Dany Laurentová:
Režie: Ludmila Šmídová

BOUŘKA NA OBZORU

PREMIÉ

RA

Připravujeme

Ředitel významné televizní stanice vydělává značné množství peněz, nemluvě o jeho postavení na společenském žebříčku. Není proto divu, že žije v přesvědčení, že svět se točí výhradně kolem jeho osoby.
To se ale změní ve chvíli, kdy o své místo přijde, a naopak, jeho žena začne slavit úspěchy na konkurenčním kanále. A najednou se hlavou rodiny stává ona…
Předprodej od 20. dubna 2018
Vstupné: 120 Kč, 100 Kč, 80 Kč
v Kostele svatého Vavřince - na Masarykově náměstí v Náchodě

VARHANNÍ KONCERT

11. koncert ab. cyklu - skupina „K“

Pavel SVOBODA - varhaník
Program: Johann Sebastian Bach, Johann Pachelbel, Robert Schumann, Charles-Marie Wido
Varhaník Pavel Svoboda je laureátem soutěží Pražské Jaro a Bach-Wettbewerb Leipzig.
Předprodej od 20. dubna 2018
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

Vstupné: 100 Kč

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

www.beraneknachod.cz

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

ÚVODNÍK

Dubnové dny
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V měsíci dubnu jsme si připomněli mezinárodní Den Země, který je spojován
s konáním happeningových akcí k tomuto ekologicky motivovanému svátku upozorňujícímu na dopady ničení životního
prostředí a narušování symbiózy jednotlivých ekosystémů.
Ve snaze upozornit na problém znečišťování, devastace přírody odpadem a celkové osvěty v této oblasti přistupují organizace, i ty městské, k „velkým“ úklidům,
a to kolikráte i za hojné účasti veřejnosti, které není lhostejný stav prostředí,
ve kterém žije.
Ne jinak tomu bylo v jarním období
u nás v Náchodě. Velký jarní úklid probíhal i díky přízni počasí ve dnech předcházejících velikonočním svátkům. Do ulic
centra města i příměstských částí vyjely
zametací vozy, které čistily komunikace
od nečistot po zimních měsících. Tým 25
pracovníků technických služeb a dalších
pracovníků, kteří zajišťují úklid nepořádku ručně v režimu veřejně prospěšných
prací, uklízelo i o sobotách a výsledek byl
vidět okamžitě. Pamatovali jsme nejen
na centrum, ale i přilehlé ulice, sídliště,
příměstské části a cyklostezky. Nepořádek
postupně mizel i z ploch, které nejsou přímo v majetku města a to i díky aktivnímu
zapojení jejich majitelů.
Ani příslušníci Městské policie Náchod
v tomto směru nelenili. V úterý 17. dubna 2018 se zapojili do celorepublikové
akce „Jehla“, kdy strážníci ve 34 městech

po celé České republice sbírali nebezpečný
infekční materiál, především v okolí míst,
kde se pohybují děti. Strážníci si město
rozdělili na sedm menších „rajónů“, které
tři dvoučlenné hlídky během dne důkladně prošly. Výsledkem bylo pět nalezených
použitých injekčních stříkaček, které byly
umístěny do speciálního kontejneru a následně předány k likvidaci.
Významnými novinkami, které chystáme v nejbližší době, bude nákup dalšího vozidla pro svoz komunálního odpadu
a nákup nového komunálního vysavače s bateriovým pohonem, který rozšíří
strojový park Technických služeb Náchod,
s.r.o. a poslouží k důslednějšímu, snadnějšímu a zároveň rychlejšímu úklidu města.
Vzhledem k vloni přijaté legislativě
o omezení kouření v restauracích uvažujeme také o zakoupení košů na nedopalky pro venkovní prostory a jejich umístění k provozovnám restauračních zařízení
ve městě, a to pro uhašení a odložení nedopalků cigaret, které se nyní povalují
na zemi. To opravdu není hezký pohled!
Poskytnutí těchto „odpadkových košů“
by bylo pro provozovatele zdarma a péči
o čistotu těchto popelníků a likvidaci nedopalků bude zajišťovat ve spolupráci
s provozovateli restaurací Město Náchod
prostřednictvím technických služeb.
Věříme, že všechna tato opatření
do budoucna zlepší vzhled a čistotu našeho města.
Jan Birke, Váš starosta
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města
Náchoda 4. 4. 2018

Jednání rady města se zúčastnilo nejprve sedm, později osm
radních, dva byli omluveni.
Číselný popis u zprávy představuje poměr hlasů při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce
RM schválila smlouvu o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o.
Věcné břemeno se týká nového plynárenského zařízení umístěného pod povrchem
pozemkové parcely č. 953/23, č. 953/24,
č. 2001, č. 2088/5 a č. 2088/6 v ulici Nemocniční v celkové délce 367,51 m. Smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou.
7-0-0
RM schválila smlouvu o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o.
Věcné břemeno se týká nového plynárenského zařízení umístěného pod povrchem
pozemkové parcely č. 1165/4, č. 1169/1,
č. 1195/2, č. 1203/1, č. 1207/4, č. 1209/2,
č. 1212/1, č. 1212/4 a č. 1213/2, všechny
v ulici Českoskalická. Dále pod povrchem
pozemkové parcely č. 38/3, č. 46/2, č. 46/3,
č. 46/4, č. 48/4, č. 84/6, č. 95/6, č. 427/2
a č. 471, všechny v k. ú. Staré Město nad
Metují. Celková délka plynárenského zařízení uloženého v pozemkových parcelách města je 481,94 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
7-0-0
RM schválila smlouvu o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o.
Věcné břemeno se týká nového plynárenského zařízení umístěného pod povrchem
pozemkové parcely č. 1751/3, č. 1837/2,
č. 1916/11, č. 2044 a č. 2045 v ul. Českoskalická v celkové délce 51,76 m. Smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou. 	
7-0-0
RM schválila pachtovní smlouvu se společností Lesy města Náchoda, spol. s r.o.,
na užívání pozemkové parcely č. 92/1,
č. 97, č. 98, č. 102/3, č. 103/2, č. 103/3,
č. 113/1, č. 113/2, č. 122/2, č. 122/3, č. 123,
č. 128, č. 677/2, č. 679/1, č. 679/3 a č. 773
v Bělovsi a pozemkovou parcelu č. 109/3
v k. ú. Dobrošov, o celkové výměře 189.264
m2, za účelem těžby dřeva a odborného
lesního a mysliveckého hospodaření. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2030. 	 7-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o právu rozšířit stavbu na sousední pozemek
při zateplení budovy pro DRANA s.r.o.,
Náchod za finanční náhradu 6.860 Kč +
DPH.
7-0-0
Smlouva o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Náchoda
7-0-0
RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 45.000 Kč
pro SPORT KLUB Náchod, z.s., na uspořádání Mistrovství ČR v akrobatickém rock
and rollu.

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
Větrná kalamita
na městském hřbitově
6-0-1
RM schválila v rámci dobrého jména
města uhrazení nákladů spojených s větrnou kalamitou na městském hřbitově za opravy a dokoupení zničených váz
a luceren.
Oprava dětského
dopravního hřiště v Bělovsi
7-0-0
RM souhlasila s opravou dětského hřiště v navrženém rozsahu Technickými službami Náchod s.r.o. a za cenu 135.217,50 Kč
vč. DPH.
Novostavba hasičské
zbrojnice v Náchodě
7-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o dílo
na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek „Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě“ s jediným uchazečem - firmou Průmstav Náchod s.r.o., s nabídkovou cenou
včetně DPH – 23.287.208,27 Kč.
RM schválila vystavení objednávek
za výkon služeb technického dozoru investora a koordinátora BOZP na stavbu Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě, panu
Michalu Novákovi, Mezilesí.
Doplnění betlému o další postavu 6-0-1
RM revokovala své usnesení a schválila výrobu dřevořezby Pasáčka uměleckým
řezbářem Miroslavem Křížem, za finanční
částku 60.000 Kč vč. DPH.
Senior-taxi v Náchodě možnosti řešení
RM souhlasila s přípravou projektu Senior-taxi pro město Náchod.
Výsledky konkursních řízení
– MŠ Myslbekova a SVĆ Déčko
7-0-0
RM jmenovala do funkce ředitelky Mateřské školy, Náchod, Myslbekova 4 od
1. 7. 2018 paní Jaroslavu Duškovou.
RM jmenovala do funkce ředitelky Střediska volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 od 1. 9. 2018 Ing. Kateřinu Hiebschovou.
Most přes Metuji Náchod
– Běloves, ul. U Zbrojnice
7-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
za zpracování studie a vystavením objednávky na akci most přes Metuji Náchod –
Běloves, ul. U Zbrojnice, pro společnost
MDS PROJEKT s.r.o., Vysoké Mýto.
ZŠ 1. Máje, umělý trávník
na sportovním hřišti
7-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci ZŠ 1. Máje,
umělý trávník na sportovním hřišti pro
společnost B plus P spol. s r. o., Červený
Kostelec.
Oprava prostoru kolem kříže pod
hřbitovem – Náchod, Staré Město 7-0-0
RM souhlasila s opravou prostoru kolem
kříže pod hřbitovem Technickými službami Náchod s.ro.o v uvedeném rozsahu
a za cenu 55.220,77 Kč vč. DPH.
Dotace na sociální služby
a prevenci kriminality na rok 2018 7-0-0
RM vzala na vědomí zápis z komise sociální a prevence kriminality ze dne 28. 3.

2018 a schválila předložený návrh rozdělení dotací na sociální služby na rok 2018
a odročila rozhodnutí o rozdělení dotací
na prevenci kriminality na rok 2018.
Pořádání ohňostroje
Státní zámek Náchod – 7. 5. 2018
RM schválila uzavření náj. smlouvy
na pronájem pozemků pod Státním zámkem Náchod (pro konání ohňostroje, 7. 5.
ve 21.45 h.) s Národním památkovým ústavem, územní památková správa na Sychrově, pracoviště NKP Státní zámek Náchod
za nájemné 20.000 Kč včetně DPH. 7-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o konání ohňostroje, dne 7. 5. 2018 ve 21:45 hodin pod Státním zámkem Náchod s firmou
Fireworks service s. r. o., Praha 3 – Žižkov,
za celkovou částku 145.000 Kč vč. DPH.
Firmě bude poskytnuta záloha ve výši
70.000 Kč do 9. 4. 2018.
6-0-1
Lávka přes železniční trať, Náchod	 7-0-0
RM schválila pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku zadanou mimo
režim zákona o veřejných zakázkách
v souladu s Metodickým pokynem pro
oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020, vyhlášené výzvou
zadavatele dne 6. 3. 2018 „Lávka přes železniční trať, Náchod“ a schválila uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na 1. místě
– MADOS MT s.r.o., Lupenice za nabídkovou cenu 3.956.559,11 Kč včetně DPH.
Přístavba výtahu a stavební
úpravy ZŠ Náchod-Plhov	 7-0-0
RM schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu „Přístavba výtahu a stavební úpravy ZŠ Plhov Náchod“ a uložila odboru investic a rozvoje
města vypsání výběrového řízení.
RM ustanovila komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro
veřejnou zakázku malého rozsahu „Přístavba výtahu a stavební úpravy ZŠ Plhov
Náchod“ - ve složení Ing. Pavla Maršíková
(náhradník Ing. Jan Čtvrtečka), Marek Labík (náhradník Zuzana Součková), Bohuslav Voborník (náhradník Miroslav Petr)
s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání.

TELEGRAFICKY:

RM schválila uhrazení nákladů ve výši
23.111 Kč vč. DPH na zajištění provozu historického železničního vozu na akci Noc literatury pořádaného Městskou knihovnou
Náchod dne 9. 5. 2018 v Náchodě. 7-0-0
RM schválila podporu akce Nova Cup pořádanou organizací BBS pro s.r.o., v podobě pomoci s propagací cyklistického závodu Apache Stolové hory, který se uskuteční
dne 13. 5. 2018 v Machově za uvedených
podmínek včetně podmínky, že pořadatel
bude umístění informačních tabulí konzultovat s dopravním inspektorátem Policie ČR.
7-0-0
RM schválila partnerství města Náchoda na akcích Muž roku 2018 a Den dobrých
skutků.
7-0-0

KVĚTEN
RM vzala na vědomí zápis z jednání
Školské komise konané 21. 3. 2018 a schválila rozdělení dotací na podporu vzdělávání spolkům a ostatním neziskovým organizacím na rok 2018 v předložené výši.		
7-0-0
M souhlasila s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci – oprava komunikace Francouzská v Náchodě – firmě
BEZEDOS s.r.o., Velké Poříčí.
7-0-0
RM schválila uzavření objednávky
na výkon autorského dozoru projektanta
v Malých lázních v Bělovsi pro společnost
TSUNAMI s.r.o.
7-0-0
RM schválila uzavření objednávky
na provedení studie Park Běloves, pro společnost TSUNAMI s.r.o.
7-0-0

Rada města Náchoda 16. 4. 2018

Jednání rady města se zúčastnilo osm radních, jeden byl omluven
Majetkoprávní úkony obce
RM schválila nájemní smlouvu se spolkem Bavíme se sportem z.s., na pronájem
části pozemkové parcely č. 1972/1 o výměře 9,6 m2 v k. ú. Náchod, za účelem užívání přístupového schodiště vedoucího
do prvního nadzemního patra přilehlé budovy nacházející se na sousedním pozemku. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
s účinností ode dne 1. 5. 2018.
8-0-0
RM schválila nájemní smlouvu s podnikatelem Janem Krupičkou na pronájem
části pozemkové parcely č. 503/4 o výměře 348 m2 v k. ú. Náchod, za účelem přejezdu přes pozemek města na další pozemek v souvislosti s podnikáním. Smlouva
se uzavírá na dobu neurčitou s účinností
ode dne 1. 5. 2018. 	
8-0-0
RM schválila nájemní smlouvu se společností Vodovody a kanalizace Náchod,
a.s. Smlouvou se pronajímá společnosti část pozemkové parcely č. 524/12 v Bělovsi, za účelem umístění reklamního panelu. Smlouva se uzavírá na dobu určitou
s účinností od 15. 4. 2018 do 30. 6. 2018.		
8-0-0
Veřejný stadion Hamra
– víceúčelové hřiště, Náchod
8-0-0
RM schválila pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku „Veřejný stadion Hamra – víceúčelové hřiště, Náchod“ a schválila uzavření smlouvy o dílo
s uchazečem na 1. místě – firmou VYSSPA
SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., Plzeň za nabídkovou cenu 5.505.821,11 Kč včetně DPH.
RM pověřila odbor investic a rozvoje města zajištěním stavebního dozoru
k dané zakázce.
Kanalizace Náchod – Pavlišov
8-0-0
RM schválila vystavení objednávky projektantovi Zbyňku Linhartovi, Náchod-Běloves, na zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí na stavbu
„Náchod – Pavlišov splašková kanalizace,
výtlak, čerpací stanice.
Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Náchoda
– podpora de minimis
8-0-0

ZPRÁVY Z RADNICE
RM schválila Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora
de minimis pro Společné cesty, z.s. (10.000
Kč), Spolek Srdéčko (35.000 Kč), Základní
škola a Mateřská škola Trivium Plus o.p.s.
(5.000 Kč), Náchodský spolek rodičů začít
spolu (6.000 Kč) a Rozesmáté děcko, z.s.
(30.000 Kč).
RM schválila Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora de minimis pro Svaz důchodců České
republiky, p. s., SDČR MO Náchod (15.000
Kč), Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek
Náchod (18.000 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),
Oblastní spolek Českého červeného kříže
Náchod (10.000 Kč), Domov na rozcestí
Svitavy (10.000 Kč), Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (5.000 Kč), Salinger, z.s. (10.000 Kč) a Centrum LIRA, z.ú.
(5.000 Kč).
RM schválila Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora de minimis pro: Náchodská divadelní
scéna (37.000 Kč), Konfederace politických
vězňů (5.000 Kč), Spolek přátel vojenské
historie (25.000 Kč), Festival „Na Ostrovech“ (20.000 Kč), akce Muž roku + charitativní koncert (25.000 Kč), Nej zdravotní
sestřička roku (10.000 Kč) a Adventní koncert (10.000 Kč).
Veřejné osvětlení města Náchoda
– IX. etapa
8-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o dílo
se společností Technické služby Náchod
s.r.o., na realizaci akce Veřejné osvětlení města Náchoda – IX. etapa spolufinancované ze Státního programu na podporu úspor energie na období 2017–2021
– program EFEKT 2 pro rok 2018 vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu
ČR a schválila Podmínky čerpání investiční dotace v Programu EFEKT 2018.
Novostavba hasičské zbrojnice
v Náchodě – autorský dozor
8-0-0
RM schválila vystavení objednávky
na výkon autorského dozoru stavby Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě pro
ATELIER JEZBERA s r.o., Smiřice.
Modernizace jednotlivých prvků hasič.
výstroje pro JSDH Náchod
8-0-0
RM souhlasila s předložením žádosti
na KHK o „Dotaci na individuální účel“
na modernizaci jednotlivých prvků hasičské výstroje pro JSDH Náchod a dále souhlasila se spolufinancováním ve výši minimálně desetiny všech výdajů.
Dotace na prevenci kriminality
na rok 2018
8-0-0
RM schválila rozdělení dotací na prevenci kriminality na rok 2018 v celkové
výši 243 tis. Kč pro Laxus o.s. Hradec Krá-

lové, Duha Bartoňka, Náchodské komunitní centrum, o.s., Dokořán o.s. Náchod,
Základní škola Náchod – T. G. Masaryka,
SRPDŠ, z.s. při Jiráskově gymnáziu, Pionýr
z.s., ZŠ Komenského a Bavíme se sportem
z.s.
Dodávka a montáž kancelářského
nábytku – Městský úřad,
Zámecká 1845 Náchod
8-0-0
RM schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Dodávka a montáž kancelářského nábytku – Městský úřad, Zámecká 1845 Náchod“ a pověřila odbor investic
a rozvoje města administrovat veřejnou
zakázku.
RM ustanovila komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro
veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka a montáž kancelářského nábytku
– Městský úřad, Zámecká 1845 Náchod“
– ve složení Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Ing. Pavla Maršíková), Bohuslav Voborník (náhradník Eva Zákravská), Bc. Hana
Horáková (náhradník Zuzana Součková),
s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání.
Oprava vodorovného dopravního
značení na přechodech pro chodce8-0-0
RM schválila opravu vodorovného dopravního značení pro přechody pro chodce na 51 přechodech do max. 91.800 Kč
vč. DPH.
Záměr na zřízení linky MHD
do nemocnice
8-0-0
RM souhlasila se záměrem zřízení linky MHD Nádraží – Nemocnice a pověřila
starostu města jednáním s CDS Náchod.

TELEGRAFICKY:

RM schválila Smlouvu o poskytování
právního poradenství při výkupu akcií a.s.
Beránek Náchod s Advokátní kancelář Liška & Sabolová, s.r.o.
8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci „Oprava komunikace Vítkova – etapa od silnice I/33
po křižovatku s ul. Müllerova“ firmě STRABAG a.s., Hradec Králové.
8-0-0
RM souhlasila s provedenou úpravou
parkovací plochy ul. Riegrova a ul. Mlýnská.
8-0-0
RM schválila prodloužení stávající pojistné smlouvy na pojištění majetku města na další tři roky s ročním pojistným obdobím.
8-0-0
RM schválila dotaci pro organizaci Spolek rodičů a přátel ZUŠ Náchod ve výši
15.000 Kč na úhradu části nákladů spojených se stravou a ubytováním části delegace z Francie.
8-0-0
RM schválila dotaci pro MAS Stolové
hory ve výši 40.000 Kč (1/2 ročního příspěvku na chod MAS Stolové hory) s výplatou do konce III. Q. 2018.
8-0-0
RM schválila uzavření objednávky
na provedení studie „Naučná stezka okolo rybníka Podborný“ pro společnost INS
spol. s r.o.
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KRONIKA, NOVÁ KNIHA
								
KRONIKA
narození a svatby v březnu 2018
Narodili se v březnu 2018:
6. 3. Adam Jiroušek
 	 8. 3. Jana Součková
 	13. 3. Dominika Jirásková
13. 3. Laura Potocká
18. 3. Veronika Hajná
18. 3. Lara Vlčková
21. 3. 	Tomáš Hrodek
24. 3. 	Petr Maršálek

27. 3. 	Robin Haman
28. 3. 	Jakub David
V měsíci březnu 2018 byli oddáni:
10. 3. 	Karel Bureš, Dolní Radechová
 		 Klára Peroutková, D. Radechová
24. 3. 	Jan Ansorge, Nové M. n. M.
 		 Lenka Valčíková, Nové M. n. M.

Nevrátili se – mrtvi jsou
V pondělí 9. dubna odpoledne se v obřadní síni uskutečnil slavnostní křest
knihy autorů Věry Vlčkové a Jana Čížka
„Nevrátili se- mrtvi jsou“. Knihu vydalo
nakladatelství Pavel Mervart 2017. Křtu
se zúčastnili také zástupci radnice v čele
se starostou Janem Birke a místostarostkou Pavlou Maršíkovou.

