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Městské divadlo Dr. J. Čížka v Náchodě
Přehled akcí na měsíc září 2020
Středa 2. září - KLARINET A HARFA - koncert v rámci abonmá KHN

Úterý 8. září - Klicperovo divadlo: OSM ŽEN - abonmá „Z”
Středa 9. září - DRUMMING SYNDROME - Miloš Meier

Středa 16. září - ČAROVÁNÍ S KYTAROU - 1. koncert KHN

Neděle 20. září - KOSÍ BRATŘI - nedělní pohádka
Úterý 22. září - JÍŠOVÁ, JONÁŠOVÁ, BOHADLO - koncert
Čtvrtek 24. září - GENERÁLKA JEHO VELIČENSTVA - abonmá „Z”
Úterý 29. září - CENA ZA NĚŽNOST - abonmá „M”

Přehled akcí na měsíc říjen 2020
Sobota 3. října - KATAPULT NOSTALGIA TOUR
Úterý 6. října - ODDACÍ LIST - abonmá „M”
Středa 7. října - JAKUB SMOLÍK - koncert
Sobota 10. října - UCPANEJ SYSTÉM - divadlo (vyprodáno)
Pondělí 12. října - STARCI NA CHMELU - abonmá „Z”
Úterý 13. října - STARCI NA CHMELU - abonmá „M”
Sobota 17. října - PODZIMNÍ SBOROVÝ KONCERT - 4 sbory
Neděle 18. října - DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA TATRMANA - pohádka
Úterý 27. října - ETIKETA NENÍ VĚDA - Ladislav Špaček - beseda
Sobota 31. října - ADASH - 10. koncert v rámci abonmá KHN

Přehled akcí na měsíc listopad 2020
Středa 4. listopadu - MŮŽEM I S MUŽEM - divadlo
Čtvrtek 5. listopadu - VĚRA MARTINOVÁ - koncert
Čtvrtek 12. listopadu - CAVEWOMAN - divadlo
Neděle 15. listopadu - DVA NAHATÝ CHLAPI - divadlo
Neděle 22. listopadu - ČERT A KÁČA - nedělní pohádka
Pondělí 23. listopadu - SUGAR! (Někdo to rád horké) - abonmá „Z”
Úterý 24. listopadu - SUGAR! (Někdo to rád horké) - abonmá „M”
Pondělí 30. listopadu - UČITEL A ŽÁK - Hošek, Hošková - 2. koncert KHN

Přehled akcí na měsíc prosinec 2020
Úterý 1. prosince - MANUÁL ZRALÉ ŽENY - H. Pawlowská
Úterý 8. prosince - VÁNOČNÍ KONCERT - 3. koncert KHN
Pondělí 14. prosince - LÁSKA A PÁREČKY - divadlo
Čtvrtek 17. prosince - VÁNOČNÍ KONCERT - Orchestr V. Marka
Sledujte stránky www.beraneknachod.cz nebo facebook Beránek Náchod.
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Revitalizace
zámeckého kopce zahájena

Náchodský zpravodaj
červenec – srpen 2020
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24. červen 2020 si budu hodně dlouho
pamatovat. Je to den, kdy jsme za účasti
manželky prezidenta republiky paní Ivany Zemanové a ministryně financí paní
Aleny Schillerové společně s představiteli Národního památkového stavu, Územní
památkové správy na Sychrově, slavnostně zahájili revitalizaci zámeckého kopce.
Zámecký kopec je nepochybně srdcem města. Původně se jednalo o otevřený pastevecký kopec, který byl v polovině
19. století osazený ovocnými sady. Od poloviny 20. století zarůstal přirozeným náletem, až se stal listnatým lesem. Kvůli
tomu jsou jižní svahy nestabilní, v některých místech se sesunuly a celý kopec je
pokryt souvislým porostem. Jeho obnova
zlepší přístup ke státnímu zámku z Masarykova náměstí, přivede do města nové
návštěvníky a zařadí tak náchodský zámek opět do rodiny nejkrásnějších kulturních památek v ČR.
Revitalizaci jsme s Národním památkovým ústavem připravovali již od roku
2014. Jejím cílem je zajištění svahů před
sesuvy, odvodnění kopce, obnova cestního systému včetně instalace lávek, mobiliáře a osvětlení. Zároveň dojde ke kompletní revitalizaci dřevin – vykácení náletů,
stromů v havarijním stavu nebo nevhodných z kompozičního hlediska, ošetření
napadených dřevin, budou vysazeny nové
stromy, aleje i keřové patro.