Anketa spokojenosti klientů MěSSS MARIE 2018
V měsíci dubnu měli klienti Domova
pro seniory Marie a terénní pečovatelské
služby možnost anonymně vyjádřit osobní názor na poskytování sociální služby.
Anketa proběhla formou dotazníků. Výsledky vyhodnocené ankety znamenají pro poskytovatele zpětnou vazbu pro
zlepšování a zdokonalení poskytovaných
služeb. Účastí v anketě vyjadřují klienti
sociální služby spokojenost či nespokojenost, sdělují vlastní názor na poskytování sociální služby a mnohdy vyjádří poděkování obětavému personálu za náročnou
práci.
Vyhodnocení ankety ukázalo, že klienti
v Domově pro seniory Marie jsou spokojení a život v domově se jim líbí, je naplňující. Uživatelé uvedli, že jsou se službami,
které domov pro seniory poskytuje velmi
spokojeni a jejich poskytování je na vynikající úrovni. Klienti ocenili vstřícnost,
ochotu, vzorný a profesionální přístup
všech zaměstnanců Domova pro seniory Marie. Dále klienti vyjádřili, že pobyt v domově je pro ně bezpečný, klidný
a vytváří rodinné prostředí. Většina klientů vyslovila poděkování za vše, co Domov pro seniory Marie pro ně dělá. „Moc
děkujeme za snahu a ochotu… Jsem spokojená. Jsem spokojená, všechno chválím. Jsem
tady doma, děkuju všem za všechno. Děkuju
za snaživou službu všech zaměstnanců i ce-

lého vedení střediska Marie. Jsem spokojená,
personál je spolehlivý a perfektní. Jsou jako
moje rodina, děti a vnoučata. Všem děkuji.
Oceňuji, že jednají profesionálně. Snažíme se
být soběstační, vzájemně si s mužem pomáháme. Snad jsme normální a jsme rádi, že nás
tak berete. Držíme se hesla žij a nech žít.“
Dále klienti ocenili to, že jim domov
přináší bezpečí a klid, včasné předávání
informací od personálu. Prioritou vyhodnocení ankety je, že v Domově pro seniory Marie se klientům žije jako v domácím prostředí.
Shodně proběhla anketa spokojenosti
i klientů Pečovatelské služby s poskytováním sociálních služeb. Anketa byla rozdána všem klientům Pečovatelské služby.
Velice nás potěšila vysoká návratnost (165
respondentů), ale především výsledek,
který je důkazem, že má naše práce smysl. Klienti v dotaznících vyjádřili velkou
spokojenost s kvalitou poskytovaných
služeb, s milým a profesionálním přístupem pracovníků Pečovatelské služby. Vysoce hodnotili jejich vstřícnost, ochotu,
obětavost a individuální přístup. Někteří
respondenti vyjádřili pochvalu za poskytované sociální služby například těmito
slovy: „Jsem velice spokojen s vysoce profesionálním jednáním a laskavým přístupem.“
nebo „Jsem ráda, že mohu být doma a mám
péči, kterou bych už sama nezvládla. Jsem
velice spokojená, vůbec bych si to bez Vás
nedovedla představit, pečovatelky jsou velice laskavé, trpělivé a ochotné.“ nebo „Děkuji paní pečovatelce, je to sluníčko, které mi
vykouzlí úsměv pokaždé, když vchází. Paní
pečovatelka je naším andělem, pochválit je
málo. Děkuji za příkladnou péči.“
Několik respondentů je překvapeno, že
„v okresním městě není penzion či dům pro
seniory, aniž by byli zařazeni do III. skupiny
sociálního zabezpečení.“
Dále klienti uvádějí, že jsou s personálem PS velmi spokojení, pečovatelky jsou
slušné, šikovné, snaží se každému vyhovět.
Děkují za čas a ochotu, kterou jim věnují.
Názoru uživatelů sociálních služeb si
vedení MěSSS MARIE váží a zároveň je
pro všechny zaměstnance zavazující nepolevit s nastoleném trendu. Touto cestou děkuji všem za jejich obětavou a náročnou práci.
Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie

OS CESTA
Stacionář Cesta Náchod, z.ú. navázal
vzájemnou spolupráci se Základní školou
Komenského Náchod. Ředitel školy Mgr. F.
Majer nabídl klientům ze stacionáře prostory školy (dílny) pro jejich ruční práce.
Hlavním cílem společné akce je začleňování hendikepovaných osob mezi zdravé
děti. Paní učitelka Petráňková a žáci 8.B
si pro klienty připravili výrobu velikonoční dekorace, ti si ji poté mohli odnést na
památku. Po celé dopoledne panovala velice příjemná atmosféra a dobrá nálada.
Naplnili jsme tak cíl a smysl celé akce, což
bylo odbourání pomyslné bariéry zdraví/
nemocní. Za stacionář velmi děkuji celé ZŠ
Komenského, naši klienti byli velice spokojeni a těší se na další spolupráci, na které jsme se domluvili na měsíc červen.
Alexandra Křovinová, vedoucí Stacionáře

Valná hromada Spolku
Obchvat Náchoda
Zveme vás na veřejnou valnou hromadu Spolku Obchvat Náchoda, která se koná ve čtvrtek 31. května
2018 od 15.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Náchod, Masarykovo náměstí 40, 1. patro.
Součástí valné hromady je podání
informací o přípravě obchvatu města
Náchod a přeložky silnice II/303 Běloves-Velké Poříčí.
Pozváni jsou: ŘSD ČR Správa Hradec
Králové, radní pro dopravu Královéhradeckého kraje, vedení města Náchoda, Policie ČR DI Náchod a zástupce Údržby silnic Královéhradeckého
kraje, a.s.
Výbor Spolku Obchvat Náchoda

ZPRÁVY Z RADNICE

KVĚTEN

Do Náchoda zavítala
Bára Špotáková
V sobotu 21. 4. 2018 do Náchoda zavítala dvojnásobná olympijská vítězka v hodu
oštěpem Bára Špotáková. V doprovodu
pana Libora Křenka, organizátora chystaného MegaEventu MeMe2018 (http://www.
meme2018.cz/cs/), si jako nadšená sběratelka kešek prohlédla dějiště této velké události, která se v Náchodě chystá už tuto
sobotu 28. dubna.
A při té příležitosti přijala i pozvání
na náchodskou radnici, kde se setkla se
starostou Janem Birke a místostarostkou
Pavlou Maršíkovou.

Dveře do náchodské radnice
jsou nejen otevřené, ale otevírají se samy
V polovině dubna byl na vstupní dveře
do budovy radnice na Masarykově náměstí instalován automatický dveřní otvírač.
Tyto hlavní vstupní dveře, kterými denně projdou desítky občanů a o víkendech
i mnoho svatebčanů, jsou dominantním
prvkem historické budovy. Často však nebylo pro mnohé snadné je „fyzicky“ překonat.
„Toto vylepšení jsme zvažovali již dlouho.
Nyní se však podařilo najít technicky vhodné
a cenově přijatelné řešení, které zpříjemní život všem návštěvníkům radnice,“ uvedla tajemnice úřadu Mgr. Hana Mílová.
Automatický otvírač dveří dodala firma
ATECH Assistance, s.r.o., z Prahy za necelých 90 tis. Kč.
Tak trochu symbolicky se podařilo zprovoznit tento vůči občanům velmi
vstřícný prvek týden před plánovaným
„Dnem otevřených dveří“ náchodské radnice, který se uskutečnil v sobotu 21. dubna 2018.

Den otevřených dveří náchodské radnice
Den otevřených dveří v sobotu 21. dubna 2018 přilákal do prostor náchodské
radnice opět davy zájemců. Možnosti
prohlédnout si prostory formou komentované prohlídky využily více než dvě
stovky návštěvníků. V organizovaných
skupinách a za doprovodu průvodců si tak
mohli lidé prohlédnout prostory, kam se
běžný návštěvník během roku nedostane.
Největší zájem byl opět o hodinový stroj,
který je k vidění pouze v rámci dne otevřených dveří, tedy jednou do roka. Své
dveře tento den otevřela i budova Městského divadla dr. J. Čížka a návštěvníci tak mohli využít prohlídku hned dvou
historických budov v centru města.
Děkujeme všem za návštěvu!
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OSMIČKY, VÝROČÍ

Třicetiletá válka 1618–1648 v Náchodě
Třicetiletá válka byla jedním z nejhorších válečných střetů v dějinách lidstva,
který se rozhořel nejprve v Čechách a posléze zasáhl i většinu evropského kontinentu. Shodou okolností se prvotní události tohoto konfliktu odehrály také v našem
regionu. Na místě dnešního broumovského kostela sv. Václava byl po vydání Rudolfova majestátu vystavěn broumovskými protestanty luteránský kostel. V roce
1618 se však opat broumovského kláštera
Wolfgang Selender rozhodl kostel uzavřít,
což velmi rozhořčilo místní nekatolíky,
kteří sepsali supliku adresovanou stavovskému sněmu. Stavové se okamžitě obrátili na císaře Matyáše žádajíce nápravu. Ten
ale odpověděl, že uzavření broumovského kostela bylo provedeno z jeho příkazu
a že protivení se jeho příkazů a konání dalších sněmů bude mít pro dotyčné nedozírné následky. Tímto okamžikem se stavové rozhodli přikročit od slov k činům. Dne
23. května 1618 do královské místodržitelské kanceláře na Pražském hradě vtrhla
skupina ozbrojenců, která v návalu vzteku vyhodila z oken místodržícího Viléma
Slavatu z Chlumu, Jaroslava Bořitu z Martinic a jejich písaře Fabricia. Císařova odpověď na sebe nenechala dlouho čekat.
Správa země byla svěřena třiceti direktorům, mezi nimiž byl i Albrecht Jan Smiřický ze Smiřic, vlastník náchodského panství. Direktorium začalo formovat vlastní
armádu, jíž velel Jindřich Matyáš Thurn.
Válečné události se během následujících
dvou let odehrávaly výhradně mimo náchodský region. Albrecht Jan Smiřický se
potupné porážky na Bílé hoře nedožil, neboť zemřel již v listopadu 1618 následkem
nemoci, která ho zkosila během oblehání
Plzně, a správu panství převzala jeho sestra Markéta Saloména. Ta byla také poslední hostitelkou Fridricha Falckého, zimního krále, který přes Náchod v listopadu
1620 utíkal do Polska. Společně s ním odešla také ona, neboť dobře věděla, že její
manžel a bratr se postavili císařům Matyášovi a Ferdinandovi II. a že posledně jmenovanému bude záležet i na jejím potrestání. Odchodem Markéty Salomény ztratili
Náchodští svou vrchnost a čekalo je dvouleté provizorní období, kdy správu nad
panstvím získal císař. Marně se pokoušeli představitelé města žádat Albrechta
z Valdštejna, aby se stal jejich pánem, argumentujíce slovy: „Ano, Jeho Ctěná Milosti, kdožkoli by nám za vrchnost představen
byl a bude, a byť nám i hůl představena
byla, rádi všelikou poslušnost zachovati chceme.“ Náchod se brzy stal posádkovým městečkem, kdy na jedné straně využili jeho zázemí Slezané a na straně druhé
císařské oddíly. Vojáci se chovali ve městě
velmi neurvale, kradli a loupili, načež byl
vyslán městský písař Lukáš Sadimský ze
Šadimi do Prahy, aby u místodržitele knížete Karla I. Lichtensteina sjednal nápravu.

Skutečně se podařilo excesy vojsk na chvíli zastavit, ale již v listopadu roku 1621 se
vracela císařská vojska z Kladska a Náchod
se opět dostal do situace, kdy musel živit
na 15 pěších praporů.
Teprve v roce 1623 přichází nová vrchnost. Stává se jí Marie Magdaléna Trčková
z Lobkovic. Tehdy zavládly skutečně těžké poměry. Marie Magdaléna zrušila měšťanům právo pivovarnické, z něhož mělo
město největší výdělky. I když se měšťané
obrátili s prosbou o znovuzavedení tohoto
práva, nebylo jim vyhověno. Situace byla
o to horší, že v následujících letech, kdy
drželi panství Trčkové z Lípy, bylo panství opět plundrováno přecházející vojsky, k čemuž se navíc přidalo hrozné sucho a nedostatek úrody. „Zlá Majda“, jak
se Magdaléně Trčkové přezdívalo, nakonec v roce 1629 prodala Náchod svému
synovi Adamu Erdmanovi Trčkovi z Lípy.
Nutno dodat, že ve velmi zuboženém stavu. Zatímco v roce 1620 odvádělo berni
(daně) 1280 osedlých (tedy plátců daně),
v roce 1630 to bylo již jen 864 z nich. Rokem 1630 také dochází k novému rozšíření válečného konfliktu, do něhož nyní
zasáhlo Švédsko. Po bitvě u Breitenfeldu,
v němž bylo Rakousko tvrdě poraženo,
se do Čech vypravilo saské vojsko, které
značně vyplenilo Prahu. Rovněž z tohoto
důvodu se rozhodl Adam Erdman na jaře
roku 1632 opevnit náchodský zámek podle
nejnovějších fortifikačních způsobů. Bylo
to jedno z posledních opatření, které stihl
vykonat před svým zavražděním v Chebu
(25. února 1634), kde padl po boku Albrechta z Valdštejna.
Do Náchoda poté přichází nový vlastník panství, zrádce Valdštejna, italský
generál Ottavio Piccolomini. Ten se však
v Náchodě nezdržoval, neboť byl příliš zaměstnán válečnými operacemi v Evropě.
Správu panství svěřil svému zpovědníkovi Pavlu Orsinimu. Panství nastaly další krušné časy, neboť švédské nebezpečí
se postupně přibližovalo k Náchodu. Největšího ohrožení se město dočkalo v létě
1639, kdy v pondělí 25. července dva jízdní pluky Náchod obklopily a okolní vsi poplenily. V noci na úterý pak jezdci vpadli
přes Plhov až k Horské bráně, přičemž cestou promptně vykrádali měšťanské domy.
Když se však město nevzdalo ani po dělostřeleckém útoku, na který máme dodnes památku na stěnách kostela sv. Vavřince, Švédové usoudili, že další obléhání
bude marné a od města odtáhli. Po odchodu Švédů se narychlo pokračovalo v opevňování hradu a města. Život obyvatel byl
čas od času narušován švédskými nájezdy
z Nového Města nad Metují, kde měli Švédové svou posádku. V dalších válečných
letech se bitvy Náchodu vyhýbaly, přestože město trpělo stejně jako v letech předchozích průchody a kvartýrováním císařských vojsk.

Květnová výročí
Byl první máj, byl lásky čas jsou úvodní verše Máchovy slavné básně, která vyšla v roce 1836. A od roku 1890
se u nás slaví 1. máj jako svátek práce.
1. května 1953 začalo pravidelné vysílání Čs. televize. Barevné vysílání pak
o dvacet let později, 9. května 1973.
Vysílání Čs. rozhlasu má také květnové jubileum, začalo 18. května 1923.
1. května 1968 zemřel v Žamberku významný náchodský kapelník, učitel
hudby a skladatel Oldřich Čepelka.
Ve dnech 5.–16. května 1998 se konala
první Náchodská prima sezóna. Realizoval se nápad dr. Jaroslava Suchého, který vznikl rok před tím při oslavách stého výročí gymnázia. Program
té první byl mimořádně bohatý, přijela i Ljuba Skořepová, aby předvedla vynikající výkon v divadle jednoho
herce ve hře Mydlibaba. Zainteresováno bylo mnoho dalších lidí i institucí.
7. května 1973 zemřel v nemocnici
v Montclair (New Jersey, USA) hronovský rodák, spisovatel Egon Hostovský, absolvent náchodského gymnázia. Ač prožil větší část života
v emigraci, rodný kraj byl v jeho díle
ukotven. Náchod – město svých studií oslavil v autobiografickém románu Všeobecné spiknutí.
13. května 1948 se v Náchodě narodil
malíř a grafik Karel Vondráček.
16. května 1868 byl položen základní kámen k Národnímu divadlu. Slavnosti se zúčastnila i delegace z Náchoda, která dovezla i kámen do základů.
17. května 1663 vypukl v Náchodě požár, jemuž padlo za oběť během dvou
hodin 121 domů, což byly asi dvě třetiny města.
28. května 1883 se narodil dirigent
Václav Talich, který u nás několikrát
dirigoval Českou filharmonii.
29. května 1953 zemřel v Náchodě
průmyslník Cyril Bartoň-Dobenín.
31. května 1818 se narodil v Hradci
Králové historik V. V. Tomek, který
si náš region oblíbil a věnoval se mu.
(AF)
Teprve roku 1647 se Švédové opět přiblížili na dosah náchodského panství, ale
samotné město již neohrozili. O rok později byl podepsán vytoužený mír, ale přestože válka byla u konce, drancování, které
působily vojenské kontingenty procházející Náchodskem, neustalo. Nadto přišlo roku 1649 ještě velké krupobití, které
valnou část nově zasetého obilí poškodilo a úroda tak byla velmi špatná. Poválečné útrapy se tak dařilo likvidovat jen velmi pomalu a trvalo ještě řadu let, než se
je podařilo odstranit úplně a život se vrátil do běžných kolejí.
Richard Švanda

Z HISTORIE

KVĚTEN

Historické církevní stavby
5. Kostel sv. Vavřince – vybavení
Ve třech minulých dílech jsme prozkoumali stavební vývoj kosRokoková kazatelna na jižní stěně lodi, s reliéfy církevních otců
tela, nyní je tedy na řadě jeho vybavení. Aby mohl kostel sloužit a morových patronů na řečništi a sochou archanděla Michaela
svému hlavnímu účelu, totiž slavení bohoslužeb, musí být opat- na stříšce, nahradila v r. 1791 starší, přenesenou do hřbitovnířen řadou věcí. Na nejčestnějším místě v závěru kostela je to hlav- ho kostela.
ní oltář, na dalších místech kostela mohou být další (boční) oltáV lodi je ještě umístěna socha Božského srdce Páně a vzadu výře. Ke sloužení mše svaté je potřeba řada předmětů, od svícnů, jev zjevení Panny Marie lourdské, zhotovený v r. 1953 J. Vaňkem
kříže, bible, misálu, zvonků, misky na hostie a nádobek na vodu z Brna. Lavice zhotovil v roce 1894 truhlář Josef Pinkas z Novéa víno až po kalich a ciborium. V kostele je vhodné mít lavice, var- ho Hrádk u. Dřevořezby křížové cesty z r. 1953 od červenokostehany, křtitelnici, nádoby na svěcenou vodu, pokladnici na sbírky. leckého sochaře a restaurátora Břetislava Kafky, nahradily starNa stěnách kostela mohou viset obrazy, nejčastěji výjevy křížové ší velké obrazy z r. 1848 od Gustava Vacka. Firma B. Kafky rovněž
cesty. Pro ohlašování bohoslužeb a úmrtí slouží zvony, které pře- v r. 1939 vyrobila tři skříňové zpovědnice.
devším v minulosti sloužily i jako signální. V průběhu doby se něTaké varhany mají bohatou minulost, Po ukončení třicetileté
které předměty opotřebovaly nebo rozbily, a tak je nahrazovaly války se dozvídáme o stavbě dřevěné kruchty v kostele v roce 1654
nové. Proto se v náchodském kostele sv. Vavřince setkáváme pře- a v roce 1655 o opravě varhan, koupených v roce 1640 za 135 kop
devším s předměty z 19. století, kdy zdejší věřící svědomitě pečo- grošů míšeňských od pražského P. Rosola. Po požáru je v letech
vali o svůj kostel.
1665-1666 nahradil nástroj Samuela Halbiga z Horní Hedče u KráNejstarším dochovaným předmětem je křtitelnice z roku 1463, lík. V roce 1777 byl kompletně přestavěn Františkem Süssmuthem
zhotovená předním českým zvonařem a cínařem Ondřejem Ptáč- a v l. 1850 a 1889 opraven. V roce 1911 postavili nový nástroj bratkem z Kutné Hory. Nápisem opatřená nádoba v podobě obráceného ři Paštikové včetně skříně od řezbáře Jana Uherka. V roce 1953 pozvonu stojí na třech nohách s figurálními zakončestavila od základu nové varhany kutnohorská firními. Víko křtitelnice zhotovil v r. 1603 královéma Organa, vysvěceny byly 18. 10. 1953.
hradecký konvář Jan Nebřehovský. Druhým nejProstor před hlavním oltářem o Vánocích vyplstarším předmětem je pozdně gotická monstrance,
ňuje známý betlém, zhotovený v r. 1857 plhovským
sloužící k vystavení velké proměněné hostie (tedy
řezbářem Karlem Beršíkem, podměstským Josefem
Těla Páně) při zvláštních příležitostech, provedená
Martínkem a malovaný Josefem Hejzlarem. Po roce
z mědi a pozlacená. Třetím a posledním dochova1950 jej obohatila vyobrazení náchodských kosteným předmětem z doby před požárem města roku
lů a kaplí. V předsíni stojí krucifix a dřevěná socha
1663 je stříbrný a zlacený kalich, věnovaný kostesv. Judy Tadeáše ze 40. let 20. století.
lu v roce 1567 Hedvikou Smiřickou z Házmburka,
Patrně od počátku byl kostel vybaven zvony.
opatřený erby Smiřických a pánů z Házmburka.
Oprava velkého zvonu se uvádí v r. 1553. V závěHlavní oltář sv. Vavřince se poprvé připomíná
ru renesanční přestavby kostela byly některé zvov r. 1360, o tři roky později pak oltář sv. Doroty.
ny v Hradci Králové přelity a jeden ze zvonů v roce
V r. 1402 byl založen oltář P. Marie, r. 1403 oltář sv.
1580 obrácen a nově usazen patrně do severní
Mikuláše a roku 1415 další dva oltáře svatých Petměstské věže. Jednou z hlavních starostí městské
hlavní oltář
ra a Pavla a sv. Ondřeje. Lze předpokládat, že před
rady po požáru r. 1663 bylo pořízení nových zvopožárem v roce 1663 byly oltáře křídlové, podobně těm, které se nů. V Náchodě naštěstí měli vlastní zvonárnu a už v září uzavřeli
dodnes dochovaly v zámeckém kostele Smiřických v Kostelci nad smlouvu se zvonařem Martinem Schröttrem a jeho synem JeremiČernými lesy. Hlavní oltář má za sebou složitý vývoj. Původní ášem na odlití dvou velkých zvonů. Velkou část nákladu na odliobraz sv. Vavřince od královéhradeckého malíře
tí na sebe vzala vrchnost, kněžna Marie Benigna
Hynka Kapouna z r. 1722 byl zásadně přemalován
Piccolomini, rozená vévodkyně saská a pravnučv roce 1851 červenokosteleckým malířem Gustaka krále Jiřího z Poděbrad. Zvony Panna Maria
vem Vackem a opatřen novým novogotickým ráa sv. Oktavius byly zavěšeny 14. a 15. srpna 1664.
mem. Z původní oltářní architektury z poloviny
Po rekvizici za 1. světové války (1916) se v sever18. století zůstaly jen dvě sochy andělů přidržujíní věži dochoval jen zvon Maria s reliéfem Kalvácích oltářní obraz a postranní sochy sv. Jana Neporie a nápisem o požáru města způsobeném Židy.
muckého a sv. Jana Křtitele. Spodní novobarokní
Druhým zvonem, dnes v jižní věži, je sv. Vavřinec,
část oltáře s krucifixem pochází z roku 1859. Dnešzvaný pův. Poledník, s reliéfy sv. Vavřince a sv.
ní úprava oltářního prostoru s novým mobiliářem
Viktorina, který ulil v r. 1693 Jan Mellak z Brna.
byla vytvořena v r. 2011.
Zvon byl rekvírován za 2. světové války, po válce
Tři boční oltáře jsou novogotické. Oltář Panny
byl naštěstí nalezen a vrácen. Bohužel však byly
Marie při jižní (evangelní) straně vítězného obv r. 1942 zrekvírovány a zničeny tři zvony pořízelouku vytvořil v r. 1887 akad. řezbář Franc z Hosné v r. 1929 – sv. Václav, sv. Ludmila a malý zvon
tinného, zdobí ho socha Panny Marie s Ježíškem
„umíráček“.
a postranní figury sv. Josefa a sv. Jáchyma. Pod výVybavení kostela sv. Vavřince tedy odráží slavchodním koncem severního ramene kruchty, tedy
ná i temná období v dějinách města i samotného
na epištolní straně vítězného oblouku stojí novokostela. Nejstarší kusy pocházejí z doby rozkvěgotický oltář sv. Anny s obrazem od Gustava Vacka
tu města ve 2. polovině 15. století, další vznikly
z r. 1857, vedle jsou umístěny barokní sochy zempo požáru města roku 1663. Odrazila se zde i rekaoltář Panny Marie
ských patronů sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého.
tolizace ve 2. polovině 17. a v 1. polovině 18. stoleUprostřed jižní stěny lodi stojí oltář svaté Rodiny (původně sv. An- tí, průmyslový rozvoj města ve 2. polovině 19. století i doba zcela
tonína) z r. 1861, v dnešní podobě z r. 1913, s obrazem od malíře moderní. Jakkoliv je vybavení kostela rozmanité co do stáří, maVacka z r. 1859 (původně umístěn na starém oltáři P. Marie) a se teriálu i zpracování, tvoří jedinečný celek.
sochami sv. Aloise a Antonína Paduánského z r. 1906 od tyrolskéIng. Jiří Slavík – Mgr. Jan Čížek
ho sochaře Fr. Martinera.
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DEN S POLICIÍ, ZPRÁVY Z RADNICE

Den s Policií na dopravním hřišti v Náchodě
Městská policie Náchod, Policie České
republiky a AMK-BESIP DDH Náchod zvou
všechny malé i velké zájemce na další ročník tradičního zábavného dopoledne pro
děti „Den s Policií“, který se uskuteční
26. května na dětském dopravním hřišti
v Bělovsi. Děti si mohou opět zasoutěžit
při dovednostních soutěžích o zajímavé
ceny a pro všechny příchozí jsou připraveny ukázky techniky všech složek IZS, vý-

cviku policejních psů a policejního zásahu
při zadržení nebezpečné osoby. Pozvání
k účasti přijal i Městský psí útulek Broumov, se kterým Městská policie Náchod
spolupracuje při umisťování odchycených
psů. Začátek akce je v 9.00 hod. Upozorňujeme všechny děti, že při jízdě na kole
po dopravním hřišti i mimo něj musí mít
na hlavě ochrannou přilbu.

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Zápis do mateřských škol
pro rok 2018/2019
Zápis do náchodských mateřských
škol se uskuteční ve dnech 14. a 15.
května 2018 od 9.00 do 15.00 hod.
Údaje a doklady stanovené
pro přijetí dítěte do mateřské školy:
1. rodný list dítěte
2. průkaz totožnosti zákonného zástupce, popřípadě doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím
řízení v případě osob, které osobně
pečují o dítě v pěstounské péči
3. vyjádření školského poradenského
zařízení popřípadě také registrujícího lékaře v případě dítěte se zdravotním postižením
Kritéria pro přijímání dětí budou zveřejněna na webových stránkách mateřských škol nebo vyvěšena přímo
v jednotlivých MŠ u zápisu.

PLAVECKÁ ŠKOLA NÁCHOD
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Pražská 178, 547 01 Náchod
Tel.: 491 427 740, fax: 491 427 579
E-mail: sport.nachod@wo.cz, wwwsportnachod.cz

přijme od září 2018 z důvodu nutnosti rozšíření kolektivu

LEKTORA / LEKTORKU PLAVÁNÍ
Požadujeme: minimálně SŠ vzdělání s maturitou, pedagogické schopnosti a předpoklady pro práci s dětmi, plavecké dovednosti na dobré úrovni
Výhodou: VŠ vzdělání se sportovním zaměřením, platné osvědčení o kvalifikaci instruktor plavání, trenér plavání nebo cvičitel plavání, kladný vztah ke sportu, praxe v oboru
Nabízíme: zaměstnanecký poměr na zkrácený pracovní úvazek, zajímavou práci s dětmi v kolektivu sportovně zapálených spolupracovníků, odpovídající finanční ohodnocení
Kontakt: Jana Osobová,
Tel: 491 427 642, 776 004 374, E-mail: plaveckaskola@sportnachod.cz

Oslavy česko-polské spolupráce
Ve čtvrtek 10. května 2018 od 13.00 hodin proběhnou oslavy 10. výročí Centra
policejní a celní spolupráce (Police and
Customs Cooperation Centre) na hraničním přechodu Náchod-Kudowa Slone.
Centrum vzniklo na společné česko-polské hranici v roce 2008 a již desátým rokem slouží jako styčný bod mezinárodní
spolupráce. V prostoru hraničního přechodu bude po slavnostním ceremoniálu připraven také program pro veřejnost,
který zahrnuje ukázky techniky obou států využívané při mezinárodní a celní spolupráci a možnost prohlídky společného
operačního centra všech participujících
složek.

UPOZORNĚNÍ 7. 5. 2018
Z důvodu konání 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. 2018
otevřen! Děkujeme za pochopení.

Město Náchod nabízí
občanům kompostéry
Upozorňuje občany, že mají stále možnost bezplatné zápůjčky kompostérů zakoupených v rámci projektu „Nakládání
s BRO – kompostování“. Kompostéry o objemu 700 l jsou určeny ke kompostování
komunálního biologického odpadu a v současné době je stále k dispozici cca 30 ks.
Kompostéry jsou určeny prioritně pro
občany příměstských částí Babí, Dobrošov, Jizbice, Lipí, Malé Poříčí a Pavlišov,
kde nejsou rozmístěny hnědé nádoby
na svoz bioodpadu. Při předávání kompostérů do výpůjčky bude zohledňováno
pořadí došlých žádostí a počet osob užívajících kompostér, a to až do vyčerpání
zásob. Na uzavření smlouvy o výpůjčce
kompostéru není právní nárok.
Bližší informace o zápůjčce podá pracovnice sekretariátu odboru životního
prostředí (tel. 491 405 463 nebo j.peukerova@mestonachod.cz)

ZPRÁVY Z RADNICE

KVĚTEN

Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě
Stávající hasičská zbrojnice v Hurdálkově ulici je pro účely
dobrovolných hasičů v dlouhodobě nevyhovujícím stavu. Umístění hasičské zbrojnice plně nezabezpečuje výjezdové požadavky a dále omezuje případnou přestavbu a úpravy. Bylo prověřeno více možností, jak tento nevyhovující stav řešit. Přestavba
objektů v majetku města nevyšla optimálně z hlediska nákladů
nebo prostorového uspořádání a vhodnosti polohy v rámci města, odkoupení a přestavba vhodných nemovitostí z nevyřešení
majetkového uspořádání.
V rámci připravované propojovací komunikace ul. Parkány –
ul. Raisova se naskytly vhodné pozemky pro stavbu nové hasičské zbrojnice. Pozemky (p. p. č. 2067/106, 2058/44, 1143/11,
2058/3, 2058/40 vše k. ú. Náchod) jsou ve vlastnictví města, jsou
vhodně umístěny vzhledem k hlavnímu průtahu města – ul.
Pražská i vzhledem k dostupnosti centra. Po výstavbě hasičské
zbrojnice zůstává možnost jejího dalšího rozšíření např. z důvodu nákupu další techniky.
Novostavba hasičské zbrojnice bude odolná vůči klimatickým
změnám a bude dispozičně řešena tak, aby umožnila akceschopnost jednotky při výjezdu při mimořádné události. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Náchod, která je zařazena v poplachovém plánu Královéhradeckého kraje s výjezdem do 10 minut,

získá vyhovující zázemí pro své členy, vhodné prostory pro umístění techniky a věcného vybavení pro zásah. Stavba nové hasičské zbrojnice je řešena jako zděná s plochou střechou, dvojpodlažní objekt je navržen ve tvaru písmene L.
Nová hasičská zbrojnice by měla být dokončena na jaře roku
2019. Náklady na stavební práce představují částku cca 23 mil.
Kč vč. DPH.
Výstavba nové hasičské zbrojnice v Náchodě je podpořena
v rámci projektu „Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě“,
registrovaném pod číslem CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002897,
který je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu ČR
prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, dále je projekt „Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě“, č. 014D242007045, spolufinancován v rámci Programu
„Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2017, Podprogramu
3 – stavba požární zbrojnice, vyhlášeném Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru
ČR a dále je projekt „Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě“, evidovaný pod číslem 17RRD11-0022 spolufinancován Královéhradeckým krajem.

Rozvoj informačních
a komunikačních systémů města Náchod
V rámci projektu „Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Náchod“ bude zefektivněna činnost a chod Městského úřadu v Náchodě. Cílem projektu je zvýšení efektivity
a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality informačních a komunikačních systémů za účelem dosažení vyšší efektivity výkonu funkcí orgánu veřejné moci
(OVM) spojených s používáním funkcionalit dílčích informačních
systémů a agend v rámci komplexní architektury informačního
systému OVM. Budou vytvořeny a modernizovány stávající podpůrné informační systémy, a to v tematických oblastech řízení
lidských zdrojů jako jsou např. organizace a systematizace, personalistika a další tematické oblasti. Dále budou vylepšeny nástroje podpory uživatelů – helpdesk a servicedesk, dojde k modernizaci elektronické spisové služby, zlepšení krizového řízení
v území a v neposlední řadě projekt umožní snadnější správu
dokumentů.
Realizací projektu dojde k:
1. zavedení nového docházkového a přístupového systému
včetně potřebných licencí a HW,
2. zavedení nového systému pro správu a řízení interních požadavků včetně potřebných licencí,
3. zavedení nových funkcionalit informačních systémů GINIS
a DERIK včetně souvisejícího podpůrného HW a SW,
4. dodávce HW, SW (včetně potřebných licencí) a prvků zajištění konektivity pro nové technologické centrum a napojení
na stávající infrastrukturu informačního systému.

V projektu se počítá s maximálním možným využitím stávajících technologií, řešení a souvisejících aspektů (pracovní stanice, serverové a síťové prvky, bezpečnostní HW a SW pro servery,
výchozí instalace a data IS GINIS a DERIK). Mimo to bude potřeba
zřídit nové kompletní technologické centrum (serverovnu) v budově na ul. Zámecká 1845, které umožní pokrýt nároky zamýšlených nových funkcionalit informačních systémů GINIS a DERIK a nových systémů pro řízení přístupů a docházku a řízení
a správu interních požadavků (v IT a správních činnostech). Současně bude zařízeno vylepšení konektivity v síti LAN MěÚ Náchod zřízením propojení optickými vlákny skrze stávající rozvody telekomunikačního poskytovatele v kolektorech teplárny.
Mezi očekávané výsledky (přínosy) projektu lze zařadit zejména elektronizaci vnitřních procesů, které doposud nebyly
elektronizovány, zajištění celoplošné dostupnosti informačních
systémů v rámci působnosti OVM a zvýšení spolehlivosti, průchodnosti informačních systémů směrem k dosažení účelu zvýšit efektivitu výkonu agend OVM.
Dopady tohoto projektů pocítí i občané a další subjekty díky
lepší dostupnosti informací, zvýšení úrovně a kvality poskytovaných služeb, vyšší transparentnosti úřadu a souvisejících služeb.
Projekt „Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Náchod“, registrovaný pod číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0
005926, je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.
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Saar Gummi

Budeme dodávat těsnění
i na elektromobily
Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě
vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily,
hledá zaměstnance na pozice:
Koordinátor - seřizovač, nástupní mzda 35 000 Kč,
cílová mzda 45 000 Kč až 50 000 Kč.
Operátor gumárenské výroby, mzda 30 000 Kč až
32 000 Kč.
Samostatná účetní, mzda 33 000 Kč až 38 000 Kč.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování, pracoviště Červený Kostelec.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

První elektromobil Škoda by měl sjet z mladoboleslavské
výrobní linky v létě 2020. Společně s modelem z Mladé
Boleslavi se budou vyrábět na stejné platformě podobná
e-SUV VW a AUDI a měla by vyjet z německého závodu VW
ve Zwickau.
Saar Gummi Czech bude dodavatelem dílů na tyto vozy,
a to konkrétně vnitřní těsnění dveří (modely ŠKODA a VW),
těsnění pátých dveří a těsnění víka motorů (model ŠKODA).
O dodávkách na model AUDI se ještě jedná.
Naše díly budeme dodávat i na nové generace modelů ŠKODA Octavia a Golf A8. V současné době probíhají vývojové práce a s vývojem ŠKODA AUTO se řeší použití celomechovkových profilů.
Pracujeme také na dalších poptávkách ze skupiny VW, například na těsnění pro následníka ŠKODA Fabia, VW Caddy,
model Neo / Urban od VW a další menší poptávky. Našim
cílem je získávat další projekty a postupně tak zaplňovat
prostory v nové výrobní hale.
-pl-

ŠKOLY
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CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
Den otevřených dveří v 1. třídách
V úterý 20. března zůstal vchod do školní budovy 1. ročníků otevřený i po 8. hodině ráno. Prvňáčci čekali vzácné hosty
– své rodiče, babičky, dědečky, budoucí
žáky 1. ročníků i jejich rodiče. A návštěv
přišlo opravdu hodně. Jako první dorazily děti z mateřských školek v Náchodě
i na Kramolně. Sledovaly práci prvňáků,
s některými úkoly jim pomáhaly, vyzkoušely si, jak se budou cítit ve školních lavicích. Prohlédly si celou budovu, pohrály si
v hernách. Moc se jim ve škole líbilo. Rodiče budoucích prvňáčků si prohlédli školu,
zajímali se o výuku, učební plány, učebnice a veškeré další dění ve škole i ve školní
družině. Paní učitelky i vychovatelky jim
vše vysvětlily a ukázaly, a tak rodiče i děti
odcházeli spokojení.
Učitelky a vychovatelky
z budovy v Sokolské ulici

Den otevřených dveří proběhl
i na školním pozemku!
Letos se při dnu otevřených dveří 20. března mohli zájemci podívat
i na školní pozemek a prohlédnout si,
jaká zvířata chováme a jaké podmínky
pro výuku (zejména přírodopisu a pracovních činností) zde mají naši žáci vytvořené. Někteří si vyzkoušeli studijní koutek
v ekologické učebně, jiní se nechali provázet našimi žáky a pozorně poslouchali jejich výklad a sledovali krmení osmáků a činčil. Věříme, že jsme návštěvníky
zaujali a že jim našimi žáky vlastnoručně
vypěstovaný muškát, který dostali na památku, poroste do krásy.
I. Šimurdová, Z. Borna
a žáci VI. D a VIII. D

Soutěž dětských recitátorů
Dne 20. a 21. 3. se konalo Okresní kolo
soutěže dětských recitátorů. V 1. kategorii postoupila do krajského kola Eliška
Köhlerová z III. B a 2. kategorii bude reprezentovat Jeroným Němec z V. B. Gratulujeme k postupu. J. Šplíchalová

Turnaj v odbíjené
V pátek 16. 3. proběhlo v Červeném
Kostelci okresní kolo turnaje dívek v odbíjené. Naši školu reprezentovaly: A. Vodehnalová z IX. D (kapitánka družstva), T.
Štrofová z IX. C, N. Tylšová z IX. A, T. Ťokanová z VIII. A, A. Havlová, D. Nývltová,
E. Kratěnová a D. Hlavatá (všechny z VIII.
D). Dívky vyhrály a postoupily do krajského kola. Blahopřejeme. L. Štěpová

Tři zlata pro pěvecké sbory ZUŠ Náchod
Koncertní oddělení Náchodského dětského sboru ZUŠ CANTO se v sobotu 7. 4.
2018 zúčastnilo celostátní sborové soutěže Zahrada písní. Na tomto dvoudenní
klání se setkalo úžasných 39 pěveckých
sborů ze všech koutů ČR od přípravek až
po středoškolské smíšené sbory. Canto
získalo ve své kategorii nejvyšší možné
ocenění, tedy „Zlaté pásmo“ a navdávkem
ještě Zvláštní cenu poroty „Za hlasovou
kulturu“.
V pondělí 9. 4. 2018 se v krásném sálu
Filharmonie Hradec Králové konalo krajské postupové kolo soutěže školních dětských pěveckých sborů. Ze ZUŠ Náchod se
jí účastnily oba přípravné pěvecké sbory.
První přípravné oddělení BAMBULATA, ve
kterém, zpívají děti od 5 do 9 let, si vyzpívalo nejvyšší ocenění „Zlaté pásmo“.
Druhá sborová přípravka, RARÁŠCI, kterou navštěvují děti ve věku od 9 do 13 let,
si svým skvělým výkonem vysloužila nejen „Zlaté pásmo“, ale i titul „Absolutního
vítěze“. Rarášci tedy budou reprezentovat
Královéhradecký kraj na XXVIII. celostátní přehlídce školních dětských pěveckých
sborů 25.–27. května 2018 v Uničově.

Komenďáček
Třetí Komenďáček se konal 20. 3. Děti
si procvičily své matematické představy
a dovednosti. Rodiče se od speciální pedagožky dozvěděli, jak mohou své děti dále
rozvíjet. Setkání u zápisu 5. nebo 6. dubna
bylo zatím posledním. Na všechny se těšíme v novém školním roce 2018 -19.
Kolektiv pracovníků školy
Házená
6. dubna se vybrané děti z 1. tříd zúčastnily 4. ročníku školní ligy v házené.
Přestože jsou to většinou začátečníci, vynaložili veškeré úsilí, aby pro své družstvo vybojovali vítězství. V kategorii
1. a 2. tříd zvítězil náš tým Machři. V kategorii 3.–5. tříd obsadila naše družstva
3. a 4. místo. Celý turnaj proběhl v duchu
fair play. I. Adlerová
Týden věnovaný Zemi
První akcí věnovanou Týdnu Země
v naší škole byla návštěva páťáků na školním pozemku. Děti z V. A provázeli žáci
z VI. B pod vedením paní učitelky Šimurdové. Seznámili je se zvířaty chovanými
na školním pozemku, společně poznávali
některé z rostlin a na závěr je čekala skupinová práce, ve které děti z V. A zúročily
získané znalosti.
I. Šimurdová

ZŠ BABÍ
Na začátku dubna se děti ze ZŠ Náchod
– Pavlišovská ul. (Babí) jako každý rok zúčastnily turnaje školních družin ve vybíjené. I letos se turnaj konal ve sportovní
hale v Broumově a účastnilo se ho tentokrát 7 družstev.
Všechny děti daly do zápasů maximum
a kdo se přišel podívat, určitě se nenudil.
I žáci z Babí se nenechaly zahanbit
a přivezly si krásné 3. místo! Děkujeme!
         Kolektiv ZŠ Pavlišovská

***
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PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA
Učíme se nejen v lavicích
Abychom se kromě čtení, psaní a počítání naučili také dovednostem, které
nám pomohou žít spokojeně a beze ztrát,
opouštíme často naše třídy a vydáváme se
za prožitky do světa kolem nás.
Učíme se žít s tradicemi, když si o nich
nejen povídáme, ale sami se staráme o to,
abychom jim pomáhali přežít. Využili
jsme proto nabídky náchodského muzea
a za asistence jeho pracovníků si žáci našich speciálních tříd zkusili ozdobit pravé velikonoční kraslice. Velikonoce se
vším všudy jsme pak oslavili v naší škole v Jiráskově ulici. Co na tom, že v úterý 27. března zbývalo do pravých svátků
ještě několik dnů. Naše nadšení by nám
mohl kdejaký koledník závidět. Z kuchyňky voněly perníčky, pod šikovnýma rukama našich žáků vznikaly jednoduché velikonoční dekorace, ti nejzručnější si pod
odborným vedením pana ředitele upletli
i svoji první pomlázku. K paní zástupkyni jsme se po celé dopoledne chodili občerstvovat do baru, který si za pekařského přispění učitelek a asistentek otevřela
v samotném centru dění v hale školní vily.
Na sváteční náladě se spolupodíleli i naši
kamarádi z běloveské speciální třídy. Poznali jsme, že tradice nejsou žádná nuda,
a proto se už těšíme na konec dubna, kdy
se na zahradu školy slétnou čarodějnice.
Učíme se pomáhat. S nástupem jara
dokážou být užiteční především naši nejstarší žáci praktické školy. Pravidelně
ve čtvrtek vezmou namísto pera a jiného
školního načiní do rukou náčiní pracovní, aby svou troškou přispěli ke zvelebení venkovního prostředí náchodského domova důchodců.
Učíme se nebýt lhostejní. Velmi přínosnou akcí k uvědomění si vlastní možné
prospěšnosti byla návštěva výstavy panenek pro UNESCO konané v domově mládeže v Raisově ulici. Žáci od první do páté
třídy se zúčastnili svých prvních voleb,

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
když hlasovali pro nejkrásnější „Miss panenku“. Seznámili se se smyslem a cílem
celého projektu a rozhodli se, že i oni by
v příštím roce rádi vyslali svou „třídní
krasavici“ do dražby a přispěli tak svou
šikovností a nápaditostí tam, kde děti
strádají. Starší třída žáků se speciálními
potřebami našla svou radost z dávání naopak u babiček a dědečků v Penzionu Filoména v Horní Radechové. Přišla je potěšit
svým krátkým kulturním představením
a ocenění se jim dostalo v dalším pozvání. Děkujeme a rádi opět přijdeme!
Učíme se žít bezpečně, a to nejen
v dubnu, měsíci bezpečnosti. Mladší žáci
zdokonalili své cyklistické dovednosti
na dopravním hřišti v Bělovsi, třída paní
Mgr. Brožové si prohlédla pracoviště kamerového systému na náchodské policejní stanici.
Učíme se hrát fair play. A nejen to! Učíme se prohrávat, jako při březnovém turnaji ve vybíjené, kdy naše družstvo skončilo čestně poražené. S mnohem větší
chutí se však učíme i vyhrávat a jako vítězové podat ruku soupeřům, jak tomu bylo
při velmi úspěšném turnaji pro žáky s lehkým mentálním postižením v sálové kopané, pořádaném 23. března základní školou v České Skalici. Náhoda nám vlastně
přála, když jsme kvůli velké nemocnosti
doslova na poslední chvíli poslali do boje
smíšené družstvo. Odvaha se vyplatila.
Naši hráči a hráčky se ukázali být velkými bojovníky a především skvělou partou,
když v náročném klání dokázali vydržet
až do konce, který byl určen až závěrečnými penaltami. Právem jim tak náležely bronzové medaile a velmi překvapivá
dekorace nejlepšího hráče celého turnaje, kterým se v ryze chlapeckém zápolení
stala Viktorie Šarišská.
Děkujeme ti, Viktorko, za vynikající reprezentaci školy. Jsme na tebe pyšní
Za kolektiv pedagogických pracovníků
PrŠ, ZŠ a MŠ J. Zemana v Náchodě
Mgr. Jana Maternová

ZŠ BĚLOVES
Zprávičky z naší běloveské školičky
Stalo se u nás dlouholetou tradicí pořádat dětský karneval v běloveské sokolovně, abychom se rozloučili s dlouhou
zimou. Děti s rodiči nejdříve upoutalo vystoupení tanečního kroužku p. Ičové z Déčka. Karnevalový rej pak zahájil
náš zábavný diskžokej David, který vytvořil úžasnou atmosféru. Děti tancovaly
a nejpovedenější masky byly vyhodnoceny. V průběhu karnevalu probíhala bohatá tombola. Velký ohlas měla soutěž v pojídání koláčů, které upekla naše šikovná
paní kuchařka. Během akce se všichni
mohli občerstvit v prodejním stánku. Karneval provázela radostná nálada dětí. To
nám učitelům, rodičům a ostatním, kte-