Šest let tvrdé práce na přípravách!
A nebylo to vůbec jednoduché. Proto
bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli a pomohli mi dodržet slib. Slib, který jsem vám všem dal na Nový rok na náchodském náměstí, kdy jsem vám slíbil,
že tuto akci letos zahájíme. A stalo se! Plníme si sny, plníme sliby!
Projekt za necelých 170 milionů korun
umožní občanům a návštěvníkům města Náchoda využít kopec k procházkám,
odpočinku i prohlédnout si město z výšky. Ve spolupráci Národního památkového ústavu, města Náchoda a Městského
informačního centra vznikne mimo jiné
i exteriérový prohlídkový okruh.
Jsem velmi rád, že se díky úzké spolupráci s Národním památkovým ústavem,
ale i Ministerstvem kultury ČR podařilo zajistit dostatek finančních prostředků, abychom mohla být akce v letošním
roce zahájena. Projekt je financován Ministerstvem kultury ČR z programu Rozvoj
a obnova materiálně technické základny
státních kulturních zařízení a příjemcem
dotace je Národní památkový ústav.
Během stavby nás čekají samozřejmě
i určitá omezení. Ve spolupráci s dodavatelem – firmou Gardenline, s.r.o., Litoměřice, se vás budeme snažit o všem včas
informovat a věřím, že do dokončení, které je plánováno v roce 2022, vše společně
zvládneme.
Jan Birke, starosta města
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města Náchoda
1. 6. 2020

Jednání rady města se zúčastnilo všech devět radních. Číselný popis u zprávy
představuje poměr hlasů při hlasování PRO
– PROTI – ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce
RM schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě s Oblastní charitou Náchod,
na pronájem skladovacího prostoru (0.48)
o výměře 32,1 m2 za nájemné v poloviční výši 8.088 Kč/rok s každoročním navýšením o inflaci stanovenou ČSÚ z důvodu pronájmu prostoru v suterénu budovy,
která může být využívána pouze ke skladování.
9-0-0
RM schválila zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru místnosti č.
224 o výměře 12,10 m2 v budově čp. 1759
v ul. Pražská v Náchodě, která bude využita pro uskladnění hudebních nástrojů
a aparatury. Nájemné dle platného ceníku.
9-0-0
RM schválila uzavření Dohody o ukončení nájmu sjednaného nájemní smlouvou ze
dne 18. 4. 2000 s MUDr. Alenou Polončekovou z Náchoda ke dni 30. 6. 2020. 9-0-0
RM schválila uzavření Dohody o ukončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání sjednaného dne 25. 5. 2020 dodatkem č.
3 původní nájemní smlouvy ze dne 1. 12.
1995 s Českou stomatologickou komorou,
ke dni 30. 6. 2020.
9-0-0
Dodatková tabulka v ul. Za Tratí 9-0-0
RM zamítla žádost na změnu dodatkové tabulky a souhlasila se stávajícím dopravním značením, tj. s dodatkovou tabulkou ve znění: „Mimo obyvatel města
Náchoda“ a pověřila odbor dopravy k sepsání odpovědi žadatelům.
Nová pravidla pro přidělování vyhrazených parkovacích míst v Náchodě 9-0-0
RM schválila nová pravidla pro přidělování vyhrazených parkovacích míst
ve městě Náchodě s úpravou bodu 12.
Vavřinecká pouť 2020
5-0-4
RM revokovala své usnesení ze dne
9. 3. 2020, kterým schválila znění dohody o zajištění Vavřinecké pouti v Náchodě pro rok 2020 s firmou Jan Pazdera, Jaroměř a schválila pořádání akce Vavřinecká
pouť v Náchodě pro rok 2020 za podmínek stanovených v textu Dohody o zajištění Vavřinecké pouti.
RM schválila znění upravené dohody
o zajištění Vavřinecké pouti v Náchodě
pro rok 2020 s firmou Jan Pazdera, Máchova 539, Jaroměř, z důvodu nutných opatření přijatých v souvislosti s epidemií COVID-19.
Pořádání akce Náchodské Kuronské
slavnosti v roce 2020
5-0-4
RM schválila pořádání akce Náchodské Kuronské slavnosti, která se usku-

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
teční dne 5. září 2020 na Státním zámku
Náchod v souladu s platnými opatřeními
v souvislosti s COVID 19.
Žádost o povolení k vjezdu
k pítkům v Malých lázních
9-0-0
RM nesouhlasila s vydáním povolení
k vjezdu k pítkům v Malých lázních.
Dodatková tabule s textem „MIMO POVOLENÍ MěÚ NÁCHOD“ platí pouze pro
servisní a technickou dopravní obsluhu a nikoli pro držitele průkazů TP, ZTP,
ZTP-P a jiných osob.
Žádost o souhlas se zvláštním užíváním
veřejného prostranství na Masarykově
nám. – předzahrádka
9-0-0
RM souhlasila se zvláštním užíváním
veřejného prostranství – části pozemku
p. p. č. 1919/13 v k. ú. Náchod, vlastník
město Náchod (Masarykovo náměstí),
tj. s vybudováním předzahrádky před
domem č. p. 56, za podmínky zachování
prostoru v šíři minimálně 1,5 m od místa
záboru k okraji chodníku pro pěší. Na souhlas se vztahuje usnesení č. 84/1794/20 ze
dne 11. 5. 2020.
Schválení ceníku zimního stadionu
pro zimní sezónu 2020/2021
9-0-0
RM schválila ceník Zimního stadionu
Náchod pro využití ledové plochy na sezonu 2020/2021 a ceník pro využití tělocvičny na sezonu 2020/2021.
Využití ledové plochy na zimním
stadionu v Náchodě
9-0-0
RM revokovala část usnesení ze dne
12. 3. 2020, kterým přerušila provoz zimního stadionu pro veřejnost a bere na vědomí obnovení provozu zimního stadion
v Náchodě od 1. 7. 2020 a schválila zahájení provozu ledové plochy od 1. 7. 2020,
s tím že ledovou plochu bude využívat Hokejová škola Martina Táborského, Hradec
Králové, v období 1.–31. 7. 2020 za celkovou částku 260.000 Kč včetně DPH.
Rozdělení dotací z dotačních programů
na podporu sportu na rok 2020 9-0-0
RM schválila rozdělení dotací z „Dotačního programu z výnosu města ze sázkových her na podporu individuálního sportu fyzických osob reprezentujících město
Náchod v mezinárodním měřítku“ pro rok
2020.
Rozšíření řidič.oprávnění ze skupiny „B“
na skupinu „C“, JSDH Náchod
9-0-0
RM souhlasila s přijetím dotace na akci
„Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny „B“ na skupinu „C“, JSDH Náchod
ve výši 20.000 Kč z programu Zvýšení akceschopnosti jednotek JPO II a JPO III, číslo
Programu 20RRD12 vyhlášeného Královéhradeckým krajem a schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje
č. 20RRD12-0018.
Projektová dokumentace na rekonstrukci střešního pláště ZŠ T. G. M.
9-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schvaluje uzavření objednávky pro
Ing. Michala Strnada, Chuchelna, na provedení projektové dokumentace „Rekon-

strukce střešního pláště na základní škole TGM v Náchodě“.
Místní komunikace – ulice Jílová 9-0-0
RM schválila cenovou nabídku a souhlasila s vystavením objednávky na akci
„Místní komunikace – ul. Jílová s napojením na část chodníku - Studie proveditelnosti – provedení vsakovacích zkoušek“
zhotoviteli Ing. Filip Eichler, Ph.D., Nové
Město nad Metují.
Klubovna Pavlišov elektroinstalace
+ malby
9-0-0
RM schválila cenovou nabídku a souhlasila s uzavřením objednávky pro Jiřího Davida, Náchod.
RM schválila cenovou nabídku a souhlasí s uzavřením objednávky pro ELPO Police s. r. o., Police nad Metují.
Dětské dopravní hřiště v Náchodě
provozní budova – administrace
zadávacího řízení
9-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a vystavením objednávky na administraci zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací na akci „Dětské dopravní
hřiště v Náchodě – provozní budova“ pro
Ing. Petra Vláška, Dolní Ředice.
Nová komunikace ulice Tkalcovská –
smlouva o právu provést stavbu 9-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o právu provést stavbu na akci „Nová komunikace v ulici Tkalcovská“, se Správou silnic
Královéhradeckého kraje, Hradec Králové.
Smlouva o dílo – Technická pomoc při
zpracování aktualizace
ÚAP ORP Náchod
9-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o dílo
na zajištění technické pomoci při aktualizaci územně analytických podkladů se
společností EKOTOXA, s.r.o., Brno – Černá Pole.

TELEGRAFICKY:

RM schválila poskytnutí šesti dotací v rámci Programu pro podporu životního prostředí Města Náchoda (pravidel
pro poskytování dotace) v celkové výši
41.900 Kč.		
7-0-2
RM vzala na vědomí informaci o zrušení plánovaného finále Světového poháru
a paralympijské kvalifikace v lukostřelbě
v Náchodě z důvodu epidemie koronaviru
COVID-19.
9-0-0
RM souhlasila s navýšením rozpočtu základních škol na informační a komunikační technologie.
9-0-0
RM vzala na vědomí vyhlášení ředitelského volna základních škol a základní
umělecké školy ve dnech 29. a 30. června
2020.
9-0-0
RM souhlasila s poskytnutím dezinfekčních prostředků pro školy a školská zařízení.
9-0-0
RM souhlasila s nákupem repasované počítačky mincí Glory CP 11 czk
za 16.335 Kč vč. DPH pro hlavní pokladnu jako náhradu za neopravitelně poškozenou.
9-0-0

ČERVENEC-SRPEN
Zastupitelstvo města 15. 6.

Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo 26 zastupitelů, jeden byl omluven.
Zastupitelstvo města projednalo:
1. Závěrečný účet 2019
2. Majetkoprávní úkony obce
3. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu
4. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku PO za rok 2019
5. Zařazení území obce Náchod do území
působnosti MAS Stolové hory na období
2021–2027
6. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Náchoda
7.Rozdělení dotací z dotačních programů
na podporu sportu na rok 2020
8. Přísedící Okresního soudu Náchod
9. Volbu člena finančního výboru
10. Vyřazení dlouhodobého hmotného
majetku
11. Rozpočtová opatření
http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupitelstvo/podklady/ Usnesení je zveřejněno
na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupitelstvo/usneseni/zastupitelstvo18-12.asp