ří se podíleli na uspořádání akce, kterých
pro děti není nikdy dost, bylo tou největší odměnou. Na závěr bych chtěla poděkovat Sokolům z Bělovse za zapůjčení tělocvičny a všem, kteří se na akci podíleli.
za ZŠ Běloves I. Jarošová

Zprávičky
z Masaryčky
Od školního roku 2018/2019, tj. od září
2018, budou ve škole T. G. Masaryka otevřeny třídy s rozšířenou výukou jazyka a třídy se zaměřením na přírodovědné předměty.
Vzhledem k opakovaným dotazům, které přicházejí do školy, chci znovu připomenout i fakt, že v každém ročníku bude
zajištěna prostupnost mezi základními
třídami a třídou s rozšířenou výukou.
V případě potřeby nebo zájmu mohou
tedy děti přestoupit ze třídy s rozšířenou
výukou do třídy běžné. V případě volné
kapacity a výborných studijních výsledků je možný přestup i opačným směrem.
Ve třídě s rozšířenou výukou jazyků
a přírodovědných předmětů mají žáci posíleny hodiny konverzace v cizím jazyce,
cvičení z matematiky, praktická cvičení
z chemie a fyziky.
Toto rozdělení se týká žáků budoucích
6. ročníků, bližší informace jsou k dispozici na stránkách školy: www.zstgmnachod.cz, případně na tištěných letácích.
Mgr. Radka Lokvencová, ředitelka školy

ŠKOLY

KVĚTEN
Let’s make it real! …
aneb Jak se učíme v praxi
Propojení anglického jazyka s praktickými činnostmi. Páťáci si pod vedením
p. uč. Klemmové zkusili připravit zdravé
pokrmy. Vše poctivě nafotili a tento týden v hodinách anglického jazyka budou
za pomoci p. uč. Kotrčové tvořit své první
anglické recepty. Těšíme se na výsledky!
Žáci 5. A
Nové prostory školní družiny
Každý měsíc přinášíme do Náchodského zpravodaje informace o novinkách
v naší škole. Ta dnešní nás těší obzvláště. Podařilo se zrekonstruovat nevyužívané prostory v jedné části budovy a vytvořit tak další – úplně novou – místnost pro
školní družinu.
Celá rekonstrukce probíhala za běžného provozu, což bylo mnohdy náročné, jak
z hlediska hluku, tak z hlediska různých
vůní, které provázela pokládka nové podlahy.
Pravdou ale je, že družina získala krásný veliký prostor s okny táhnoucími se
přes celou jednu stěnu. Navíc se daná
místnost nachází v těsném sousedství
dalších oddělení školní družiny. Součástí je i šatna. Dá se tedy říci, že konečně
je jedna celá část budovy vyhrazena pro
tak důležitou součást školy, jakou družina bezpochyby je. Zafungovalo částečně
i kouzlo nechtěného, protože děti navštěvující družinu jdou po vyučování ze svých
tříd přímo do jídelny a odtud pokračují
do budovy druhého stupně, kde se v přízemí za širokými dveřmi nachází útulné
prostory, které jsou určeny spíše k odpočinku a zájmovým činnostem než k vyučování jako takovému. Dvě různé zóny
pomáhají hlavně mladším dětem s přechodem od výuky k volnějším činnostem.
Zbývá tedy snad dodat jen to, že naše
školní družina má celkem 4 oddělení,
otevřena je ráno od 6.00. do 7.40. a odpoledne pak do 16.30. Děti mohou v rámci školní družiny navštěvovat sportovní
kroužky, kroužek dovedné ruce, chodit
bruslit. A také podnikat nejrůznější výlety a trávit odpoledne na školním hřišti,
které poskytuje řadu možností k pohybovému vyžití. Mgr. Monika Patzáková

OA Náchod
SPOLUPRÁCE ČESKÉ
A POLSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY
Ve dnech 14. a 15. března 2018 se uskutečnilo poslední setkání partnerských
škol OA Náchod a Integrované ekonomické školy EKONOMIK ve Svídnici. Projekt se
nazýval POZNEJME SE. VZDĚLÁNÍ, KULTURA A SPORT V POLSKO-ČESKÉM POHRANIČÍ a běžel od dubna 2017.
Když jsme přijeli, čekalo nás milé přivítání ve svídnické knihovně, kde jsme společně zhodnotili a shrnuli všechna naše
minulá setkání. Navštívili jsme katedrálu
sv. Stanislava a sv. Václava, po které nás
provedl farář. Po obědě jsme zamířili do
tělocvičny a zahráli jsme si různé sportovní hry. Velmi hezké gesto bylo, když
každý z účastníků obdržel zlatou medaili. Na večer jsme si pro polské studenty
přichystali krátké vystoupení společenských a moderních tanců. Den jsme zakončili diskotékou.
Druhý den ráno jsme již podruhé navštívili partnerskou školu a tam jsme si
navzájem nakreslili plakáty vystihující
naše setkání.
Vydali jsme se do podzemní továrny WŁODARZ a dozvěděli jsme se spoustu nových informací o plánech A. Hitlera
a Třetí říše. Myslíme, že budeme mluvit
za všechny, že nejlepší část celého výletu
byla projížďka na loďce po zatopené části továrny.
Následovalo rozloučení a cesta domů.
Pro všechny byla spolupráce velkým zážitkem, poznali jsme trochu život studentů na polské střední škole, historické
město Svídnici i kulturní památky v jejím okolí.
Lucie Kočová a Johana Onderčová
2.B Obchodní akademie, Náchod

Účast žáků Obchodní akademie Náchod
v krajském kole soutěže v grafických
disciplínách
V úterý 27. března 2018 se konala regionální soutěž v grafických disciplínách.
Místo konání bylo z technických důvodů
přesunuto z OA v Kostelci nad Orlicí na
OA, SOŠ a JŠ v Hradci Králové.
V tradiční a nejstarší disciplíně opis
na PC se na velmi pěkném 2. místě umístil Daniel Vachek ze 2.B. Této disciplíně se
zúčastnily ještě dvě naše soutěžící – Ni-

kola Strnadová (2.B) a Tereza Pelikusová
(3.A), které rovněž velmi úspěšně naši
školu reprezentovaly.
V kategorii korektura textu také nezůstala naše škola bez pěkného umístění
– Tereza Šitinová obsadila 4. místo. Naši
školu zde reprezentovaly rovněž Tereza
Pelikusová a Pavla Stříteská (3.A).
V obtížné disciplíně wordprocessing
jsme však získali prvenství. O vítězné
1. místo se zasloužila Jana Nývltová ze
3.A. Úspěšné 5. místo obsadila Anna Krejsková (2.B).
Všem soutěžícím patří poděkování za
účast a příkladnou reprezentaci školy. Na
tomto výsledku, kterého jsme dosáhli ve
velké konkurenci škol z celého regionu,
mají velkou zásluhu též vyučující, kteří se soutěžícím věnovali i ve svém volném čase. Nominace soutěžících na MR ČR
v této soutěži bude známa asi za týden.
Ing. Zlata Rejlová

SETKÁNÍ V ANGLII BŘEZEN 2018
– PROJEKT ERASMUS+ MOVING WATERS
Překrásnou jezerní oblast Lake District
a starobylé městečko Appleby v Anglii navštívilo 5 žáků a 2 učitelé náchodské ACADEMIA MERCURII, soukromé střední školy, během druhého projektového setkání
žáků všech partnerských škol (ČR, Anglie, Itálie, Německo a Holandsko) v druhé
polovině března v rámci projektu spolufinancovaném programem Erasmus+ s názvem „Moving waters – how water shapes us“.
Projekt je zaměřen na vliv vody na lidskou činnost, a proto byla projektová práce žáků zacílena na zhodnocení environmentálních a socioekonomických dopadů
nedávných povodní v oblasti Cumbria po
bouři Desmond. Žáci podnikli sérii návštěv venkovských a městských oblastí
(např. jezero Windermere a městečko Keswick), aby mohli být svědky dopadu povodní, následné obnovy a prevence těchto
záplav. Součástí bylo setkání s osobnost-

13

14

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

ŠKOLY
mi důležitým pro programy obnovy a prevence (např. s pracovníky environmentálních center, s nimiž měli žáci i možnost
vyzkoušet si proces vyhodnocování stupně znečištění říční vody pomocí odběru
vzorků bezobratlých živočichů) a naopak
i s obyčejnými lidmi z městečka Appleby
a okolí, kteří žákům odpovídali na otázky
týkající se jejich vyrovnání se s následky
těchto ničivých záplav.
Žáci byli ubytováni v rodinách žáků
partnerské školy a budou jim moci jejich
pohostinnost oplatit za rok při projektovém setkání ve městě Náchod. Do té doby
se ale ještě uskuteční projektová setkání
žáků v Itálii a Německu. Pomyslnou třešničkou na dortu byla pro žáky naší školy návštěva skotského města Edinburgh,
kde před svým návratem domů měli ještě
možnost navštívit královský palác a další
významné památky.
Mgr. Ivana Šimková

***

MC Hopsáček
www.hopsacek.cz
12. května – Férová snídaně – zveme
vás na pohodové posezení nad výrobky,
které byly vyrobeny z fairtradových surovin - prostě takový piknik, přijď se pochlubit nebo jen načerpat inspiraci, projít
se, posedět – vezmi děti, rodinu, kamarády, kolemjdoucí a zastav se a užij si, vykroč ze zaběhlého stereotipu a prostě si
vychutnej trochu jiné sobotní dopoledne.
Nabízíme stále volná místa na příměstských táborech a jednom pobytovém táboře. Více info najdete v příloze na letáčku nebo si pište či volejte – 608 970 406
– hopsacek@seznam.cz
Pravidelné aktivity dopoledne běží do
konce června. V červnu opět spestříme týden o společné výlety po okolí mašinkou
nebo autobusem.
Odpolední aktivity dle dohody končí
nejpozději 14. 6.

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40
547 01 Náchod

KONKURS
Rada města Náchoda vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky

Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345
s nástupem od 1. 8. 2018
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:
 	vzdělání a praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 	znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů,
občanská a morální bezúhonnost,
dobrý zdravotní stav.
Obsahové náležitosti přihlášky:
úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení),
čestné prohlášení o průběhu zaměstnání s vyznačením počátku a konce pracovněprávního vztahu a pracovního zařazení v jednotlivých organizacích s přesností na dny, doložené např. pracovní smlouvou, potvrzením zaměstnavatelů atd.,
strukturovaný profesní životopis,
 	koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu),
výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti
k výkonu činnosti ředitele školy (ne starší 3 měsíců),
souhlas se zpracováním osobních údajů (vzor ke stažení zde – příloha č. 12
http://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/konkursni-rizeni-vzory/all//).
Přihlášky s výše uvedenými doklady doručte nejpozději do 10. května 2018 na adresu: Městský úřad Náchod, odbor sociálních věcí a školství, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod. Obálku označte „KONKURS – NEOTVÍRAT“.

I o prázdninách nárazově je možné navštívit dopolední herničku. Sledujte proto naše FB stránky, kde vždy aktuálně týden dopředu uveřejníme aktuální datum.
Společné závěrečné posezení s doprovodným programem a opékáním, na které zveme širokou veřejnost, proběhne
tradičně v lavičkoparku na sídlišti u nemocnice 15. 6. 2018 od 16 hodin.
Klub SUN Náchod
Mateřské centrum Hopsáček Spolek
fakturační adresa: Bílá 1969
místo provozovny: Zelená 157/A – budova
výměníku tepla, 547 01  Náchod

PODĚKOVÁNÍ
za zvelebení dětského
dopravního hřiště
Kolektiv dětského dopravního hřiště
(DDH) v Náchodě-Bělovsi děkuje městu
Náchod za ekonomické zajištění celé akce
při úpravě povrchu vozovek.
Děkujeme zaměstnancům Technických
služeb Náchod s.r.o. za precizně odvedenou práci při opravě (pokládka, opravy
a spárování) vozovek na DDH.
Technické služby se také pravidelně
starají o údržbu travnatých ploch. Za to
jim patří náš dík.
Děkujeme také za odborně a perfektně odvedenou práci zaměstnancům Dopravního značení Náchod při obnově celého vodorovného dopravního značení
na DDH.
Dětské dopravní hřiště je v provozu
každý den od jara do pozdního podzimu.
Slouží nejen k výuce dopravní výchovy
žáků 4.tříd ZŠ na Náchodsku, ale i široké veřejnosti k využití volného času dětí,
k soutěžím a dalším akcím, které se zde
organizují.
Ještě jednou díky.
AMK – Besip, DDH Náchod, Miloš Beneš

KVĚTEN

Tanky na Březince
Dne 2. června 2018 si na pěchotním srubu N-S 82 Březinka
připomeneme 100. výročí vzniku samostatného Československa
a 80. výročí mobilizace.
Vznik republiky a návrat legií do vlasti představí členové Československé obce legionářské za podpory jednověžového obrněného automobilu Austin (Juráš) z 1. světové války. Budování a výcvik československé armády ukáží členové Roty Nazdar
a Gardekorpsu za podpory lehkého tanku Renault FT a obrněného automobilu vz. 30. Ohrožením republiky, která vyústila na konci září 1938 v mobilizaci, celý blok ukázek uzavřeme
a návštěvníkům se zde předvede lehký tank vz. 38 ze sbírek
Vojenského historického ústavu Praha a tančík vz. 33. Do této
části rovněž zasáhne obrannou palbou pěchotní srub Březinka
(v péči Klubu vojenské historie Náchod), jakožto důležitá součást plánované obranyschopnosti Československa. To vše bude
k vidění dvakrát za den – v dopoledním (od 10.00) a odpoledním
(od 14.00) čase.
V mezičase si návštěvníci budou moci prohlédnout vojenské
ležení prvorepublikové armády, kde bude možné zhlédnout i vaření armádní stravy v originální polní kuchyni. Navštívit mezi
ukázkami bude možné i pěchotní srub N-S 82 Březinka. Vojenský historický ústav Praha pro tuto akci zapůjčí k vystavení několik prototypových i standardních automatických zbraní z tohoto období. Zbraně a technika rozhodně tedy chybět nebudou.
A nemusím asi ani připomínat, že v ukázkách tyto zbraně určitě nebudou „mlčet“. Budeme se těšit na vaši účast. Více informací na www.brezinka.cz nebo našem facebookovém profilu.
S. Zajíček, předseda KVH Náchod, z. s.

POZVÁNKY
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21.00

19.00

Swing Sextet + Marta Marinová
(členka divadla Sklep, herečka, zpěvačka)

9.00

Dětská Prima sezóna, Masarykovo náměstí, venkovní pódium
(v případě nepříznivého počasí – Kino Vesmír)
– WIKIHO ZÁBAVNÁ SHOW S MIMONI
(Zábavný program pro děti, který obsahuje animační show
s kamarádem Wikim a velkými maskoty Mimoňů)

Čtvrtek 17. května

10.00–18.00
Přehlídka soutěžních studentských filmů – Impuls Hradec Králové
Ondřej Krejcar, Jarmila Šlaisová, (Kino Vesmír)
13.00–17.00
Foto dílna, lektoři: Jana Čížková, Roman Unger
Strukáž a fotogram, umění bez fotoaparátu
odložte drahou a dokonalou digitální techniku, probuďte vaši
fantazii a vytvořte jedinečný a neopakovatelný originál
(Stará radnice – klub Pranýř, Masarykovo náměstí 1, Náchod)
13.00 Bubenická dílna, lektor: David Andrš
(sraz před klubem Pranýř, Masarykovo náměstí 1, Náchod)
14.00 Procházka J. Škvoreckého,
provází: Ivana Votavová, Blanka Nešetřilová
(Masarykovo náměstí, lavička Josefa Škvoreckého)
15.00–18.00
Divadelní workshop, lektorka: Antonia Nyass
Téma workshopu:
1. práce s hlasem a jeho dynamikou,
2. rytmus a prvky beat boxu, body beatu a rytmické improvizace.
3. skladba, pohyb a improvizace
(Městské divadlo Dr. Josefa Čížka)
15.00 Venkovní pódium, koncerty (Masarykovo náměstí)
– Jazzinec trio (Nové Město nad Metují)
– Pap´n´dekl (Nové Město nad Metují)
– Mini Rambo Band (ZUŠ Náchod, p. Paseka)
– Harmoniky (ZUŠ Náchod, p. Kubeček)
18.00 Vernisáž, výstava soutěžních fotografií studentů – Roman Unger
(Stará radnice – klub Pranýř, Masarykovo náměstí 1, Náchod)

(Herečka a žákyně improvizátora Jaroslava Duška, která vystudovala Zlínskou školu umění, prošla scénami Městského divadla Zlín,
pražského Divadla v Dlouhé, Klicperova divadla v Hradci Králové.
V současné době je členkou souboru Dejvického divadla v Praze.
Objevuje se v rolích filmových i seriálových)
(divadelní sál ZUŠ Náchod)
Workshop taneční, lektorka: Jana Valtarová
určeno pro děti 15–18 let
host: Tomáš Kuťák (pedagog a tanečník, absolvent JAMU Brno,
zakladatel Dancers Dance company, působil jako tanečník v USA)
(taneční sál ZUŠ Náchod)
Vernisáž výtvarných prací, významný český malíř Lubomír Typlt
(galerie NOLA – Purkyňova 518, Náchod)

9.00

IX. ročník Hudebně – divadelního festivalu pro handicapované
žáky Královéhradeckého regionu, Praktická škola, Základní škola
a Mateřská škola Josefa Zemana v Náchodě
Hosté: zpěváci z muzikálu Mamma Mia: Bořek Slezáček,

Pátek 18. května

17.00

16.30

15.00

(dvojnásobný mistr České republiky v beatboxu. Podařilo se mu
též probojovat do TOP16 nejlepších beatboxerů na světě na World
Beatbox Battle Championship)
(venkovní pódium – Masarykovo náměstí)
Divadelní workshop IMPROVIZACE
lektor: Simona Babčáková

KINO VESMÍR ALTERNATIVA

– Koncert hudební skupiny FiHa (Ostrava)
– Street Show – divadelní improvizační skupina PALEŤÁCI
(Hradec Králové)
– Street Show – INFERNO TEAM (Náchod) – ukázky Capoiery
Jazzový koncert (Velký sál Městského divadla Dr. Josefa Čížka)
Vystoupí: Swingband Jana Matouška (Praha)

14.00 Zahájení festivalu NPS 2018
(Masarykovo náměstí – venkovní pódium)
– Sboreček Jiráskova Gymnázia
– Přivítání účastníků, seznámení s programem
– Patron festivalu Ondřej Kepka

Pondělí 14. května

14. – 18. květen 2018

Náchodská Prima sezóna

pořádají 21. ročník celostátního festivalu studentské tvořivosti

Náchodská Prima sezóna, o.p.s. a Město Náchod pod záštitou ministra kultury PhDr. Ilji Šmída, hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D.
a starosty města Náchoda Jana Birke, za podpory Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR, Královéhradeckého kraje a Města Náchoda
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ZA PODPORY

SPONZOŘI

8.30–12.00
Foto dílna, lektoři: Jana Čížková, Roman Unger
Strukáž a fotogram – umění bez fotoaparátu
odložte drahou a dokonalou digitální techniku, probuďte vaši
fantazii a vytvořte jedinečný a neopakovatelný originál
(Masarykovo náměstí 1, klub „Pranýř“)
9.00–12.00
Přehlídka studentských divadel
(Městské divadlo Dr. Josefa Čížka, divadelní sál ZUŠ Náchod)
13.00–14.00
rozborový seminář (Městské divadlo Dr. Josefa Čížka)

®
www.atsunami.cz

HLAVNÍ PARTNER

GENERÁLNÍ PARTNER

ZA PODPORY

Náchod

HOTEL

ZIMNÍ STADION
NÁCHODSKÝ

Za spolupráci děkujeme těmto institucím:
ZUŠ Náchod, SVČ Déčko Náchod, Městská knihovna Náchod, Kino Vesmír
Náchod, Regionální muzeum v Náchodě, Technické služby města Náchoda
a další městské příspěvkové organizace.

www.primasezona.cz a facebook festivalu

Podrobnější informace k jednotlivým akcím najdete na:

Změna programu vyhrazena!
Na celý program festivalu je zvána i široká veřejnost!