Rada města Náchoda 15. 6. 2020

Jednání rady města se zúčastnilo osm, později všech devět radních.
Dodatek ke Smlouvě o zajištění služeb
(Pořádání Akademie JUS)
9-0-0
RM schválila uzavření dodatku č. 1
ke Smlouvě o zajištění služeb s poskytovatelem služeb Základní uměleckou školou, Náchod, dle předloženého konceptu
dodatku a pověřila městský úřad, aby samostatně rozhodl o jeho finálním znění.
Majetkoprávní úkony obce
9-0-0
RM schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti
se společností ČEZ Distribuce, a.s. Venkovní a zemní kabelové vedení bude umístěno pod povrchem a nad povrchem pozemkové parcely č. 214/1, č. 216, č. 649/1,
č. 683/4 a stavební parcely č. 110 v katastrálním území Běloves v předpokládané
délce cca 217 m. Budoucí věcné břemeno
bude zřízeno za cenu 250 Kč/m + DPH,
minimálně za cenu 10.000 Kč + DPH.
Sběrný dvůr v Náchodě
9-0-0
RM vzala na vědomí
změnové listy č. 1–6 a schválila uzavření
dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu
„Sběrný dvůr v Náchodě“ se zhotovitelem
ALPRIM CZ s.r.o., Velké Poříčí, který bude
vypracován na jejich podkladě.
Veřejná zakázka „Dětské dopravní
hřiště Náchod – provozní budova“ 9-0-0
RM schválila vypsání zadávacího řízení k veřejné zakázce akci „Dětské dopravní hřiště Náchod – provozní budova“
ve zjednodušeném podlimitním řízení,
zadávací dokumentaci k veřejné zakázce
dle předloženéhonávrhu a pověřila městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím
finálním znění.

ZPRÁVY Z RADNICE
Žádost o převod investičního příspěvku
a povolení čerpání fondu investic 9-0-0
RM schválila převod investičního příspěvku a čerpání fondu investic ve výši
741.488 Kč pro ZŠ Komenského na nákup
multifunkčního zařízení do školní jídelny.

Rada města Náchoda 22. 6. 2020

Jednání rady města se zúčastnilo osm, jeden
byl omluven.
Výroční zprávy
8-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávu
za rok 2019 Městské knihovny Náchod,
o.p.s.
RM v působnosti jediného společníka obchodní společnosti Beránek Náchod a.s.,
vzala na vědomí zprávu představenstva
o podnikatelské činnosti v roce 2019, stavu jejího majetku k 31. 12. 2019 a podnikatelského záměru na rok 2020 včetně předložení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019
a návrhu na vypořádání hospodářského
výsledku. RM vzala na vědomí zprávu dozorčí rady a její vyjádření k přezkoumání
řádné účetní závěrky k 31. 12. 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, schválila účetní závěrku za rok 2019
a vypořádání hospodaření na vrub ztrátám z minulých let a určila a schválila, že
auditorem pro audit řádné účetní závěrky
a výroční zprávy za rok 2020 bude firma
Ing. Jiří Huml, Hejtmánkovice.
RM v působnosti jediného společníka
obchodní společnosti Technické služby
Náchod s. r. o. a schválila Zprávu o činnosti společnosti za rok 2019, Roční účetní závěrku za rok 2019 bez výhrad, Návrh společnosti na rozdělení zisku za rok
2019, Odměnu jednateli společnosti za rok
2019 dle návrhu dozorčí rady, Zprávu dozorčí rady, Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích
mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou (propojené osoby) dle § 66a odst. 9) podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník
v roce 2019 a Plán činnosti společnosti
na rok 2020.
RM v působnosti jediného společníka
obchodní společnosti Správa budov Náchod s. r. o. schválila Zprávu o činnosti
společnosti za rok 2019, Roční účetní závěrku za rok 2019 bez výhrad, Návrh společnosti na vypořádání ztráty z roku 2019
proti nerozdělenému zisku minulých let,
Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou (propojené osoby)
dle § 66a odst. 9) podle zákona č. 513/1991
Sb., Obchodní zákoník v roce 2019, Zprávu dozorčí rady za rok 2019 a Plán činnosti společnosti na rok 2020.
RM v působnosti jediného společníka
obchodní společnosti Lesy města Náchoda spol. s r. o. schválila Zprávu o činnosti
společnosti za rok 2019, Roční účetní závěrku za rok 2019 bez výhrad, Návrh společnosti na rozdělení zisku za rok 2019,

Odměnu jednateli společnosti za rok 2019
dle návrhu dozorčí rady, Zprávu dozorčí
rady a Plán činnosti společnosti na rok
2020.
Změna provozního řádu veřejného parku v areálu Střediska volného času
Déčko
8-0-0
RM souhlasila se změnou provozního
řádu veřejného parku v areálu Střediska volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 dle návrhu.
Malé lázně Běloves – projektová dokumentace na stavební úpravy v 3.NP 8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schvaluje vystavení objednávky na akci
„Malé lázně Běloves – projektová dokumentace na stavební úpravy v 3.NP“ zhotoviteli ATELIER TSUNAMI s r.o., Náchod.
Evangelická akademie
– oprava elektroinstalace
8-0-0
RM schválila uzavření objednávky
pro ELTYM Hronov, spol. s r. o., Hronov
na provedení projektové dokumentace
oprava elektroinstalace.
RM vzala na vědomí výši finančních nákladů na opravu elektroinstalace v Evangelické akademii.
Výměna svítidel v ul. Ryšavého, Doubicova, kpt. Jaroše, Raisova, Dvořákova, Smolova a Vančurova v Náchodě
8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila vystavení objednávky Technickým službám Náchod s.r.o. na akci výměna svítidel v ulicích Ryšavého, Doubicova,
kpt. Jaroše, Raisova, Dvořákova, Smolova
a Vančurova v Náchodě.
Osvětlení v družině
základní školy na Babí
8-0-0
RM schválila uzavření objednávky pro
společnost ELTYM Hronov, spol. s r. o.,
Hronov.
Výměna plynových kotlů
v MŠ Vítkova
8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila uzavření objednávky pro pana
Miroslava Sádovského, Bukovice, na provedení výměny plynových kotlů v mateřské škole Vítkova.
Městská doprava seniorů Náchod
– pokračování senior-taxi
8-0-0
RM schválila Smlouvu o provozování
služby „Městská doprava seniorů Náchod“
od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2021.
Oprava výdejních kuchyněk v MŠ Havlíčkova v Náchodě
8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou
a schválila uzavření objednávky pro Milana Hejzlara, Kramolna.