Jitka Asterová, Eva Macháčková.
(Městské divadlo Dr. Josefa Čížka)
9.00–13.00
Workshop fotografický, lektor: Roman Unger
Ateliérová fotografie, (ateliér Roman Unger)
10.00 Setkání s porotci literární sekce, rozborový seminář
(Městská knihovna Náchod)
13.00 Bubenická dílna, lektor: David Andrš
(sraz před klubem Pranýř, Masarykovo náměstí 1, Náchod)
15.00 Slavnostní zakončení festivalu
– patron festivalu Ondřej Kepka
– vyhlášení výsledků soutěžních částí festivalu
– ukázky bubenické dílny
– koncert hudební skupiny Soul Sisters (Praha)
(venkovní pódium – Masarykovo náměstí)
17.00 Mezinárodní projekt ZEĎ 2018
– Fotoklub Náchod – vernisáž výstavy
(vstupní prostory Městské knihovny v Náchodě)
19.00–23.30
Hudební rockový večer
Koncerty hudebních skupin:
– Tight Trail (Česká Skalice)
– Band-a-SKA (Týniště nad Orlicí)
– Ohnivá show – Inferno Team (Náchod)
– Snap Call (Turnov)
– B_side (Náchod)
(venkovní pódium – Masarykovo náměstí)

PODPOROVATELÉ

Focení s maskoty – mimo pódium
9.00–12.00
Přehlídka studentských divadel
(Městské divadlo Dr. Josefa Čížka, divadelní sál ZUŠ Náchod)
13.00–14.00
Rozborový seminář
(divadelní sál ZUŠ Náchod)
8.00–17.30
Foto dílna, lektoři: Fotoklub Náchod
Urbex – pevnostní město Josefov
Dílna se uskuteční v pevnosti Josefov ve „Špitále“ a v umělecké
kolonii Bastion IV.
(odjezd v 8.00 hod. od staré radnice
– klub Pranýř, Masarykovo náměstí 1, Náchod)
13.00 Bubenická dílna, lektor: David Andrš
(sraz před klubem Pranýř, Masarykovo náměstí 1, Náchod)
14.00 Graffiti workshop, lektor Jan Šubert
(ul. Smolova, za prodejnou Old Town skate & street)
– exhibice Street art skupiny SACC.ID
(La Sacra Sacra, Dočo, Mogedyby Woa)
15.00 Workshop taneční, lektorka: Jana Valtarová
určeno pro děti 12–14 let
host: Tomáš Kuťák (pedagog a tanečník, absolvent JAMU Brno,
zakladatel Dancers Dance company, působil jako tanečník v USA)
(taneční sál ZUŠ Náchod)
15.00 Beat Box, workshop + koncert
lektor: Tiny Beat

A T E L I E R
T S U N A M I

Výtvarné dílny, ateliéry ZUŠ Náchod
1. Plastické ztvárnění slova
lektorka: Jana Matoušová
2. Slovo vyjádřené barvou, tuší lektor: Lukáš Jícha
Divadelní představení pro školy, „Improvizační zápas“
Improvizační utkání dvou týmů v divadelních improvizacích
na divácká témata. Výběr zápasových kategorií určuje neústupný
rozhodčí. Diváci rozhodují, kdo lépe improvizoval a který tým si
zaslouží bod.
účinkují: PALEŤÁCI (Hradec Králové)
(velký sál – Městské divadlo Dr. Josefa Čížka)
– představení pro základní a střední školy
Bubenická dílna, lektor: David Andrš
(sraz před klubem Pranýř, Masarykovo náměstí 1, Náchod)
Graffiti workshop & ukázka, lektor: Jan Šubert
(ul. Smolova, za prodejnou Old Town skate & street)
– exhibice Street art skupiny SACC.ID
(La Sacra Sacra, Dočo, Mogedyby Woa)
Venkovní pódium, koncerty (Masarykovo náměstí)
– FA Band, ZUŠ Náchod (p. Franěk)
– Dechové orchestry (p. Paseka)

Středa 16. května

15.00

14.00

13.00

10.00

9.00

Úterý 15. května

(Dannyho kavárna, Hotel U Beránka)

KVĚTEN
ANKETA
17
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POZVÁNKY

10. 5. 2018
Náchod - dopravní hřiště

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

POZVÁNKY

KVĚTEN

Město Náchod
vás srdečně zve
na akci

Náchodská Prima sezóna, o.p.s. a Město Náchod, za finančního přispění Ministerstva kultury CŘ a Královéhradeckého
kraje, pod záštitou ministra kultury PhDr. Ilji Šmída a hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D.,
za odborné spolupráce NIPOS – ARTAMA, ve spolupráci s Městským divadlem Dr. Josefa Čížka v Náchodě, Městem
Smiřice a Kulturním střediskem Dvorana, hereckým domem Viktorka v Ratibořicích, Vzdělávacím a kulturním centrem
Klášter Broumov, Městysem Nový Hrádek a farními úřady v Náchodě, České Skalici a Novém Hrádku pořádají

48. ročník festivalu

7. 5. 2018

CAMERATA NOVA
NÁCHOD 2018

NÁCHODSKÉ
M Á JOVÁ N Í
PROGRAM
16.00 – 16.50
17.10 – 18.10
18.30 – 19.30
20.00 – 21.25
21.00

21.45

28. 5. – 10. 6. 2018

koncerty neprofesionálních komorních sdružení, instrumentálních i vokálních těles

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU

na Masarykově
náměstí

28. 5. 2018 od 19 hod., Městské divadlo Dr. Josefa Čížka, Náchod
KOMORNÍ ORCHESTR SLÁVY VORLOVÉ, NÁCHOD
dirigent: Josef Vlach, sólisté: Viktor Tomek (housle), Ondřej Čuhanič (trubka)
31. 5. 2018 od 19 hod., Kostel Sv. apoštolů Petra a Pavla, Nový Hrádek
MUSICA ANTIQUA, TRUTNOV
dirigent: Tomáš Korbel
KRKONOŠSKÉ COLLEGIUM MUSICUM, TRUTNOV
dirigent: Anežka Mišoňová

Street dance taneční skupiny SVČ Déčko
Warování – kapela
Klapeto – kapela
The Last Revolution – kapela
Lampiónový průvod s mažoretkami MONA Náchod
a Dechovým orchestrem ZUŠ Náchod
Průvod vychází z ulice Českoskalická
od České pošty ve Starém Městě

2. 6. 2018 od 19 hod., Kaple Zjevení Páně, Smiřice
KOMORNÍ ORCHESTR SLÁVY VORLOVÉ, NÁCHOD
dirigent: Josef Vlach, sólista: Viktor Tomek (housle)
LA BILANCETTA, ČESKÁ SKALICE
dirigent: Ladislav Horký
3. 6. 2018 od 18 hod., kostel Nanebevzetí Panny Marie, Česká Skalice
POLYFONNÍ SDRUŽENÍ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
dirigent: Lukáš Janko
7. 6. 2018 od 19 hod., herecký dům Viktorka, Ratibořice
ŠPORKOVO TRIO, PRAHA
umělecký vedoucí: Karel Novotný

OHŇOSTROJ

pod Státním zámkem Náchod k 73. výročí konce II. světové války

Doprovodný program
malování na obličej, tvořivá dílna na výrobu lampiónků, omyvatelné tetování na tělo,
dětské zábavné atrakce, stánkový prodej

Státní zámek Náchod bude 7. 5. 2018 otevřen!

8. 6. 2018 od 19 hod., klášterní kostel sv. Vojtěcha, Broumov
PARDUBICKÝ KOMORNÍ ORCHESTR
umělecký vedoucí: Jiří Kuchválek
10. 6. 2018 od 19 hod., kostel sv. Vavřince, Náchod
KVARTETO ZUŠ NÁCHOD
pedagog: Lukáš Janko
SOUBOR FLAUTINA ZUŠ NÁCHOD
pedagog: Roman Škárka
SMYČCOVÝ ORCHESTR JESENÍK
dirigent: František Mech
sólisté: Karolína Svobodová (housle), Anežka Konečná (housle), Miroslav Luňák (zpěv)

www.cameratanova.cz

100 let vrzenpiukbuliky

Československé v Náchodě
Město Náchod vás srdečně zve na

KONCERT

věnovaný výročí 100 let
vzniku Československé republiky
Canto ZUŠ Náchod

La Chanterie Francie

100 let vrzenpiukbuliky

Československé v Náchodě
KVĚTEN
6. 5.
Koncert věnovaný vzniku
Československé republiky / 19 hodin

Canto ZUŠ Náchod a La Chanterie Francie
Kostel sv. Vavřince, Masarykovo náměstí

7. 5.
Náchodské Májování s ohňostrojem
a lampiónovým průvodem
Masarykovo náměstí

12. 5.
Květnová ostraha hranic / 10–17 hodin
akce věnovaná 80. výročí ostrahy hranic
a výročí 100 let vzniku Československa
Řopík na Babí u Náchoda

14. 5.
Výstava fotograﬁí budov
z období první republiky v Náchodě
Masarykovo náměstí

16. 5.
Muzejní noc / 17–22 hodin

zážitková prohlídka muzea s programem, beseda
s modelářem a sběratelem miniatur vojáčků
panem Luborem Šušlíkem / 17.30–18.30 hodin
Regionální muzeum v Náchodě čp. 18

ČERVEN
2. 6.
Tanky na Březince

prezentace vojenské techniky a života vojáků z válečného období
Pěchotní srub Březinka

3. 6.
Výstava Academia Mercurii pro širokou veřejnost

Kostel sv. Vavřince, Masarykovo náměstí

sobota 6. 5. 2018 v 19 hodin
vstupné zdarma
změna programu vyhrazena

prostory školy, otevřeno každý pracovní den 8–15 hodin

8. 6.
Den otevřených dveří Státního okresního archivu
Náchod „Rok 1918 na Náchodsku“

20. 6.
Koncert Musica Viva / 19 hodin
kostel sv. Michaela Archanděla

ZÁŘÍ
Slavnostní rozsvícení historických budov ve městě
24. 9.
Vysazení stromu Olgy Havlové
park před budovou okresního soudu, ul. Janáčkova

ŘÍJEN
21. 10.
Návrat do minulosti 28. 10. 1918 / 14 hodin

inscenovaná scénka historických událostí roku 1918 v Náchodě
Masarykovo náměstí

Vysazení stromu svobody / 16.15 hodin
park u čerpací stanice Benzina

28. 10.
Slavnostní akademie Sokol Náchod / 14 hodin

slavnostní vystoupení členů Sokolu Náchod, Sokolovna Náchod

Koncert Police Symphony Orchestra / 16.30 hodin
Městské divadlo Dr. J. Čížka, Masarykovo náměstí

Ohňostroj věnovaný 100. výročí vzniku republiky
/ 19 hodin
Masarykovo náměstí

LISTOPAD
Výstava – Fotoklub Náchod
vernisáž a křest knihy Náchod včera a dnes III.
Masarykovo náměstí, prostory staré radnice (Pranýř)

17. 11.
Prvorepublikový taneční večer

pořádá Skaut Náchod a Pěvecký sbor Hron
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka

Státní okresní archiv Náchod

19. 6.
Připomenutí Výstavy 38 Náchod / 18 hodin

Křest katalogu ﬁrem okresu Náchod, který obdržíte na místě
včetně možnosti získání podpisů významných osobností
Městské divadlo Dr. J. Čížka, Masarykovo náměstí

Bližší informace k akcím budou průběžně zveřejňovány na plakátovacích plochách,
webových stránkách města, facebooku a Náchodském zpravodaji.
Změna programu vyhrazena.

19

20

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

AMAG

Za malíři do Vesmíru
AMAG (Atelier malířů a grafiků)
Okénko do historie
Na začátku šedesátých let časopis Tepna informoval své čtenáře o činnosti klubu takto: „Závodní klub ROH závodu 01 v Náchodě
má v současné době 12 zájmových kroužků – nejúspěšněji si za poslední období vedl kroužek výtvarníků.“ Činnost kroužku byla skutečně všestranná, při tradiční Plhovské pouti nebo Dnech mládeže 9.–10. 7. 1960. Vždy se jednalo o „pomoc obětavou a nezištnou“.
Nové výstavní místo pro kroužek
V říjnu 1960 proběhla již 8. členská výstava, kde za 14 dní výstavu zhlédlo průměrem 350 osob za den. Vůbec poprvé v historii kroužku výtvarníků se stala místem konání výstav hala
Okresní lidové knihovny s následujícími vystavujícími a jejich
obrazy: J. Fiedler – Zátiší s melounem, J. Bílek – Podobizna, L. Drtina – Most v Bražci, J. Ficek – Náchodské náměstí, A. Frýbová –
Šeřík, A. Hornych – Zámecká brána, J. Kaufman – Řeka, J. Králíček – Meloun, J. Zaňka – Polní cesta a prof. B. Španiel – Ve městě.
Akademičtí malíři v Náchodě
V průběhu dalších let se stalo typické i pořádání výstav akademických malířů z naší republiky spojených s následující besedou v Náchodě. Bylo poměrně běžné uspořádat až 19 besed ročně. V roce 1961 kronika zmiňuje výstavy akademické malířky
Milady Marešové, známé ilustrátorky Babičky, Vincenta Hložíka
a jeho grafických listů, karikatury a ilustrace Adolfa Hoffmeistera, práce prof. Karla Gabriela – grafika nebo roku 1963 besedu
s akad. Malířem Zdeňkem Burianem.
Motivy pro obrazy se hledaly nejen v Krkonoších, Ratibořicích, Olešnici v Orlických horách, ale i v nedalekých Klenech.
(Olešnice bude po dlouhá léta místem, ke kterému budou mít členové velmi vřelý vztah.) Jednadvacet členů kroužku výtvarníků
uvádí v příspěvku k jedné z diskuzí: „…Naše kreslení má a mělo
by mít charakter odpočinku po celodenní práci a vypětí…“
                            Jitka Amalberga Pácaltová

Aktuálně
Malé ohlédnutí za dubnovými výstavami: samostatná výstava
naší členky Natálie Mertlíkové ve foyer sálu Josefa Čapka v Hronově a skupinová výstava členů spolku ve foyer Hemo-onkologické kliniky FN v Hradci Králové.

Výstavy
Anna Maněnová – Z mých snů
– ve studovně MK Náchod, do 2. června 2018
Petr Vlček – Nahlédnutí nejen do krajin Východních Čech – vila Čerych v České Skalici, vernisáž 4. května 2018 v 17.00 hodin. Výstava potrvá do 18. května 2018. „Náchodské výtvarné jaro“
v Regionálním muzeu v Náchodě, výstavní síň muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice), výstava výtvarných prací členů spolku
do 3. června 2018. Členská výstava AMAGu v hale a studovně
MK v Náchodě proběhne od 4. do 16. června. (Vernisáž je dne
4. 6. 2018 v 17 hod.) V sobotu 19. 5. se opět uskuteční Den otevřených dveří ateliéru, kino Vesmír, 9 – 11 hod. V příštím čísle
NZ vás seznámíme s průběhem našich květnových malířských
setkání. Plenéry chystáme v nedaleké vesničce u Hronova a v zahradách renesančního zámku.
Budeme rádi, když navštívíte naše akce.
Jiří Spíšek, foto Jiří Spíšek

Výzva k zapůjčení obrazů
Rádi bychom vás požádali o zapůjčení obrazů od nežijících členů výtvarného kroužku: S. Beneš, M. Bílek, M. Brumlich, J. Čejchan, J. Ficek, H. Chmelař, K. Jupner, J. Suk, J. Šejnoha, J. Zaňka
a J. Zhibo. Obrazy budou vystaveny na výstavě v České Skalici
v Muzeu Boženy Němcové v srpnu 2018 u příležitosti sedmdesátiletého výročí založení výtvarného kroužku. Tel. 605442724,
email milanjich@seznam.cz. Velmi děkujeme.
Milan Jícha

POZVÁNKY

KVĚTEN

Lesy�mìsta�Náchoda, spol.�s�r.o.

Lesy mìsta Náchoda, spol. s r.o.

poøádají

poøádají

Pro koho ?

Dìti�a�mláde��6-16�let
Dìti�do�12�let�doprovod�dospìlé�osoby�nutný!

Kde ?

RYBNÍK���"NA RYBÁØSKÉ"

RYBNÍK "PODBORNÝ"
v�Náchodì-smìr�D.�Radechová

Kde ?

v�Náchodì,�Rybáøská�ul.�-smìr�Babí

Kdy ?

od���7:30�hod.�-���8:00�hod.�-�presentace
od���8:00�hod.�-���9:30�hod.�-�1�kolo
od���9:30�hod.�-�10:00�hod.�-�pøestávka
od�10:00�hod.�-�11:30�hod.�-�2�kolo
od�12:00�hod.���������������������-�vyhodnocení

Za kolik ?

Startovné Kè�50,-

Co za to ?

Krásný�rybáøský�zá�itek

od 7:00 hod. - 9:00 hod. - 1 kolo
od 10:00 hod. - 12:00 hod. - 2 kolo

Za kolik ?

Prezentace od 6:00 hod.
Startovné Kè 250,-

Co za to ?

Krásný�rybáøský�zá�itek

Soutì��o�kvalitní�a�hodnotné�ceny

-�hlavní�cena�-

hlavní cena
- NAVIJÁK -

-�MOBILNÍ�TELEFON�Stánek�s�obèerstvením�!!!

Obèerstvení zajištìno
v cenì startovného !!!

Propozice !!!

Propozice !!!
-�vnadìní�povoleno�od�zaèátku�závodu
-�chytání�na�1�prut�-�plavaná�a�polo�ená
-�chytání�na�1�návazec�s�1�háèkem

Petru zdar !!!

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY

HLAVNÍ PROGRAM

Vás zve srdečně zve na sportovně kulturní odpoledne

15.00-15.15

Po celoroční píli

15.20-15.35

PŘI ZŠ T.G.MASARYKA

pobavme se chvíli č. 4

Areál hřiště nad
školou T.G.MASARYKA

Přivítání rodičů, dětí,
učitelů a hostů
Vystoupení dětí
z MŠ Alšova, Náchod

15.35-15.55

Vystoupení dětí
ze ZŠ T.G.M., Náchod

8. Červen 2018

15.55-16.20

Areál hřiště nad
školou T.G.M.

Vystoupení dětí
ze ZŠ T.G.M., Náchod

547 01 Náchod, Bartoňova 1005
Doprovodný program

Skákací hrad pro děti · Kouzelnické triky | p. Miloš Malý
Ukázka techniky | Vodní záchranka
ukázka techniky | Městská policie
Laserová střelnice, Prezentace kroužků | Déčko Náchod
Souběžně s programem budou probíhat drobné sportovní disciplíny pro děti a
rodiče. Po celý program je zajištěno bohaté občerstvení.

Těšíme se na Vás
Partneři

Primátor Náchod · uzeniny Vacek · uzeniny Vítek · Pekařství U Zvonu

V nedìli�dne 27. 5. 2018

Kdy ?

SOBOTA��19.�5.�2018

Vystoupení hudební
skupiny ROHOŘEZ

16.20-16.40
16.40-17.00

Vystoupení mažoretek
MONA Náchod

17.00-17.20

Vystoupení hudební
skupiny ROHOŘEZ

17.20-17.50

Vystoupení mažoretek
MONA Náchod

17.50-18.20

Ukázka výcviku pejsků

18.10-20.30

Zábava se skupinou
ROHOŘEZ

PØÍJÏTE�PODPOØIT�ZÁVODNÍKY
-�vnadìní�povoleno�od�zaèátku�závodu
-�chytání�na�1�prut�-�na�plavanou�a�na�tì�ko a�pøitom�se�pobavit.
-�chytání�na�1�návazec�s�1�háèkem
-�ulovené�ryby�zpìt�do�vody
-�závodu�se�mohou�zúèastnit�i�nerybáøi
Petru

zdar !!!
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LIGA PROTI RAKOVINĚ

Podpořte 16. května
již 22. 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 16. května již 22. ročník celonárodní veřejné sbírky Květinový den s označením
Český den proti rakovině 2018. 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 vínová. Kvítek bude opět nabízen za minimální příspěvek 20 Kč.
Hlavním tématem sbírky a letáků bude tentokrát prevence
nádorů tlustého střeva. Z evropského i celosvětového pohledu
se tento druh karcinomu v České republice vyznačuje nadprůměrným výskytem i úmrtností. Je druhou nejčastější onkologickou diagnózou po nádorovém onemocnění prostaty u mužů
a prsu u žen. Chceme upozornit, že každý třetí až čtvrtý občan
České republiky se ve svém životě s rakovinou setká. V zájmu
snížení rizika nádorů by se měl každý snažit již od mládí osvojit
si způsob života, kterým by co nejvíce zvyšoval svou výkonnost
a odolnost proti chorobám vůbec. Jde především o pravidelnou
fyzickou aktivitu, duševní pohodu a zdravou výživu
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. V celostátní statistice se
v loňském roce mezi 57 organizacemi umístila náchodská LPR

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

22. ročník celonárodní veřejné sbírky

Český den

proti rakovině

16.5.2018
www.cdpr.cz

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

Generální partner:

Hlavní partner:

www.lpr.cz

Stáhněte si mobilní
aplikaci sbírky s kalendářem
preventivních prohlídek:

Hlavní mediální partneři:

Poděkování dalším partnerům a spolupracovníkům:

Mediální partneři:

IT partner:

Partneři:

Organizátor:

Bluetech, s. r. o. l Český červený kříž l Český svaz žen l Model Obaly, a. s.
Monitora media, s. r. o. l Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska l Soleta Signum, s. r. o.

na vynikajícím 5. místě jak v počtu prodaných kytiček, tak i v
celkovém výtěžku Květinového dne!
Šíření zásad prevence rakoviny je naším hlavním cílem, pomozte prosím 16. května i vy!
MUDr. Vladimír Müller, Liga proti rakovině Náchod

Projektový den – „Osmičky“ ve škole i v životě
Osudové osmičky zahýbaly nejen našimi dějinami, ale také
oživily atmosféru ZŠ Komenského v Náchodě v den svátku Jana
Amose Komenského. Ve středu 28. března se konal již tradiční
projektový den na téma „Osmičky“ ve škole i v životě. Letos se
projekt nezaměřil jen na historické události, ale vznikly i dílny,
které ukázaly „osmičky“ i v běžném životě.
Žáci třetích až devátých ročníků byli rozděleni do 32 skupin a postupně se mohli vžít například do atmosféry roku 1348,
kdy se podíleli na založení Karlovy univerzity, v dílně věnované

roku 1918 se setkali s prezidentem T. G. Masarykem, přednesli
mu zdravici, kterou si složili, a zanotovali mu jeho oblíbenou píseň. V tělocvičně se rázem ocitli ve „výbušném“ roce 1938. Tam
bylo pro tento den postaveno opevnění. Žáci se setkali s veliteli čs. armády a sami se stali na chvíli vojáky. V roce 1948 nasáli
žáci nepříjemnou atmosféru znárodňování. Rok 1968 byl střetem
extrémů - pionýři a jejich slib proti květinovým dětem hippies.
Jak již bylo uvedeno, nešlo jen o historické události, ale žáci si
také uvědomili, že v chemii s osmičkou souvisí kyslík, a zkusili
si ho vyrobit. V přírodopise jsou zase osminohými zvířaty pavouci. V jazykové dílně žáci zažili zmatení a pak i rozuzlení osmi jazyků. V kuchyňce si mohli přičichnout, a dokonce ochutnat osm
druhů koření. Žáci si připomněli i nedávno uplynulou olympiádu, i tu v roce 1968. Čínské číslo štěstí je právě osm, a to inspirovalo ke hře štěstí, která měla též velký úspěch. Kdybych měl
vyjmenovat všechny dílny a témata, zabralo by to jistě ještě nejméně půl stránky. Snad se na mě nebudou ostatní zlobit. Každopádně bych chtěl poděkovat všem svým kolegům i jejich pomocníkům, kteří se do projektu zapojili a vytvořili tak úžasnou
atmosféru neopakovatelného dne. Jejich práce si velmi vážím nejen já se svými zástupci, ale ocenili jí i místostarostové města
Náchoda ing. Pavla Maršíková a Miroslav Brát, kteří spolu s vedoucím odboru sociálních věcí a školství Bc. Pavlem Schumou
využili pozvání a přišli se do školy na netradiční výuku podívat.
Mgr. František Majer, ředitel školy