TELEGRAFICKY:

RM neschválila nabídku organizace Letní kino s. r. o., na promítání filmu v letním mobilním kině.
8-0-0
RM schválila dotaci pro Sbor dobrovolných hasičů Jizbice, ve výši 5000 Kč
na uspořádání akce 33. ročník běžeckého
závodu Náchod-Dobrošov, která se uskuteční dne 4. 7. 2020.
8-0-0
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V měsíci květnu se v náchodské porodnici narodilo
12 náchodských občánků.
V měsíci květnu byli oddáni:
15. 5. Radek Černý, Praha
		 Lenka Jungová, Náchod
23. 5. Kryštof Kadlec, Meziměstí
		 Renata Jará, Náchod
Komise pro obřady a slavnosti při MěÚ Náchod
informuje náchodské občany, kteří slavili životní jubileum právě v době nouzového stavu, že členové komise v tomto období z pochopitelných důvodů bohužel nenavštěvovali jubilanty
s přáním a dárečkem, jak je dobrým zvykem. Jedná se o období od konce měsíce března až do konce května. Děkujeme Vám
za pochopení a rádi bychom touto cestou jubilantům popřáli
pevné zdraví, hodně radosti, pohody a spokojenosti.
Pokud byste měli zájem o dodatečné předání gratulace, můžete se telefonicky domluvit na MěÚ Náchod, odd. matrika, tel.
491 405 212, 914 052 357.
Děkujeme za pochopení.

Občanská poradna
opět v plném provozu
Od 10. 6. 2020 poskytuje občanská poradna své služby opět
v plném provozu.
Poskytujeme odborné sociální poradenství lidem, kteří se ocitli v tíživé životní a sociální situaci nebo jim tato situace hrozí.
Jedná se především o problémy s dluhy (exekuce, oddlužení –
sepisujeme návrhy na povolení oddlužení), se zaměstnavatelem, rozvodem vč. výživného, spory s pronajímatelem, problémy týkající se spotřebitelství (reklamace, odstoupení od
smlouvy, prodejní podvody), dědictví. Můžete se na nás obrátit i v případě, pokud potřebujete poradit v oblasti trestního řízení, náhrady škody aj.. Našim klientům pomáháme získat potřebné informace a dovednosti pro dosažení jejich práv.
Nejsme advokátní poradnou, nepracují u nás advokáti, nemůžeme vás zastupovat u soudu, ani vám sepisovat listiny a smlouvy. Poskytneme vám právní radu, informaci a podpoříme vás při
sepsání návrhů, smluv.
Kontaktovat nás můžete na tel. 734 370 960 nebo e-mailem
na opnachod@ops.cz.
Poradenství je poskytováno bezplatně. Poradna sídlí v ulici
Weyrova 3 (vedle restaurace Slovan), v prvním patře. Další informace o službě naleznete na www.ops.cz. Pro zkvalitnění služby
využíváme objednávkový systém.
Poradna je pro vás otevřena od pondělí do čtvrtka v časech:
Po 9–18 h; Út, St 9–15 h; Čt 9–17, (polední přestávka 12–12.30 h).
Za Občanskou poradnu Náchod Mgr. Lenka Sedlářová

Senior taxi jezdí dál

v červenci si přijďte pro novou průkazku
Zanedlouho uplyne rok, během kterého po městě vozí náchodské občany starší 65 let a držitele průkazek ZTP, ZTP/P starší
18 let Městská doprava seniorů Náchod, známá také jako senior
taxi. Služba se těší velmi velké oblibě. V evidenci je téměř 600
přihlášených k jejímu využívání a každý měsíc odveze na požadované místo po Náchodě kolem stovky lidí, uskuteční se přibližně 300 jízd.
Máme pro vás dobrou zprávu – Rada města schválila, že městská doprava pro seniory bude pokračovat. Podmínky pro využívání budou stejné jako v minulém roce, tj.