INZERCE

KVĚTEN

Hašpl dodává hřebíky do celého světa
Hlavním výrobním programem firmy Hašpl z Velkého Poříčí
zůstávají i přes podstatné rozšíření sortimentu o další spojovací materiál stále hřebíky. Objem jejich výroby se neustále zvětšuje, v současné době je to okolo 25 000 tun vyrobených a vyexpedovaných hřebíků ročně. Část zboží je určena pro tuzemský
trh; více jak polovina z tohoto množství však odchází mimo území České republiky. České hřebíky znají a používají zákazníci téměř v celé Evropě. Dodáváme prakticky do všech zemí Evropské
unie – Německo, Rakousko, Francie, Dánsko, Slovensko, severské
země, Itálie, Pobaltí, ale naši zákazníci jsou i z mnohem vzdálenějších destinací: Irsko, Turecko, Saudská Arábie. Hřebíky z Velkého Poříčí pravidelně cestují i přes oceán – stálé odběratele
máme i v USA.
Aby výrobky obstály v celosvětové konkurenci, klade firma
od samého začátku důraz na nekompromisní kvalitu. Řetězec
kontroly jakosti začíná u vstupních materiálů, pokračuje přes
fázi výroby a končí výstupní kontrolou při expedicí zboží. Dokladem jakosti výrobků Hašpl jsou také různé certifikáty a osvědčení. Protože podstatnou část exportu tvoří speciální hřebíky pro
výrobu EUR palet, je nezbytností držení certifikátu Evropské
paletové asociace EPAL. Tento certifikát jsme po splnění všech
podmínek získali už v roce 2000. Je nezbytný pro obchodování s firmami schválenými Evropskou paletovou asociací, které

se zabývají výrobou, obchodem a opravou EUR palet pod značkou EPAL a UIC.
Protože chceme, aby si naše výrobky udržely dlouhodobý
standard kvality, prochází výrobní program stálou modernizací. Na jedné straně tak zachováváme tradiční hřebíkovou výrobu
na klasických konvenčních strojích, na straně druhé disponujeme špičkovými zařízeními na výrobu, čištění, válcování a balení.
Stejně jako v jiných oborech, i při výrobě hřebíků hraje důležitou roli ochrana životního prostředí. Dbáme na dodržování hodnot obsahu těžkých kovů v chemickém složení drátu pod
přípustnými limity. Výrobky dodáváme v obalech z vlnité lepenky, která neobsahuje škodlivé látky, a jsou plně recyklovatelné.
Díky stále se zvyšující poptávce po českých hřebících doma
i ve světě a díky rozšíření portfolia výrobků můžeme nabízet další volná pracovní místa. K dnešnímu dni zaměstnává firma Hašpl
230 lidí v různých oborech. Stejně jako roste počet zaměstnanců, zvyšují se i tržby, které za rok 2017 dosáhly 660 milionů korun. V době, kdy se ve velkém přesouvají výrobní kapacity směrem na východ, je to úctyhodné číslo. Svědčí o tom, že pokud
budeme nabízet kvalitní produkty, jsme schopni obstát i ve světové konkurenci. A pokud obstojíme my, budeme schopni vrátit
to regionu, v němž působíme.
Karel Langr, předseda představenstva
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Ohrožené rodiny podporujeme
nově také na Náchodsku

Přijďte fandit své škole na druhý
ročník atletické olympiády

Díky podpoře Nadace Terezy Maxové jsme v letošním roce nově rozšířili náš program podpory
rodiny „Učí (se) celá rodina“ také na Náchodsko.
Sociální pracovnice a pedagožka budou pomáhat ohroženým rodinám překonávat problémy s péčí o děti, výchovou, se školou i hospodařením a vedením domácnosti. Program zajišťujeme na celém území Náchodska – dojet můžeme do
kterékoli obce v daném regionu. S rodinami se potkáváme přímo v jejich domácnostech.
Naším cílem je pomáhat rodinám měnit prostředí, podmínky a přístup k dětem tak, aby se předešlo hrozbě odebrání dětí
z rodiny, nebo změnit je natolik, aby se dítě umístěné mimo rodinu mohlo co nejdříve bezpečně navrátit zpět. Cílem programu je posilovat rodičovské kompetence a poskytovat současně
podporu ohroženým dětem, a to tak aby byly chráněny jejich zájmy a aby se zlepšovaly jejich šance na uplatnění ve společnosti.
Program je realizován v přímé spolupráci se sociálním odborem v Náchodě. Vychází z principů praktické sociální práce – obsahuje řadu aktivit, které jsou orientovány nácvikově a asistenčně. Konkrétní podoba spolupráce vychází vždy z individuálního
vyhodnocení potřeb každé rodiny.

Kulturní a sportovní nadace města Náchoda se rozhodla
po loňském velice úspěšném 1. ročníku atletické olympiády ZŠ
pod záštitou starosty města uspořádat ročník druhý a založit
tak novou tradici těchto atletických závodů v Náchodě. Loňský
ročník, který se uskutečnil u příležitosti znovuotevření zrekonstruovaného náchodského sportoviště Hamra, za účasti olympioniků Květy Jeriové Peckové, Evy Samkové a Josefa Dvořáka
a čelních představitelů města, vyhrály hned dvě školy ZŠ Plhov
Náchod a ZŠ B. Němcové z Jaroměře. Putovní pohár tedy do slova a do písmene naplnil své jméno a putoval hned mezi dvě školy. Do letošního ročníku, který proběhne 22. 6. 2018 na Hamrech
v Náchodě, se přihlásilo 16 základních škol a povzbuzovat a fandit můžete přijít i vy.

Autorka: Mgr. Lenka Matoušková, manažerka projektu
Projekt je realizován s podporou Nadace Terezy Maxové dětem.
Kontakt: Vendula Bubelová, DiS., koordinátorka projektu na Náchodsku 773 283 288, bubelova.aufori@gmail.com
Více o projektu: www.aufori.cz

Senioráda – přihláška

PILA OHRADA, POZVÁNKY

KVĚTEN

Jezdecká stáj Slavíkov

www.mestonachod.cz

Jezdecká stáj Slavíkov si vás dovoluje
pozvat na dva letní příměstské jezdecké
tábory pořádané v termínech 9.–13. července a 13.–17. srpna 2018 (od 8.00 do
17.00 hod), věk dítěte 6–16 let, cena 3.200
Kč (pro děti, které u nás navštěvují jezdecký kroužek nebo soukromé hodiny, cena
2.900 Kč), cena včetně stravy (2x svačina,
oběd a pitný režim).
Děti budou moci lépe poznat život okolo koní a poníků, dostanou možnost se naučit, jak se o koně starat (krmení, čištění, ošetřování). Dopoledne probíhá výuka
jízdy na koni na jízdárně na lonži, či samostatně, odpoledne vyrážíme na vyjížďky s vodičem po okolí Slavíkova. Jezdecký
program je prokládán teoretickou výukou
základních znalostí o koních a jezdectví,
dále máme připravený doprovodný program plný her a soutěží. Poslední táborový den si děti změří své získané dovednosti v soutěži v jízdě zručnosti. Každé
dítě si odnese z tábora upomínkový předmět. K dispozici máme pro děti osm poní-

Pila Ohrada
V dnešním pokračování článku z přechozích vydání, kde jsme
si povídali o vzniku společnosti Lesy města Náchoda, bychom si
řekli něco o našich dalších aktivitách. Dnes vám chceme představit naši provozovnu, přidruženou výrobu pilu OHRADA, která zpracovává dřevo z okolních lesů a vyrábí různé výrobky, produkty pro truhláře, pro stavební firmy, ale i pro vás, zákazníky.
Méně kvalitní dřevo směřuje především na výrobu štípaného paliva a na jeho další prodej. I díky nám máte lesy okolo města Náchod udržované, čisté a zdravé. Pila Ohrada vznikla v roce 1997,
kdy jsme zahájili činnost přidružené dřevařské výroby. Nachází
se v Bělovsi za fotbalovým hřištěm (SK Babí), zbudovaná na místě bývalé skládky odpadů. Pila vznikala naprosto od základů.
V tomto roce slavíme již 21. výročí na trhu a za celou tuto dobu
jsme si na trhu vybudovali určité místo a získali spoustu spokojených zákazníků a firem. Nebojím se říci, že jsme velice solidní
a vstřícná firma, která se snaží vyhovět všem vašim požadavkům
a především se snažíme objednávky plnit ve velice krátké době.
Je pro nás důležitá vaše spokojenost, a proto jsme v roce 2017
požádali a také získali certifikát kvality vyráběného řeziva. Naše
země právě prožívá ekonomický boom, vzniká spousta nových
firem, nových pracovních míst, využívá se stále více čerpání dotací do nových technologií, a proto i my chceme neustále zkvalitňovat naše služby. V současné době proto připravujeme podklady pro dotace na obnovu pilařské technologie ve spolupráci
s Městem Náchod a doufáme, že i vy brzy oceníte naši snahu.
V současnosti jsou některé naše stroje již na konci své životnosti, a proto chystáme provést jejich obnovu. Nejdůležitější
stroj pilařského provozu je rámová pila (katr), která je schopna vyhovět i náročným požadavkům. Není pro nás problém vyrobit trám o profilu 250/250mm a délky až 12m. Dalším výrobním strojem je omítací pila, která byla cca před 2 let nahrazena
novou, výkonnější a produkující kvalitní omítaná prkna. Pomocí laseru je docílena maximální přesnost vyrobeného materiálu.
Díky dalšímu stroji – hoblovce jsme schopni vám výrobky i ohoblovat. Dále nesmím zapomenout na štípací automat, který je pro
nás též nepostradatelný. Slouží na výrobu štípaného palivového
dřeva, kterého máme v nabídce široké spektrum produktů. Polena vám dodáme již od 25cm délky až po 1 m. Vlastní autodopravou jsme schopni vám vše i dovézt. Dopravu zákazníkům řešíme kontejnerovým nákladním automobilem MAN o nosnosti 5 t

ků a pět velkých koní. V případě vašeho
zájmu zašlete dotaz na email: koryna2@
seznam.cz, obratem Vám zašleme přihlášku, pro případné dotazy volejte na tel. číslo 777 116 654 – Lucie Hlavatá.

s hydraulickou rukou o délce až 9 m. Vyrábíme jak palivo štípané listnaté, tak i jehličnaté – buď ve formě sypaného v kontejneru, nebo rovnané na paletách a zabalené v prodyšné síti za účelem prosychání. Také vyrábíme štípané metrové palivo rovnané
v kontejneru, nebo kola vázaná ocelovou páskou. Vše se snažíme
dodávat v krátkých termínech. V plné sezoně je tato doba maximálně tři týdny od data objednání. Doporučujeme zákazníkům
neotálet s nákupem paliv na následující sezónu a nenechávat to
na poslední chvíli. Co do množství je naše roční produkce zpracovaného dřeva na výrobu paliv více než 1000 m3. Manipulaci
po zpevněné ploše pilařského provozu zabezpečuje terénní vysokozdvižný vozík.
Co chystáme v tomto roce? Například pořízení nové úhlové
pily s využitím dotace, s jejíž pomocí budeme řezat s maximální přesností a výtěžností. Vy si objednáte různé trámy, prkna,
latě a my vám je vyrobíme téměř na počkání. Toto tedy bude
naše největší novinka pro tento kalendářní rok 2018. Rozhodně se máte na co těšit.
Jaké výrobky nabízíme? Je toho opravdu spousta, ale začnu
třeba tímto: truhlářské a stavební fošny, trámy různých profilů
a délek, prkna, latě, hoblované výrobky. Dalším výrobním programem společnosti je prodej palivového dřeva, krajinek, odřezků a pilin.
Dřevo se vyskytuje i v naší nabídce dalšího prodejního sortimentu jako jsou obkladové palubky, podlahy, terasy, OSB/3 nebo
DURÉLIS desky, zakončovací lišty, palivové brikety a pelety apod.
Více si můžete najít na našich webových stránkách www.lesynachod.cz. Naší snahou je obsloužit kvalitním produktem pokud
možno každého zákazníka a pokrýt všechny jeho potřeby spojené se dřevem či jeho zpracováním.
Děkujeme za vaši přízeň a opět se na vás těšíme v tomto kalendářním roce při realizaci a uspokojování vašich nákupních
potřeb a obchodních setkáních.     Vl. Duben, vedoucí pily Ohrada
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PRIMÁTOR CUP

V neděli odstartoval 2. ročník
seriálu běžeckých závodů
Primátor CUP

Druhou dubnovou neděli odstartoval v malebném prostředí Ratibořic 2. ročník běžeckého seriálu Primátor CUP, jehož generálním partnerem
je Pivovar PRIMÁTOR a.s.
Běhu Babiččiným údolím se zúčastnilo rekordních 251 běžců a běžkyň v hlavním závodě a 195 dětí na dětských tratích. Účast ohromila nejen organizátora akce – Místní
akční skupinu mezi Úpou a Metují, ale i náhodné návštěvníky.
Díky teplému jarnímu počasí, skvělé práci organizátora a chuti účastníků běhu rozhýbat tělo po dlouhé zimě, jsme úspěšně
navázali na předchozí ročník seriálu a věříme, že rekordy v počtu závodníků budou padat i na dalších závodech.
Už teď se můžete registrovat na květnovou Lázeňskou sedmičku. Následuje novinka seriálu – srpnový Běh Teplickými
skalami – jedinečný závod, jehož část vede náročným terénem
skalního města a je součástí Horolezeckého filmového festivalu. V září se na vás těšíme na Montackých vlnách a charitativním Běhu pro hospic. Seriál zakončí říjnová Cena Metuje a kultovní běh Hronov-Náchod.
Všechny důležité informace k jednotlivým běhům a bodovému systému Primátor CUP získáte v přehledné webové prezentaci www.primatorcup.cz a na facebooku.

30. ročník
Modré stuhy města Náchoda
Modrá stuha města Náchoda má za sebou svůj jubilejní
30. ročník. Tento plavecký závod se v sobotu odehrál v náchodském 25metrovém bazénu. Letos se ho zúčastnilo 19 plaveckých
oddílů z Čech a 1 z Polska. Historický název soutěže je Modrá
stuha Jiráskova kraje a 1. ročník se konal v roce 1940 na Jiráskově
koupališti v Náchodě. Letošní ročník slavnostně zahájili starosta
města Náchoda a poslanec Parlamentu ČR pan Jan Birke a ředitelka Sportovních zařízení města Náchoda Ing. Jaroslava Justová.
Do 36 disciplín bylo přihlášeno cca 230 plavců, kteří soutěžili ve třech kategoriích. V soutěži družstev o Pohár starosty města zvítězili plavci TJ Lokomotivy UP Group Trutnov, když druhý
skončil Hradecký Sportstyl a třetí pořádající klub Delfín Náchod.
Hlavní soutěží celého plaveckého klání byl prsařský dvojboj,
složený z disciplín 50m a 200m prsa, ve kterém se za vítězství

předává tradiční Modrá stuha. Mezi ženami dominovala 18letá
polská plavkyně Marcelina Dopart z Kudowy Zdrój před domácí
Anežkou Rožnovskou a Kateřinou Holubovou z Trutnova.
V mužském dvojboji zvítězil náchodský odchovanec, startující nyní za hradecký oddíl SpSHK, Jan Pavelka s 1160 body před
Liborem Krpálkem z Pardubic a Jiřím Klabanem z PKHK.
Dvojboj starších žáků a žákyň ovládli plavci SpSHK – Maxim
Havlena a Helena Blahová. Vítězi mladších žáků se stali Adam
Petrů z Rychnova a Kristýna Václavíková ze Slavoje Bruntál.
Z náchodských plavců uspěl v písařském dvojboji na 4. místě v kategorii mužů Martin Cöger a mezi ženami na stejné pozici Pavlína Linhartová. Bronz si vybojoval na 100m volný způsob
Šimon Pitaš v kategorii mladších žáků.
V dalších dílčích disciplinách se umístili na 4. pozici těsně
za stupni vítězů Petra Lemfeldová na 200m polohově a 100m
znak, Michaela Morávková na 100m znak a Jana Tetauerová
na 100m volný způsob.
Letošní soutěž byla podpořena Městem Náchod, Kulturní
a sportovní nadací města Náchoda a firmou WIKOW – novým
sponzorem oddílu Delfín Náchod. Na tom, že se letošní ročník
stuhy vydařil, mají nejen zásluhu sponzoři, pořadatelé a rozhodčí domácího oddílu, ale i personál plaveckého bazénu a všem patří velké poděkování. Již nyní se můžeme těšit na příští ročník
soutěže.						            (pj)

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna, Náchod, Smiřických 272, tel. 491 423 245,
491 427 321. Otevřeno v termínu konání výstav denně kromě
pondělí od 9 do 17 hodin.
Miloš Petera – Stopy života.
Malířské dílo, kresby, frotáže a monotypy z let 1964–2017
(5. 5. – 17. 6.)
Výrazný kolorista Miloš Petera (1937), žijící ve Dvoře Králové nad Labem, se vyjadřuje obrazy, které jsou poetickým
vyjádřením povahy života. Vernisáž v pátek 4. 5. v 17 hodin.
Tomáš Tichý – Vlnění. Z cyklu Umělci do 40 let.
(10. 5. – 17. 6.)
Malířské dílo Tomáše Tichého se řadí k osobitým projevům
nové vlny české malby. Pro náchodskou galerii připravil soubor obrazů, jehož ústředním námětem je veristická hra se
strukturami. Vernisáž ve středu 9. 5. v 17 hodin.
Edukační programy pro školy budou probíhat
po otevření nových výstav od 11. 5.
Sobotní výtvarná dílna pro rodiče s dětmi se uskuteční
19. května od 14 hodin.
V rámci Mezinárodního dne muzeí a galerií a Muzejní
noci se v pátek 25. května uskuteční jednodenní festival
Skrumáž. Přes den budou probíhat workshopy pro školy pod
vedením výtvarnice a nakladatelky Anny Pleštilové, odpoledne výtvarné dílny pro rodiče s dětmi. Večer vystoupí Jaromír Typlt a Michal Rataj s projektem Škrábanice. Škrábanice je zvukově-textová improvizace, při které je posluchač
vtažen do procesu tvorby, kde črty i škrtance, vyslovení
i přeřeknutí hrají důležitou roli při vznikání tvaru.
Více informací na www.gvun.cz nebo facebook.com/galerienachod

RESTAURACE SLAVIE

OD 8.ČERVNA SE NA VÁS BUDE TĚŠIT NOVÝ PROVOZOVATEL
S DENNÍ OTEVÍRACÍ DOBOU, POLEDNÍM MENU OD 75 KČ A MOŽNOSTÍ JÍDLA S SEBOU
PŘIJĎTE SE K NÁM PŘESVĚDČIT SAMI !
slavienachod@gmail.com

KVĚTEN

Zemřel režisér Miloš Forman
V pátek 13. dubna zemřel
v Connecticutu (USA) režisér
Miloš Forman. V únoru mu
bylo 86 let. Svou uměleckou
dráhu začal ve „zlatých šedesátých“. Vystudoval pražskou FAMU a do roku 1968
natočil řádku úspěšných filmů jako Černý Petr nebo
Hoří, má panenko. Ten byl
nominován na Oscara. Dva
Oscary za režii získal pak
v USA, kam odešel začátkem
normalizace. Jeho filmovým
úspěchem tam byl Přelet nad
kukaččím hnízdem a pak
Amadeus, který získal dokonce osm Oscarů. Nás tu však bude
zajímat jeho náchodská epizoda.
Miloš Forman prožíval v Náchodě část dětství koncem protektorátu. Gestapo totiž zatklo jeho otce, později i matku, a tak se
opuštěného Miloše ujali v roce 1942 náchodští příbuzní, tetička
a strýc Švábovi (obchod měli proti někdejšímu Čedoku). V září
1943 nastoupil do primy zdejšího gymnázia. V třídním výkaze je uveden otec Rudolf Forman jako učitel, ačkoliv byl už tři
roky v koncentráku. Rodiče se odtud nevrátili. Po skončení války Forman z Náchoda odešel, studoval v poděbradském internátním gymnáziu, kde bylo víc podobných dětí. A „protloukal
se“ pak úspěšně sám.

Miloš Forman,
kluci z Hančlovky a jiní
Dovolím si připojit k předchozímu článku Aleše Fetterse některé další vzpomínky získané od lidí, kteří byli Miloši Formanovi kdysi v Náchodě blízcí a které osobně znám či jsem znala.
Čáslavští Formanovi měli v Náchodě vícero příbuzných. Jednak to byl maminčin bratr, tedy Milošův strýc, Boleslav Šváb
s rodinou a pak také rodina sestry Milošova otce tety Anny, provdané Sládkové. Rodiny se občas navštěvovaly, a tak Náchod nebyl Milošovi zcela neznámý. Ovšem neplánovaná návštěva uprostřed války, vynucená neblahými okolnostmi, která se protáhla
na dva a čtvrt roku, byla něco zcela jiného.
Poté co v roce 1940 gestapo zatklo otce přímo ve škole, kde
učil, a pro matku si gestapáci přišli v srpnu 1942 domů, zůstal
desetiletý Miloš v čáslavském domě zcela sám. Naštěstí duchapřítomní sousedé poslali do Náchoda telegram a hned druhý den
ráno si strýc Boleslav Miloše odvezl. Do rodiny, kterou znal, dobře zapadl. Občas si hrával s malou sestřenicí Janou, ale nejraději pomáhal strýci v obchodě, trochu mlsal a hlavně rád vnímal
vůni čerstvě pražené kávy. Pozdější režisér k tomu řekl: „Nasál
jsem tu atmosféru krámu jako houba a hodně jsem pak z ní čerpal pro svůj první celovečerní film Černý Petr“.
Zbytek prázdnin rychle utekl a Miloš 2. září 1942 nastoupil
do první třídy měšťanky, tehdy zvané hlavní školy chlapecké.
Nebyl sám, který s výborným prospěchem následně v dalším
školním roce 1943/1944 přešel z této školy na reálné gymnázium. Zde se sešel ve stejném ročníku s dalším budoucím režisérem Janem Schmidtem, synem známého náchodského lékaře. Oba chlapci bydleli na Husově náměstí necelých sto metrů
od sebe, chodívali spolu ráno podél vody do školy, spřátelili se
a trávili spolu volný čas. Miloš se tak dostal do klukovské party z území kolem Husova náměstí, kterému se říkalo Hančlovka
podle majitelů zasilatelské firmy Hančlů, kteří byli Janovým dědečkem a strýcem. A právě strýc Hančl jako vášnivý příznivec