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
Průkazku na využití služby může získat každá fyzická
osoba, která je na území města Náchoda hlášena k trvalému
pobytu a dosáhla věku nejméně 65 let nebo osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní průkaz ZTP, ZTP/P. Městská doprava seniorů Náchod je provozována na území města Náchoda včetně jeho příměstských částí. Tato místa jsou rozdělena
do dvou zón.
Zóna I – Náchod, Babí u Náchoda, Staré Město nad Metují,
Běloves, Bražec, Malé Poříčí, Lipí u Náchoda.
Zóna II – Jizbice u Náchoda, Dobrošov, Pavlišov.
Přepravné je stanoveno ve výši 25 Kč včetně DPH za jízdu
v jednom směru v zóně I a 30 Kč včetně DPH za jízdu v jednom směru ze zóny II a obráceně. V každém měsíci je možné
uskutečnit 8 jednosměrných jízd. Služba je k dispozici každý pracovní den v době od 7.00 do 22.00, v sobotu od 8.00
do 22.00, v neděli a ve dnech státního svátku či pracovního
volna od 8.00 do 17.00 hodin.
V červenci si hlavně nezapomeňte vyzvednout na MěÚ Náchod, Zámecká 1845, č. kanceláře 2.09, novou průkazku, která bude platit od srpna 2020 do července 2021.

Jak Hron přečkal karanténu
Samozřejmě mám na mysli známý náchodský pěvecký sbor
Hron a musím konstatovat, že to nepříjemné období, které je,
doufejme, již za námi, přečkal velice dobře, ba úspěšně. Po více
než dvou měsících vynucené nečinnosti se sbor ve druhé polovině května pokusil ve zkušebně zpívat v rouškách a při dodržení potřebných rozestupů (viz foto). Ukázalo se, že zpívání
za těchto podmínek opravdu nejde, a tak našel vhodnější „open
air“ na zahradě sborového domu ČCE. A když venkovní zpívání kvůli povětrnostní situaci nebylo možné ani tam, uchýlili se
zpěváci do domu. Bylo to provizorium, ale díky velkému a vysokému prostoru a také výborné akustice se konečně dobře dýchalo a všichni se i s velkými odstupy mezi sebou slyšeli, jakoby
seděli vedle sebe. Díky za toto útočiště. Celé toto snažení sboru a jeho sbormistra mělo jeden cíl – nevynechat ani letos tradiční vystoupení ke Dni hudby na zámku v Náchodě. Povedlo se.
V neděli 21. června odpoledne, v první letní den, přednesl sbor
na nádvoří před kaplí svůj připravený program. Ačkoli koncert
nebyl z důvodu nejistoty nijak veřejně propagován, sešlo se nakonec téměř čtyřicet posluchačů, kteří zpěváky odměnili zaslouženým potleskem. (lb)

KOMORNÍ HUDBA

ČERVENEC-SRPEN

95. koncertní
ABONENTNÍ CYKLUS

Komorní hudby
2020 /2021

Středa 16. září 2020 v 19.00 hodin

ČAROVÁNÍ S KYTAROU

Štěpán Rak a Jan-Matěj Rak - kytary
Koncert v rámci turné k 75. narozeninám Štěpána Raka
Pondělí 30. listopadu 2020 V 19.00 hodin

JOSEF HAYDN - ANTONÍN KRAFT
- UČITEL A ŽÁK

k 200. jubileu violoncellového virtuóza Antonína Krafta (1749-1820)
Dominika Weiss Hošková - violoncello,
Jiří Hošek - violoncello, klavír
Úterý 8. prosince 2020 v 19.00 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT

Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod
Josef Vlach - dirigent
Canto ZUŠ Náchod, Zbyněk Mokrejš - sbormistr
Středa 13. ledna 2021 v 19.00 hodin

KLAVÍRNÍ TRIO ČESKÉ FILHARMONIE
Jiří Vodička - housle, Václav Petr - violoncello,
Martin Kasík - klavír

Středa 27. ledna 2021 v 19.00 hodin

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
Stanislav Vavřínek - dirigent, NN hoboj

Pondělí 22. února 2021 v 19.00 hodin

OZVĚNY – PROMĚNY DUCHA A LÁSKY
Gentlemen Singers - mužský vokální soubor z Hradce Králové

Středa 24. března 2021 v 19.00 hodin

MICHAELA KOUDELKOVÁ

Michaela Koudelková - zobcová flétna
Doprovod: Monika Knoblochová - cembalo
Pondělí 12. dubna 2021 v 19.00 hodin

PRAGUE PHILHARMONIA WIND QUINTET
Jan Brabec - klarinet, Jiří Ševčík - flétna,
Vladislav Borovka - hoboj, Václav Fürbach - fagot,
Mikuláš Koska - lesní roh

Pondělí 3. května 2021 v 19.00 hodin

CAMERATA NOVA NÁCHOD 2021
Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod
Josef Vlach - dirigent
Zahajovací koncert 50. ročníku festivalu Camerata nova Náchod 2021

Úterý 1. června 2021 v 19.00 hodin

BENNEWITZOVO KVARTETO

Jakub Fišer - 1. housle, Štěpán Ježek - 2. housle,
Jiří Pinkas - viola, Štěpán Doležal - violoncello
Předplatné platí pro jednu sezonu a zahrnuje jedno předplacené místo na 10 koncertů.
Prodej abonentek pro stávající abonenty bude zahájen 7. 7. a potrvá do 7. 8. 2020 (prosíme o předložení
letošní průkazky).
Současně bude probíhat prodej pro veřejnost, a to na místa, která nebyla v loňské sezoně obsazena.
Prodej ostatních abonentek pro veřejnost bude zahájen 10. 8. a potrvá do 30. 8. 2020.
Poté už se permanentky prodávat nebudou!!! Proto, prosím, dodržte termíny zakoupení.
Prodej bude probíhat v Městském informačním centru v Náchodě:
otevírací doba: po - pá od 8.00 - 12.00 hodin, 12.30 - 17.00 hodin, so - ne 8.00 - 12.00 hodin, 12.30 - 15.00 hod.
Rezervaci abonentek lze uskutečnit telefonicky (491 426 060) nebo písemně na adrese Městské informační
centrum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popřípadě na e-mail: infocentrum@mestonachod.cz.
Rezervované permanentky vyzvedněte do 7 dnů od rezervace. Platbu je možné provést hotově nebo platební kartou.
Slevy poskytujeme studentům 150 Kč, dále studentům hromadné 200 Kč (platí při zakoupení min. 5 ks), pro děti do
14 let v doprovodu rodičů sleva na místo 50 %.