ZEMŘEL MILOŠ FORMAN
Do knihy Náchodsko, krajina magické krásy (autor PhDr. Stanislav Bohadlo) napsal v lednu 1994 Forman vzpomínku:
„Bylo mi osm let a bylo to za války. Jednoho dne mi strýc Boleslav řekl: „Půjdeme na procházku do pekla.“ Nikdy předtím jsem neviděl čerta ani živého, ani mrtvého a představa kotlů, pod kterými
hoří ohně, se spojila s vůní pražené kávy v kotli za strýcovým krámkem, kde ji jednou měsíčně pražil. Moc jsem se, se zatajeným dechem, do pekla těšil. Šli jsme dlouho, pak už jenom lesem. Došli jsme
k řece. Strýc pravil: „Jsme v Pekle.“ Bylo mi to divné a začal jsem se
bát. Strýc vytáhl fotoaparát značky Leica a vyfotografoval mne se
smrky v pozadí. Pak jsme snědli housku s máslem a šli jsme domů“.
O několik měsíců později strýc řekl: „Půjdeme lyžovat do Ameriky.“
Vytáhl jsem lyže, do kapsy strčil anglický slovník a prak a šli jsme.
Opět jsme šli lesem. Tentokrát do kopce. Po pravé ruce jsme minuli
Dobrošov. Na jednom kopci se strýc zastavil a řekl: „Jsme v Americe.“
Připjal mi lyže, strčil do mne a já se rozjel. Ne nadlouho. Sníh jsem
měl všude, za košilí, pod čepicí, v kalhotech a pádem jsem si pohmoždil koleno. Snědli jsme housku se salámem a šli domů.
Od té doby uplynulo padesát dva let. Za tu dobu jsem prošel mnohými pekly, Ameriku projel křížem krážem několikrát, ale věřte mi,
už nikdy mě objevování Pekla a Ameriky tak nevzrušilo, jako tenkrát v Náchodě.“
Jeho sestřenice, básnířka a výtvarnice Jana Švábová na pobyt svého bratránka vzpomínala: „Prožívala jsem ho jako obdivovaného (protože postrádaného – jsem jedináček) staršího bráchu.“
Byla tehdy čtyřletá.
Náchod Formanovu práci ovšem výrazněji nepoznamenal, byl
ještě příliš malý, aby jej vnímal tak jako „zbabělecká generace“.
Ale rádi si jeho přítomnost zde připomínáme.             
Aleš Fetters

fotbalu dal klukům k dispozici kus louky, kterou pak měli jako
vlastní fotbalové hřiště.
V bytě nad obchodem strýce Boleslava bydlel Miloš rok, ale
když do malého bytu přes chodbu přišli noví nájemníci – Němci, příbuzenská rada rozhodla, že bude bezpečnější přestěhovat
ho na opačný konec Náchoda k tetě Anně. Vůně koloniálu nahradily vůně bylinek a koření z lékárny. Kamarádi a spolužáci Milošovi zůstali i poté, co ve školním roce 1944/1945 postoupil do druhého ročníku gymnázia. Tehdy už byli oba jeho rodiče
mrtví, nepřežili pobyt v koncentračním táboře, a strýc Boleslav
se stal Milošovým poručníkem. Ale už na podzim 1944 se nabídli staří přátelé jeho rodičů v Čáslavi, že se o sirotka postarají. Po skončení prvního čtvrtletí se tedy vrátil do Čáslavi, ale ne
do jejich starého domu, tam už nebydlil nikdy a ročník dokončil
na reálném gymnáziu v Kutné Hoře. Přátelství obou budoucích
režisérů Miloše Formana a Jana Schmidta dokládají i fotografie.
Například ta z roku 1944, kdy sedí v rodinném kočáru a se strýcem Hančlem na kozlíku jedou do Kostelce obhlédnout nového
brankáře. Oba se sešli později i pracovně, když si Forman vybral
Schmidta jako druhého režiséra při natáčení Amadea.
Lydia Baštecká
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HOKEJ – Poslední buly – turnaj ročníku 2008:

Loučení se sezónou 1. místem
Poslední větší příležitostí zahrát si v letošní sezóně měli náchodští hráči na svém
stadionu při turnaji o Putovní pohár starosty města, který HCN uspořádal v sobotu 24. 3. Protivníky byly týmy HC Trutnov,
družstvo WTH MUKS Wroclaw (PL) a hráči Stadionu Nový Bydžov.
Jak název napověděl, domácím se turnaj vydařil. Výsledkově to vypadalo následovně: s HC Trutnov dva vyrovnané zápasy (1:2, 4:1) se Stadionem Nový Bydžov
vyrovnaně, ale s bodovou převahou (0:0,
5:3) a s polským WTH dvě celkem hladké
výhry (5:0, 6:2). Náchodští si těmito výsledky zajistili první místo v turnaji před
Trutnovem, který v posledním zápase turnaje dvakrát remizoval s Novým Bydžovem a tento výsledek mu těsně zaručil
druhé místo právě před týmem Bydžova.
A konečně, čtvrté místo si výkony, které
se postupně zlepšovaly, ale zároveň nestačily na tuzemskou konkurenci, získali
hráči WTH Wroclaw.
Turnajové dění zpestřily dovednostní
soutěže, kde se objevil nejrychlejší brus-

lař, nejpřesnější střelec, nejrychlejší střelec, nejšikovnější brankář nebo týmová
soutěž. I tam se hráčům Náchoda dařilo.
Starosta města pan J. Birke tak mohl předat putovní pohár domácím, předat ceny
a vyhlásit nejužitečnějšího hráče z každého týmu. Na závěr je na místě ocenit
práci týmu organizátorů, sponzorů i dalších, kteří se na uspořádání turnaje jakkoliv podíleli. (vancl)

Oddíl házené

Jako jediný tým na turnaji dokázali porazit celkového vítěze turnaje družstvo
Velké Bystřice poměrem 10:7 a sklidili pak
velký obdiv za výkon nejen od trenérů,
svých rodičů, kteří s námi cestovali, ale
i od soupeřů. Mimo družstvo Velké Bystřice postupně porazili družstva Dukly Praha, ŠKP Bratislava, Malacky A, Malacky B,
Kuřim , remizovali s domácím družstvem
Telnice a jedinou prohru utrpěli ve smolném zápase s Kostelcem na Hané.
Tyto výsledky jim přinesly celkově zasloužené a krásné třetí místo v turnaji,
což rádi a hlučně oslavili svým oblíbeným
společným pokřikem stejně jako všechna
svá vítězství.
Vítězství je jistě motivovalo k další těžké práci a k dalším společným úspěchům.
Přesvědčili se, že házená je kolektivní hra
a že jen jako kolektiv dosáhnou úspěchů.
Realizační tým přípravky

V sobotu 14. 4. 2018 se naše nejmladší
naděje oddílu házené, družstvo přípravky,
zúčastnilo mezinárodního turnaje v Telnici u Brna.
Turnaje se v kategorii přípravky, tedy
hráčů ročníku 2009 a mladších, zúčastnilo devět družstev. Šest družstev z České republiky a tři družstva ze Slovenska.
Herní systém turnaje každý s každým
a hrací doba deset minut na zápas znamenala tedy osm náročných utkání s velkou fyzickou námahou.
Naši hráči přistoupili k turnaji poctivě,
bojovně a zodpovědně, o čem svědčí výsledky, jakých na turnaji dosáhli. V celkovém součtu výsledků turnaje si připsali šest jasných výher, jednu remízu a jen
jednu prohru.

Poděkování hráčů HC Náchod
Hráči, trenéři i rodiče hráčů ročníku
2008 chtějí touto cestou ještě jednou poděkovat všem sponzorům za příspěvky na
turnaj Poslední buly. Z dárků se radovaly
nejen děti z HC Náchod, ale také ostatní
týmy (HC Trutnov, Stadion Nový Bydžov a
MUKS WTH Wroclaw). Turnaj skončil pro
hráče týmu HC Náchod 1. místem. Doufáme, že se mladým hokejistům bude dařit
herně a výsledkově i v dalším období. Stejné přání platí i pro vás.
Moc děkujeme.

Na Špince přes Špinku

Turnaje se za družstvo náchodské
přípravky zúčastnili tito hráči:
Stojící zleva: Tomáš Hencl, Jakub Čejchan,
Daniel Švejdar, Matěj Zítka, Jiří Galba ml.,
Matyáš Jirásko
Ležící zleva: Tadeáš Jirásko, Boris Vymětalík

SK Výtahy Náchod, oddíl dálkového
a zimního plavání, pořádá 6. ročník plaveckého maratonu na Špince přes Špinku,
v sobotu 2. 6. 2018 od 10 hodin, rybník
Špinka u Červeného Kostelce, sraz u kiosku „Keliš baru“. Plavou se tratě: pro veřejnost 1000 m, dále tratě do Českého poháru v dálkovém plavání 3000 m, 5000
m, 10 000 m, 15 000 m, za účasti Českých
dálkových plavců reprezentace ČR. Prezentace přímo na místě od 8.00 do 9.45
hodin, bezpečnost plavců zajištěna. Srdečně zvou pořadatelé, pro informace volejte na číslo 777 912 890.
Petr Kocián, předseda oddílu dálkového
a zimního plavání

Fotbal
Sobota 5. 5.
FK Náchod – Jaroměř – KP mužů – 17 hod
Neděle 6. 5.
FK Náchod „B“ – Police nad Metují
– I. A třída mužů – 17 hod
FK Náchod – Mladá Boleslav
– I. liga dorostů – 10.00 a 12.00 hod
(U19 + U17
Sobota 19. 5.
FK Náchod – Č. Kostelec
– KP mužů – 17 hod
Neděle 20. 5.
FK Náchod „B“ – Sobotka
– I. A třída mužů – 17 hod
FK Náchod – Dukla Praha
– I. liga dorostů – 10.00 a 12.00 hod
(U19+U17)
Všechna mistrovská utkání se hrají na stadionu v Bělovsi. Občerstvení zajištěno, bohatá tombola.

Házená
Sobota 5. května 2018
od 9.00 krajský přebor minižáků
a přípravky (turnaj LKSH)
HC TJ Náchod – Sparta Kutná Hora
od 16.00 krajský přebor st. žáci
Sobota 12. května 2018
HC TJ Náchod – HSK Tygři Ústí n. L.
od 11.00 2. liga ml. dorostenci
– Liberec Handball
od 13.00 2. liga st. dorostenci
– Házená Velká Bystřice
od 16.00 1. liga muži (Muži „A“)
– TJ Chemička Ústí n. L.
od 18.00 2. liga muži (Muži „B“)
Neděle 13. května 2018
od 9.00 – krajský přebor přípravky
(turnaj SKSH)
Sobota 26. května 2018
HC TJ Náchod
– Házená Mělník A
od 14.30 krajský přebor st. žáci
– Sp. MAS Sezimovo Ústí
od 17.00 2. liga st. dorostenci

MUZEUM, ZÁMEK

KVĚTEN

Přehled kulturních akcí
v květnu 2018 v Regionálním muzeu Náchod
Ateliér malířů a grafiků AMAG v muzeu – obrazy a kresby
Do 3. 6. zveme návštěvníky do výstavní síně muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) na výstavu výtvarných prací členů spolku AMAG, která probíhá jako úvodní projekt nového cyklu „Náchodské výtvarné jaro“, jenž se bude přibližně ve stejném čase
pravidelně opakovat i v dalších letech. Výstava je rovněž doplněna ukázkou z děl Jiřího Kaufmana, od jehož narození letos uplyne rovných 100 let, a Karla Šafáře, od jehož úmrtí uplyne 20 let.
Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Stálá expozice muzea Dějiny Náchoda a Náchodska
Stálá expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. Organizované výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722
nebo na e-mailu expozice@muzeumnachod.cz. Otevřeno denně
mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Osudové osmičky 20. století v dějinách Náchoda
Zveme zájemce k návštěvě výstavy Osudové osmičky 20. století v dějinách Náchoda. Výstava mapuje nejdůležitější milníky našich dějin zakončené osmičkou (1918, 1938, 1948 a 1968),
mapuje události, k nimž v naší vlasti a na Náchodsku došlo
a díky desítkám trojrozměrných předmětů, z nichž některé
jsou prezentovány zcela poprvé, připomíná návštěvníkům pohnuté události 20. století. Výstava potrvá do 11. listopadu 2018.
Součástí výstavy je rovněž ojedinělá expozice figurek vojáčků čsl. armády první republiky v miniatuře Měli jsme se bránit
– 1938 modeláře a sběratele Lubora Šušlíka.
Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Lampiony
Zveme Vás a Vaše děti na tvořivou dílničku, na které si můžete vyrobit lampiony. Ty pak můžete použít na čarodějnický rej
nebo lampionový průvod. Přednáškový sál muzea v 1. patře staré
radnice (čp. 1) na Masarykově nám. v Náchodě. 5. 5. 2018 od 9.00
do 12.00 hodin. Vstupné: 40 Kč / počet účastníků omezen na 25
osob. Hlaste se do 30. 4. 2018 na e-mail: stehlikova@muzeumnachod.cz, tel: 491 423 248, mobil: 777 029 880.
Muzejní noc 16. 5. 2018
Ve středu 16. 5. 2018 se v prostorách náchodského muzea mezi
17. a 22. hodinou uskuteční populární Muzejní noc, která zájemcům umožní zdarma navštívit obě náchodské muzejní výstavy
(Náchodské výtvarné jaro ve výstavní síni muzea a Osudové osmičky 20. století v dějinách Náchoda v budově stálé expozice)
a stálou expozici. V rámci zahájení bude představen posvátný
kámen, který nově obohacuje expozici pravěku. Dále na vás čeká
setkání se zajímavou osobností – modelářem a sběratelem Luborem Šušlíkem, který pohovoří nejenom o sobě, ale také o výrobě
miniatur vojáčků (17.15 až 18.15 hod. v budově stálé expozice).
Vystoupí členové kul. spolku SPONA ze Suchého Dolu v dobových
kostýmech (18.20 až 19.20 hod.) a od 19.30 do 20 hodin přednáška Richarda Švandy na téma „květnová mobilizace roku 1938“,
doplněná rovněž přímým svědectvím pana Šušlíka.
Pevnost Dobrošov v květnu
Vzhledem k plánované rekonstrukci je provoz omezen. V květnu je možnost prohlídky ve všední dny POUZE každý pátek od 10
do 16 hod. (prohlídka v každou celou hodinu, poslední v 15 hod.
– změna vyhrazena), jinak na objednávku s dostatečným předstihem (počet návštěvníků není omezen). O sobotách, nedělích
a na oba státní svátky proběhnou prohlídky vždy v 9.45, 11.10,
12.30, 14.00 a poslední v 15.15 hod., přičemž počet míst je omezen maximálně na 55 osob. Po dobu prohlídek nebude v provozu pokladna pevnosti. Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle 724 120 498, či elektronicky: pevnost.dobrosov@seznam.cz.

Státní zámek Náchod
Co nabízí náchodský zámek v květnu 2018?
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 170 Kč a snížené 130 Kč.
KULTURNÍ A DALŠÍ AKCE:
1. a 8. 5. (svátky) – Prohlídky Reprezentačních pokojů Piccolominiů se sníženým vstupným pro všechny návštěvníky
5. 5. Mše svatá v zám. kapli v 16 hodin
6. 5. Prohlídka zámecké kaple – prohlídka raně barokní zámecké kaple včetně sakristie a kruchty, ve 13 hod. Vstupné: 50 Kč.
Prohlídky pro děti – vyprávění ze zámku a podzámčí
Speciální prohlídky pro I. stupeň základních škol.
Zábavnou formou se seznámí se životem aristokratické rodiny,
zámeckých úředníků a služebnictva v 19. stol. Prohlídky se konají v květnu a červnu každou středu od 9 do 15 hod. Délka 30–
40 minut. Vstupné 50 Kč. Nutná rezervace prohlídky alespoň tři
dny předem na tel. 491 426 201, 773 771 818.
Zajímavá akce z minulého měsíce:
O víkendech 7.–8. a 28.–29. dubna byla na státním zámku v Náchodě v jedné z místností reprezentačních pokojů pro návštěvníky připravena komentovaná výstava s obrazy a fotografiemi
zaměřenými na poslední privátní majitele náchodského panství.
Zájemci si mohli prohlédnout portréty bývalých majitelů nebo
fotografie zámeckých interiérů z přelomu 19. a 20. století. Ti, kteří prohlídku výstavy v dubnu nestihli, mají možnost poslední návštěvy po letních prázdninách o víkendech 22.–23. nebo 29.–30.
září. Těšíme se na vaši návštěvu! www.zamek-nachod.cz

Školské zařízení

pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Královéhradeckého kraje
Bartoňova 1005 (ZŠ TGM Náchod), 547 01 Náchod
Kontakt: Mgr. Markéta Mrázková, 722 569 515,
email: mrazkova cvkhk.cz, web: www.cvkhk.cz
Primární prevence v MŠ
2. 5. 2018, 9.00–13.00 hodin/ lektor: Mgr. Helena Kudelová
Sestava podle Ludmily Mojžíšové s pěnovými míčky
4. 5. 2018, 10.00–14.00 hodin/ lektor: Eva Otavová			
Praktické čtení pro život
9. 5. 2018, 9:00 – 13:00 hodin/ lektor: Mgr. Miroslava Hušková
Emoční inteligence v ZŠ aneb Vím, kdo jsem
(v Rychnově nad Kněžnou)
14. 5. 2018, 900–1400 hodin/ lektor: Mgr. Miluše Menšíková
Inspirace, náměty a zkušenosti
ze zprostředkovaného učení FIE
15. 5. 2018, 9.00–16.00 hodin/ lektor: 	Mgr. Petra Dočkalová		
Hudební hry, aneb Když učitel nezpívá
16. 5. 2018, 13.00–17.00 hodin/ lektor: Mgr. Vladislava Tichá		
Roční období – hravé činnosti v prvouce a přírodovědě
17. 5. 2018, 12.00–16.00 hodin/ lektor: Mgr. Zdeněk Petržela		
Adaptace dítěte v předškolním zařízení
18. 5. 2018, 9.00–14.00 hodin/ lektor: 	Mgr. Petra Jendeková		
Barevné hraní
21. 5. 2018, 12.00–16.00 hodin/ lektor: MVDr. Zuzana Řezáčová
Lukášková, Ph.D.		 
Vlastivěda a prvouka v terénu
23. 5. 2018, 13.30–16.30 hodin/ lektor: Mgr. Václav Nýč
Dítě s PAS v systému školství
30. 5. 2018, 9.00–15.00 hodin/ lektor: Mgr. Eva Součková
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POHOTOVOST, DÉČKO

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Stomatologická pohotovost
5. 5. a 6. 5.
		
8. 5.
		
12. 5. a 13. 5.
		
19. 5. a 20. 5.
		
26. 5. 	
		
		
27. 5.
		

MUDr. Petr Juran		
Nové Město nad Metují
MUDr. Vlasta Hýblová
Náchod		
MUDr. Anna Klikarová
Hronov		
MUDr. Alois Vejmola s.r.o.
Náchod		
Stomatologie RZ spol. s r.o.
MDDr. Lubomír Šeda
Nové Město nad Metují
MUDr. Eliška Pištorová
Nové Město nad Metují

PROGRAM
květen

www.decko–nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST

pátek 4. května
– KERAMIKA NA ZKOUŠKU
tematické tvoření z hlíny, misky a tácky,
pro děti i dospělé, děti do 6 let v doprovodu rodičů, program od 16 do 18 hodin,
s sebou pracovní oděv, přezůvky, vstupné 40 Kč, informace Bc. Tereza Išová, tel.
774 223 296
sobota 5. května
– KURZ MALBY- NAIVNÍ AUTOPORTRÉT
kurz akrylové malby, lektorka Mgr. Věra
Voltrová, pro zájemce od 12 let, program
od 9 do 17 hodin, s sebou pracovní oděv,
přezůvky a svačinu, 1200 Kč /členská cena
800 Kč/, v ceně káva, čaj a sada malířských
pomůcek, plátno je třeba si donést nebo
zakoupit na kurzu, přihlášky do 2. 5., informace Bc. Tereza Išová, tel. 774 22 3296
sobota 12. května
– SOBOTA S ANGLIČTINOU
Májová 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 10. 5., cena 130 Kč pro členy Klubu,
150 Kč pro ostatní, informace PhDr. Jaroslava Nývltová, jajka@deckonachod.cz,
tel. 775 223 291
sobota 12. května – FÉROVÁ SNÍDANĚ
při příležitosti světového dne FAIR TRADE
od 10 hodin společný piknik v zahradě
Déčka, (při nepřízni počasí v prostorách
otevřené terasy a ICM), sportovní hry,
bublifukování, informace Ing. Kateřina
Hiebschová, hiebschova@seznam.cz
sobota 12. května
– POCHLUB SE SVOU BUCHTOU
od 15 hodin v kavárně LÁRY FÁRY soutěž
o nejlepší Fair Trade moučník, kdy můžete předvést své pekařské umění, vyhlášena i dětská kategorie, informace Ing. Kateřina Hiebschová, hiebschova@seznam.cz
sobota 19. května
– KURZ INVERZNÍ KRESBY
od 9 do 16 hodin, pro zájemce od 12 let,
lektorka Mgr. Věra Voltrová, s sebou přezůvky, pohodlný pracovní oděv, svačina,

Stomatologická pohotovost
Komenského 10
tel.: 491 472 721
Hálkova 367
tel.: 491 428 636
Náměstí ČSA 69
tel.: 491 482 700
Palackého 20
tel.: 491 424 524
Komenského 72
tel.: 491 472 946
Komenského 72
tel.: 491 472 923

nejsou nutné předchozí kreslířské zkušenosti, členská cena 500 Kč, ostatní 800 Kč,
přihlášky do 9. 5., informace Bc. Tereza
Išová, tel. 774 223 296
čtvrtek 24. května – BAMBIFEST
přehlídka volnočasových aktivit pro děti
a mládež, prezentace ve stáncích, vystoupení na pódiu, doprovodný program, občerstvení, možnost vyzkoušet si volnočasovou činnost a zároveň se pobavit,
od 9 do 18 hodin, vstup zdarma, informace Mgr.Helena Koutská, tel. 732 746 167,
www.nachod.bambifest.cz
sobota 26. května
– 3. 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
středa 9. května
– PRVNÍ POMOC PRO DĚTI
lektorka Lucie Bednářová, letní úrazy, přehřátí, odstranění klíštěte, pokousání zvířetem, popáleniny, resuscitace, tonutí,
dušení a mnohé další, od 16 hodin, cena
50 Kč, informace Mgr. Jitka Ničová, tel.
774 635 232
pátek 11. května
LETNÍ BAZÁREK V MACÍČKU
dopoledne od 9 do 11.30 hodin, odpoledne
od 16 do 18 hodin, prodej dětského i dospělého oblečení, hraček, sportovních potřeb a doplňků, spojené s prohlídkou prostor MC MaCíček, volná herna, informace
Mgr. Jitka Ničová, tel. 774 635 232, mc@
deckonachod.cz
čtvrtek 31.května
– ZDRAVÉ TĚLO A MYSL
PROSTŘEDNICTVÍM ROSTLIN A BYLIN
o své zkušenosti se podělí Tomáš Mach
a Jan Myšák, bylinné tinktury na principech čínské medicíny, šamanství, možnost individuálních konzultací, program
od 16 hodin, cena 50 Kč, informace Mgr. Jitka Ničová, tel. 774 635 232
Další informace a možnost přihlášení najdete na www.decko-nachod.cz. Členům Déčka
bude na jednotlivé akce poskytnuta sleva.

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.

Pozvánka

na pohádku Elixír a Halíbela
Pohádku Markéty Zinnerové „Elixír
a Halíbela“ připravili pro velké i malé diváky členové Náchodské divadelní scény
v režii Petra Dudáčka.
Na výchovu dvou paličatých a hádavých princezen jsou všichni krátcí.
Teprve čarodějnice Halíbela a její poněkud nepovedený syn Elixír dokáží, nejen
kouzly, zjednat nápravu.
Pohádka je plná napětí, legrace i poučení, že často, víc než všechna kouzla
pomáhá láska.
Zveme vás na její premiéru, která je
26. května 2018 v 15 hodin v Městském
divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě.
Petr Dudáček

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY A ŠKOLNÍ
DRUŽINA V DÉČKU NÁCHOD
S FINANČNÍ PODPOROU ESF
SVČ Déčko Náchod získalo prostřednictvím MAS Stolové hory dva granty
na prorodinná opatření. Jejich cílem je zabezpečit péči o děti tak, aby rodiče mohli docházet do práce (vč. OSVČ), popř. studovat.
V období všech týdnů školních prázdnin proto v budově a zahradě Déčka
realizujeme příměstské tábory – vždy
v pracovní dny od 6.30 do 17 hodin. V jejich náplni je kromě zajištění dozoru dětí
a jejich stravování především i zážitkově vzdělávací program, který připravují
zkušení a kvalifikovaní pedagogové. Programem děti zaujmeme, pobavíme a přineseme jim zajímavou formou nové znalosti a dovednosti. Díky dotaci ESF je cena
všech příměstských táborů 950 Kč, pro
člena Déčka, zapsaného do alespoň jednoho celoročního kroužku, 750 Kč.
Od počátku školního roku 2018/19 zřizujeme školní družinu s provozní dobou
od 13 do 17 hodin. Družina bude fungovat v budově Déčka. Přihlášené děti bude
vyzvedávat ze školy pracovník družiny
a převádět je do Déčka, odkud si je vyzvednou rodiče. Děti budou mít možnost
v rámci programu Družiny navštěvovat
pravidelné kroužky Déčka a chovatelskou stanici Tlapíkárna. Kvalitní zábavný a vzdělávací program družiny bude
zabezpečen kvalifikovanými pedagogy
Déčka.

KVĚTEN

Církve v Náchodě
Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stanislav
Švarc ThDr. 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. Pravidelné bohoslužby se konají ve Farského síni
CČSH, vchod Raisova ul. v neděli v 8.15 hod. Biblické hodiny
ve čtvrtek v 16 hod.

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. Příležitost ke svátosti smíření se naskýtá půl hodinu
přede mší svatou a v pátek hodinu přede mší svatou. V sobotu
5. května od 16.00 hod. bude sloužena mše svatá v zámecké kapli. V pátek 25. května se uskuteční každoroční akce Noc kostelů.
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, objednání rozhovoru či návštěvy faráře kdykoliv po telefonické domluvě. Bohoslužby vždy v neděli ve sborovém domě v Náchodě od 9.00 hodin (není-li uvedeno jinak) a v kostele v Šonově od
10.30 hodin. V neděli 13. 5. společné bohoslužby pro celý sbor
s vysluhováním svaté večeře Páně v kostele v Šonově od
10.00 hod. Ve čtvrtek 24. 5. bohoslužby v Domově důchodců v Náchodě od 9.30 hod. Bohoslužby v Oáze v Novém Městě nad Metují
s Markem Bártou ve čtvrtek 3. 5. a 31. 5. od 10.15 hod. Biblické hodiny ve středu vždy od 16.00 hodin (2. 5., 16. 5. a 30. 5. v Náchodě
a 9. 5. a 16. 5. v Novém Městě nad Metují). Biblická hodina v Harmonii s Markem Bártou ve čtvrtek 24. 5. od 9.30 hod. Schůzka
dětí v pátek 11. 5. v Šonově na faře od 17.30 hod. Setkání střední generace na faře v Šonově v pátek 18. 5. od 17.30 hod. V pátek
25. 5. NOC KOSTELŮ – KONCERT DECHOVÉHO TRIA od 19.00 hodin v kostele v Šonově. 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. Více na www.cb.cz/nachod.

www.mestonachod.cz

CÍRKVE, SENIOR KLUB, SZP

Senior klub „Harmonie 2“
čtvrtek 3. 5. od 14 hod. Setkání s dětmi ze ZŠ Babí, které
nám předvedou co dovedou šikovné ruce. Přijďte děti povzbudit a potěšit;
čtvrtek 10. 5. od 14 hod. „Mushing – závody psích spřežení“
– p. Dušková předvede filmovou i živou ukázku a seznámí nás
s tímto sportem;
čtvrtek 17. 5. od 14 hod. „Čína – cestou říše středu“, film
ze své cesty nám promítne a bude vyprávět o svých zážitcích
p. Lukášová;
čtvrtek 24. 5. od 14 hod. „ISLAND“ – III. část snímků ze svého
pobytu nám promítne a bude vyprávět p. Hubka;
čtvrtek 31. 5. od 14 hod. „Kaleidoskop“ – film Danielle Steelové – životní příběh tří sester, které rozdělila rodinná tragedie.
Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když nejsou členy naší organizace.
Na vaše návštěvy se těší členové výboru SČR MO Náchod.
Zájemci, kteří se neumístili do zájezdu na Čapí hnízdo v červnu,
bude se konat 2. výlet se stejným programem 13. září. Přihlášky na
zájezd jsou již od dubna.
Vánoční zájezd s návštěvou skanzenu v Krňovicích a prohlídkou
zámku v Hrádku u Nechanic se bude konat 15. prosince t. r. Přihlášky se zálohami se budou přijímat od 6. září.

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp–nachod.cz

Připomínka: Sdružení zdravotně postižených Náchod, z.s. připomíná: ve čtvrtek 10. května 2018 pořádá celodenní výlet na Kutnohorsko. Odjezd v 7.00 z Raisovy ul. příjezd kolem 19.00 hod.
Bližší informace a přihlášky i pro nečleny, v naší klubovně, Palachova ul. 1303 (Okr. soud) každou středu od 13.00–15.00 hod.
Těšíme se na Vás, přejeme hodně zážitků.
Za výbor předsedkyně: Olga Frühaufová
Společnost vozíčkářů a zdravotně postižených Náchod, z.s. pořádá 1.–3. 6. 2018 XXXIX. ročník Ratibořický pojezd vozíčkářů
s doprovody.
Trať cca 10 km vede z Autokempu Rozkoš do Ratibořického údolí až k Viktorčinu splavu a zpět. Soutěží se ve střelbě vzduchovkou, v házení petangovými koulemi, šipkami, kroužky, bude
i závěsný kuželník. Sobotní večer je završen společenskou zábavou v Autokempu.
V sobotu i v neděli předvedou svoje pomůcky pro imobilní f. Sivak, Kury, Hurt a další.
Akce se koná za podpory Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.                          Za pořadatele předseda: Mirek Čiháček

***
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NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

KNIHOVNA

Městská knihovna Náchod informuje v květnu 2018
Otevírací doba v době malování knihovny
Upozorňujeme na změnu otevírací doby:
od 24. do 26. května bude uzavřena celá knihovna
od 28. května do 2. června bude uzavřeno pouze oddělení pro
dospělé
od 18. do 22. června bude uzavřeno oddělení pro děti
soboty 23. a 30. června bude opět uzavřena celá knihovna
Děkujeme za pochopení.

Rozvoz knih
Ve čtvrtek 3. května se v dopoledních hodinách uskuteční rozvoz knih nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
Studovna
ANNA MANĚNOVÁ: Z MÝCH SNŮ
9. dubna – 12. května. Prodejní výstava obrazů Anny Maněnové.
Hala
NÁCHODSKÉ DĚNÍ
30. dubna – 14. května. Výstava tvorby amatérských fotografů
přispívajících do facebookové skupiny Náchodské dění.
ZEĎ 2018
15.–31. května. Zveme vás na 7. ročník mezinárodního výstavního projektu ZEĎ tradičně pořádaný ve vstupní hale knihovny
v době konání festivalu studentské tvořivosti Náchodská Prima
sezóna. Výstavu pořádá Fotoklub Náchod a k účasti na ní zve
další výtvarníky s cílem setkávání generací a různých výtvarných stylů. Vernisáž letošní výstavy proběhne v pátek 18. května v 17.00 hodin, úvodní slovo bude mít Roman Unger.
Dětské oddělení
OBRÁZKY PRO KNIHOVNU
2.–31. května Žáci 2. B Základní školy Komenského v Náchodě
nakreslili obrázky, které budou po celý květen vystaveny v dětském oddělení knihovny. Vernisáž výstavy proběhne ve středu 2. května v 15.45 hodin.

tvím série veřejných čtení, představuje současnou evropskou literaturu. Noc literatury se koná v předvečer zahájení největšího knižního festivalu v zemi – Svět knihy. Akci zahájíme v 18.00
hodin na nádraží ČD. Letos pro vás budeme číst v historickém
vagónu. Noc literatury zaštítilo město Náchod a pan starosta Jan
Birke bude jedním z předčítajících. Dále se můžete těšit například na redaktora Petra Voldána, hlasatelku Českého rozhlasu
Praha Janu Petrovou, nebo na režiséra Tomáše Magnuska. Drobné občerstvení zajištěno.

Náchodská Prima sezóna
PROCHÁZKA PO STOPÁCH JOSEFA ŠKVORECKÉHO
Ve středu 16. května vás v rámci festivalu Náchodská Prima sezóna provedou Mgr. Ivana Votavová a Mgr. Blanka Nešetřilová
po stopách Josefa Škvoreckého. Sraz je ve 14 hodin na náměstí
u lavičky spisovatele.
Rozborový seminář s porotci literární sekce Náchodské Prima
sezóny se koná v pátek 18. května v 10.00 hodin v knihovně.

Radovan Lipus – Stes/z/ky kavárenského povaleče
V úterý 22. května zveme od 18 hodin všechny přátele cest a kaváren do studovny. Čeká nás šumná expedice do Nipponu čili
do Japonska! Budeme domy jak kávová zrna louskat a projdeme se spolu Tokiem i Jokohamou. Potkáte nejen architekta Jana
Letzela, postavu všem zdejším rodákům dobře známou, ale podíváme se také, jak v oněch dalekých krajích s kávou a čajem
umně nakládají.
Ve studovně pro vás zkusíme navodit příjemnou atmosféru
i za pomoci Náchodské literární kavárny – Prima sezóna. Vstupné 50 Kč.

Noc literatury

Ve středu 9. května se naše knihovna opět připojí k celostátní
akci Noc literatury, která netradičním způsobem, prostřednic-

Náchodská univerzita volného času
14. května Petr Falta – Skutečné osudy literárních postav z románu Babička
Vstup pouze na průkazky NUVČ. Pro ostatní zájemce po ústní dohodě s organizátory vstupné 50 Kč.

Kurz dějin umění
15. května František Muzika

Fotovýzva
Městská knihovna Náchod a Fotoklub Náchod vás v souvislosti s připravovanou výstavou prosí o poskytnutí dobových fotografií a dokumentů srpnových událostí roku 1968 k oskenování.
Děkujeme.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátech a na webových stránkách knihovny – www.mknachod.cz. (Vo)
Měsíčník Náchodský zpravodaj. Vydává Město Náchod, IČO: 00272868, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod. Odpovědný redaktor: Nina Adlof. Redakční rada: Ing. Jaroslav Rohulán, Mgr. Lydia Baštecká, Ing. Eva Čejchanová,
Hana Kopecká, Bc. Martin Hurdálek, Petr Břenda, Ing. Jiří Polák, Luboš Galba, Mgr. Věra Vlčková a Daniel Šárka.
Fotografie pořídila redakce, autoři článků a archiv. Grafická úprava CREOPRESS Náchod. Číslo 5/2018 vychází 2. 5. 2018. Náklad 5200 ks. Distribuce zdarma. Registrace: MK ČR E 11975. Za změny v programech zodpovídají
pořadatelé jednotlivých akcí a pořadů. Příspěvky jsou vítány, nevyžádané se nevracejí. Neoznačené a nepodepsané příspěvky pořídila redakce. Adresa měsíčníku: Náchodský zpravodaj, Městský úřad v Náchodě, Masarykovo
náměstí 40, 547 01, tel./fax: 491 405 255, e-mail: zpravodaj@mestonachod.cz. Uzávěrka tohoto čísla byla 16. 4. 2018. Uzávěrka červnového čísla bude 17. 5. 2018!

tel.: 491 428 498
e-mail: info@kinonachod.cz
www.kinonachod.cz
1. úterý pouze v 15.45 hodin

květen

TÁTOVA VOLHA

Film režiséra Jiřího Vejdělka. Veteránem Volha GAZ 21 po stopách bývalých milenek a přátel… Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.
1. úterý pouze v 17.15 hodin

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA

2. středa pouze v 19.45 hodin

KAZIŠUCI

1. úterý pouze v 19 hodin
2. středa pouze v 17 hodin

AVENGERS: INFINITY WAR

3. čtvrtek pouze v 17 hodin

READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ

3. čtvrtek pouze v 19.30 hodin
5. sobota pouze v 19.45 hodin
9. středa pouze v 17 hodin

TICHÉ MÍSTO

4. pátek pouze v 17 hodin
7. pondělí pouze v 19.45 hodin
8. úterý pouze v 19.15 hodin

KLUCI Z HOR

Romantická komedie o tom, co se stane, když mladá úspěšná dívka přijíždí do své rodné vesničky za svými svéráznými rodiči a potkává zde svoji dávnou lásku…
Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Rodiče jsou někdy takoví…! Komedie o holkách, které chtějí přijít o panenství, a o rodičích, kteří jim v tom chtějí zabránit doslova za každou cenu. České titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Nejsmrtonosnější a nejultimátnější válka všech dob! Avengers a jejich superhrdinští spojenci musí riskovat úplně vše! Akční dobrodružný film, uváděný v českém znění.
Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Doporučená přístupnost: od 12 let.
Lepší realita tě teprve čeká… Akční sci-fi thriller režiséra Stevena Spielberga, zasazený do roku 2045, kdy se svět ocitá na pokraji chaosu a kolapsu. České znění.
Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Když tě uslyší, tak tě uloví. Obyčejná rodina se snaží přežít ve světě, kde i ten nejtišší zvuk může znamenat rozsudek smrti. Ticho tak nejen léčí, ale v tomto hororovém thrilleru je navíc jedinou možností, jak přežít další den. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
I z těžkého života, se dá udělat ještě těžší... Film s Martinem Dejdarem a Jiřím Lábusem v hlavních rolích, o vztahu mentálně postiženého strýce a jeho synovce, které osud svede dohromady. Komediální drama, režie Tomáš Magnusek. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

POMSTA

4. pátek pouze v 19 hodin
6. neděle pouze v 17 hodin
9. středa pouze v 19 hodin

NIKDY neberte milenku na pánskou jízdu! Obzvlášť, pokud se chcete věnovat lovu… Tři samolibé frajírky čeká pěkně brutální lekce chování. Akční thriller o chlapském výletu, který se změní na nemilosrdný lov… České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 18 let nepřístupný.

5. sobota pouze v 15 hodin

ČERTOVINY

5. sobota pouze v 17 hodin
7. pondělí pouze v 17 hodin

AVENGERS: INFINITY WAR

6. neděle pouze v 15 hodin

CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ

6. neděle pouze v 19.15 hodin

NEZNÁMÝ VOJÁK

8. úterý pouze v 17 hodin

FAKJŮ PANE UČITELI 3

Po čertech hezká pohádka! Režie Zdeněk Troška. Vstupné 110 Kč (děti 90 Kč). Mládeži přístupný.
Nejsmrtonosnější a nejultimátnější válka všech dob! Avengers a jejich superhrdinští spojenci musí riskovat úplně vše! Akční dobrodružný film, uváděný v českém znění.
Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Doporučená přístupnost: od 12 let.
Že jsou trollové jen malé roztomilé bytůstky? Velké dobrodružství se spoustou příšer, magie i kouzelných míst – ve fantasy pohádce, uváděné v českém znění, která se natáčela v ČR.
Vstupné 110 Kč (děti 90 Kč). Mládeži přístupný.
Válečné drama, které vypráví o jednotce finských vojáků bojujících proti agresivnímu stalinskému Sovětskému svazu. Ukazuje, jak tyto muže spojilo přátelství, humor a touha přežít… České titulky.
Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Poslední Fakjů! Samozvaný učitel Zeki Müller je zpět. Komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

10. čtvrtek pouze v 19.15 hodin

KAZIŠUCI

11. pátek pouze v 19.15 hodin

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA

10. čtvrtek pouze v 17 hodin
13. neděle pouze v 19 hodin
14. pondělí pouze v 17 hodin

TAXI 5

Rodiče jsou někdy takoví…! Komedie o holkách, které chtějí přijít o panenství, a o rodičích, kteří jim v tom chtějí zabránit doslova za každou cenu. České titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Romantická komedie o tom, co se stane, když mladá úspěšná dívka přijíždí do své rodné vesničky za svými svéráznými rodiči a potkává zde svoji dávnou lásku…
Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Legenda se vrací! Pokračování akční francouzské série s legendárním bílým taxi „v hlavní roli“. Štafetu přebírají nové herecké tváře, ale to hlavní – vytuněné bouráky a adrenalinové honičky zůstávají. Akční dobrodružná komedie, natočená opět v produkci Luca Bessona. České titulky. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

11. pátek pouze v 17 hodin
13. neděle pouze v 17 hodin
15. úterý pouze v 19.15 hodin

PŮLNOČNÍ LÁSKA

12. sobota pouze v 16 hodin

KRÁLÍČEK PETR

13. neděle ve 15 hodin

PRAČLOVĚK

V noci se sny stávají skutečností… Výpravné romantické drama o dívce plné životního optimismu, která se od dětství musí úzkostlivě vyhýbat slunečnímu světlu. Jedné noci zasáhne osud, když potká Charlieho, kterého již celé roky tajně obdivuje… Film je uváděn v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
I králík může mít zaječí úmysly… Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
Animovaná rodinná komedie, odehrávající se v dávné době, kdy po naší zemi ještě kráčeli mamuti a lidé si vážili svých rodných jeskyní… České znění.
Vstupné 125 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

12. sobota ve 20 hodin

PRAŽSKÉ JARO 2018 – BEDŘICH SMETANA: MÁ VLAST

12. sobota pouze v 17.45 hodin
16. středa pouze v 17 hodin

JAK NAPÁLIT BANKU

14. pondělí pouze v 19.15 hodin
15. úterý pouze v 17 hodin

16. středa pouze v 19.15 hodin

17. čtvrtek pouze v 19.30 hodin
18. pátek pouze v 17.15 hodin
17. čtvrtek pouze v 17 hodin
18. pá. 19. so . 22. út v 19 hodin
20. ne. 21. po pouze v 19.15 hodin
23. středa pouze v 17 hodin
19. sobota pouze v 15 hodin
20. neděle pouze v 15 hodin
19. sobota pouze v 17 hodin

Hraje Česká filharmonie, dirigent Tomáš Netopil. Vstupné 40 Kč.

SATELITNÍ PŘENOS KONCERTU ZE SMETANOVY SÍNĚ OBECNÍHO DOMU V PRAZE

Léta šetřili peníze na své životní sny a na budoucnost! Naneštěstí pro ně, jeden bankovní manažer, nechá úmyslně jejich investiční účty padnout na nulu, aby se zbavil neurotického investičního
poradce. A tak vymyslí šílený plán… Krimi komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

HASTRMAN

Příběh jedné lásky, jedné vášně a jedné krajiny ve filmu Čestmíra Kopeckého a debutujícího herce v roli filmového režiséra Ondřeje Havelky. Romantický thriller s Karlem Dobrým v hlavní roli hastrmana, který vznikl na motivy oceňovaného románu Miloše Urbana. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PSÍ OSTROV

Vizuálně okouzlující film nejen pro milovníky psů… Režisér Wes Anderson po Fantastickém panu Foxovi přichází s dalším animovaným filmem, v němž opět jednu z hlavních rolí hrají zvířátka.
Animovaná dobrodružná komedie, uváděná s českými titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

GAUGUIN

Nekompromisní vizionář Paul Gauguin opouští Paříž, rodinu i přátele a v roce 1891 se usazuje na exotickém ostrově Tahiti, aby zde načerpal inspiraci pro své obrazy v divoké a neposkvrněné přírodě. Filmu dominuje naprosto strhující, intenzivní výkon Vincenta Cassela. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

DO VĚTRU

První česká boat movie. Film odehrávající se během letní plavby kolem řeckých ostrovů. Hrají Matyáš Řezníček, Jenovéfa Boková a Vladimír Polívka. Filmový debut režisérky Sofie Šustkové.
Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

DEADPOOL 2

Všechno bude větší!!! Když Wade Wilson neboli Deadpool v roce 2016 do kin vtrhnul jako nejužvaněnější a nejvtipnější superhrdina všech dob, brutálně zamával nejen se svými protivníky, ale i s žebříčky nejnavštěvovanějších komiksových filmů. A nyní se vrací, aby s pomocí svých schopností opět zachraňoval celý svět. České titulky. Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

HLEDÁ SE PRINCEZNA

Láska je silnější než jakékoliv čáry… Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době statečných rytířů, krásných princezen a zlých čarodějů. Animovaná dobrodružná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

TÁTOVA VOLHA

Film režiséra Jiřího Vejdělka. Veteránem Volha GAZ 21 po stopách bývalých milenek a přátel… Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.
20. neděle pouze v 17 hodin

FAKJŮ PANE UČITELI 3

21. pondělí pouze v 17 hodin

TAXI 5

22. úterý pouze v 17.15 hodin

PLANETA ČESKO

23. úterý pouze v 19.30 hodin

SOLO: STAR WARS STORY

Poslední Fakjů! Jak uspět při záchraně školy a jejích chovanců, kteří se musí protlačit k maturitě? Komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Legenda se vrací! Akční dobrodružná komedie, natočená opět v produkci Luca Bessona. České titulky. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. První celovečerní film o české přírodě díky nejmodernějším technologiím ukazuje fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás.
Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.
Akční dobrodružný film režiséra Rona Howarda, uváděný s českými titulky. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

24. čtvrtek pouze v 19.30 hodin

Mimořádná předpremiéra pro nedočkavé!

KAZIŠUCI

Rodiče jsou někdy takoví…! Komedie o holkách, které chtějí přijít o panenství, a o rodičích, kteří jim v tom chtějí zabránit doslova za každou cenu. České titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
24. čtvrtek v 17 hodin – 2D + DAB
25. pátek v 17 hodin – 3D + DABI
26. sobota v 19.30 hodin – 2D+ DAB
27. neděle v 16.30 hodin – 3D + DAB
28. pondělí v 17 hodin – 2D + DABI
29. úterý v 19.30 hodin – 3D + TIT.
30. středa v 19.15 hodin – 2D + DAB.

SOLO: STAR WARS STORY
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte se do předaleké galaxie, na zbrusu nové dobrodružství nejoblíbenějšího syčáka v galaxii. kční dobrodružný film režiséra Rona Howarda, uváděný v českém znění i s českými titulky. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč) Mládeži přístupný.

DÁMSKÝ KLUB, COCO, FERDINAND, DEADPOOL 2, TICHÉ MÍSTO, NEŽ PŘIŠLA BOUŘE, TEAMBUILDING

soukromá bezpečnostní služba
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Kabát revival – Vaťák

DĚTI DO 1OO CM V DOPROVODU RODIČŮ ZDARMA
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