Další informace na webových stránkách www.beraneknachod.cz nebo v MIC v Náchodě.
Cena permanentky: 1100 Kč, 900 Kč, 700 Kč

Komorní hudba Náchod
Vážení čtenáři náchodského zpravodaje, příznivci vážné hudby, i vy, kdo ji budete teprve
poznávat, když jsem přemýšlela čím začít
tento text, nenapadlo mne nic lepšího než
ocitovat slova jedné velmi staré české písně, která mluví za vše.
„Ó muziko, ctné umění, jenž jsi božské obdaření, tvých nástrojů libé znění jest v zármutku potěšení. Zvlášť při víně posezení,
v přátelském ctném navštívení, obveseluješ člověka, ó ty muziko přesladká. Protož muziku milujte, jí se rádi vyvozujte a s tím mějte přízeň, lásku, fedrujíc ji v nedostatku.“
Otvírá se před námi velice zdařilá „polojubilejní“ 95. koncertní sezona Komorní hudby Náchod od září 2020 do června 2021
a doufejme, že tentokrát ji nic nepředvídaného nenaruší. Podařilo se pro ni získat mimořádně kvalitní umělce s atraktivním
programem. Chystá se celkem deset koncertů, které vám představujeme ve vedlejším sloupci a jejichž podrobný program naleznete i s fotografiemi v textu programové brožury. Pro zájemce bude k dispozici v Městském informačním centru. Věřím, že
nabídku přivítáte a rádi využijete jedinečnou možnost hudebního prožitku.
Na co se tedy můžete těšit? Na legendárního kytaristu, virtuózní hru dvou violoncell, špičkové klavírní trio, stejně kvalitní dechový kvintet, skvělé smyčcové kvarteto, také samozřejmě
na oblíbenou filharmonii a na místní komorní orchestr, výborný vokální soubor a na zajímavou interpretku z Listiny mladých
umělců. A protože vám nechceme zůstat dlužni, uskuteční se ještě dva koncerty z minulé sezony v náhradním termínu – Harfa
a flétna hned po prázdninách, konkrétně ve středu 2. září 2020,
a vokální dívčí sbor ADASH v sobotu 31. října 2020. Bohužel květnový koncert vázaný na festival CNN kvůli zrušení celého festivalu nahradit nemůžeme.
Osobně doufám, že se budu setkávat nejen s dlouholetými
věrnými abonenty, ale že se nám společně podaří získat i nové
posluchače, třeba jen na jednotlivé koncerty. Spoléhám i na nadějné mládí především z řad studentů všech druhů škol včetně
těch uměleckých. Chceme nabídku poslechu hudby zejména pro
ně obohatit i o další aspekty.
Přijměte tedy mé upřímné pozvání a věřte, že Hudba uvádí
duši do stavu harmonie.
Za výbor KHN Mgr. Lydia Baštecká, předsedkyně

Festival Na Ostrovech bude!
Pořadatelé oblíbeného folk & country festivalu Na Ostrovech
v Bražci u Náchoda se i v nelehkém období rozhodli již osmý ročník uspořádat. V malebném Pekelském údolí na břehu řeky Metuje letos 11. července zahrají Schovanky, Taxmeni, Ivo Jahelka,
Jitka Vrbová a mnoho dalších. Připraveno bude bohaté občerstvení, možnost stanování na místě, parkování před cyklostezkou,
a pokud Vás budou bolet nohy, můžete využít dopravu od parkoviště až do areálu festivalu a zpět.
V případě nepříznivého počasí se návštěvníci mohou schovat
pod několik velkoplošných stanů.
Vstup pro ZTP/P s doprovodem a děti do 140 cm zdarma. Pejskům je vstup povolen.
Přijďte si užít krásnou hudební akci hned na začátku léta!
(omezený počet 1000 návštěvníků – dle aktuální situace)
Bražec u Náchoda
Sobota 11. července 14.00–22.00
Předprodej na http://www.kupvstupenku.cz/
Více na www.naostrovech.cz
Facebook: https://www.facebook.com/naostrovech/
Video: https://www.youtube.com/watch?v=kxHkmwFOKWY
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RODNÝM KRAJEM, VÝROČÍ

Vyšlo jubilejní číslo
sborníku Rodným krajem
Už na titulní straně 60. čísla sborníčku nás vítají dva z jeho „patronů“ – Božena Němcová a Alois Jirásek s náchodským
zámkem v pozadí. Jiráskovi se věnuje text
Aleše Fetterse k 90. výročí Jiráskova úmrtí, Boženě Němcové a jejímu odkazu je věnováno článků několik (J. Uhlíř: Božena
Němcová inspirací pro umění, Klára Lukášová píše o Josefu Němcovi ad.). V úvodu
je připomenuto úmrtí jednoho ze zakladatelů sborníku, prof. dr. Vladimíra Wolfa, velká ztráta nejen pro sborník. Připomenuto je i úmrtí běloveského kronikáře

a patriota Antonína Samka, který do sborníku rovněž přispíval. Jubilejní číslo nezapomíná ani na přírodu (Jan Moravec:
Skály, jeskyně a jeskyňáři aj.). Zajímavých textů najde zájemce v čísle daleko
více, např. text Richarda Švandy Svobodní
zednáři a Náchodsko nebo Lidmily Kubinové o architektu ing. Jindřichu Freiwaldovi. Rozhovor vedl šéfredaktor s fotografem Oldřichem Nermutěm.
Sborníček o 68 stranách lze zakoupit
na obvyklých místech za 40 Kč.

Nabídka akcí a táborů Duhy Bartoňka
a Školícího střediska Duhy Náchod

Tak jako mnohé další organizace, děti
i rodiče, tak i my jsme rádi, že mohou
proběhnout některé naše odkládané akce
a hlavně letní tábory. Dětem můžeme nabídnout nové dovednosti, zkušenosti i zážitky. Ačkoliv je tábor Šlápota již zaplněn,
stále máme další tábory, které mají poslední volná místa a které vám rádi nabídneme. Během června a letních prázdnin
se můžete přihlásit na tyto akce:
18. – 27. 7. Tábor Dulš „Dobití baterek“
Instruktorský, vzdělávací a zážitkový tábor pro mládež, „odrostlíky“ a začínající vedoucí ve věku 14 až 21 let. Tradičně je tábor rozdělen do tří oblastí:
1. hrací oblast plná nových různě zaměřených her a herních aktivit, během které účastníci získají tzv. soubor her pro každou příležitost, nových her, poznají, jak
tvořit vlastní hru, a vyzkouší si nové hry
tzv. od nás, od Náchoda. 2. odborná oblast
plná základních praktických přednášek
a workshopů hodících se pro práci s dětmi v oddíle i na táborech. Nebudou chybět základní pravidla bezpečnosti, první
pomoci, tvorba vlastních her, jak stavět
lanové dráhy, bezpečné střelecké dovednosti, turistické dovednosti, rozdělávání
ohně atd. 3. zážitková oblast zaměřená
na netradiční, mírně adrenalinové aktivity a kolektivní sporty, vodácké dovednosti, lezení po skalách a stromech, spaní
na stromech, modelové situace jako záchrana leteckého neštěstí a mnohé jiné.
Tábor proběhne na krásném tábořišti poblíž skalní oblasti Bižík.

27.–31. 7. Lezecký tábor
Tábor pro kluky a holky 9–15 let, kteří
lezou kdekoliv to jde. Na účastníky čekají
různé lezecké a lanové dovednosti. Lezení po skalách, různé techniky lezení, jištění, slaňování, dále lezení do korun stromů bez větví a žebříku, tzv. „bobrování“,
lezení na bedýnky, nebudou chybět různé lanové dráhy a sjezdy, praktické uzle
a hry. A samozřejmě i aktivity na vzájemnou důvěru a spolupráci v okolních krásných skalách s jezírkem.
23.–29. 8. Tábor Pif-paf
Poslední volná místa jsou i na táboře
plného střeleckých aktivit a her. Skoro
v každé rodině má kluk nerfku, či po dědečkovi vzduchovku či luk. A tak cílem
tábora je naučit děti bezpečně a přesně
zacházet se vzduchovkou, lukem, kuší,
nerfkou a dalšími zbraněmi. Umět s nimi
zacházet, přesně střílet a vědět, kdy je
mohou použít. Kluci i holky ve věku 8 až
16 let si užijí i hry a bojovky s nerf, airsoft
či laserovou zbraní, nebo larpovými zbraněmi. Poznají taktiku při hrách, bránění,
budou vedeni k vzájemné spolupráci a důvěře. Tábor proběhne v lesích u Vernéřovické studánky.
Více informací k táborům a ke školení
najdete na webu: bartonka.duha.cz, kontakt v případě dotazů: Gerd Weinlich, tel.
702 191 521, Lucie Rýdlová, email: duhanachod@seznam.cz

Prázdninová výročí
V létě 1940 byl zakryt Podbuční potok
na Příkopech.
Začátkem července 1950 začala vysílat rozhlasová stanice Svobodná Evropa, aby přinášela objektivní informace do zemí za železnou oponou.
1. července 1850 byla vydána první rakouská poštovní známka. Pět let před
tím, v srpnu 1845 začal pravidelný železniční provoz na trati Praha – Olomouc, na choceňsko-broumovské trati (z Chocně do Meziměstí) byl zahájen
provoz o 30 let později, 27. července
1875 projel Náchodem první pravidelný vlak. Zpočátku jezdil jen dvakrát
denně. 1. 7. 1885 se narodil v Horní
Radechové učitel a kulturní pracovník
Josef Hurdálek, autor knížky Líbánky
paní Barunky. 6. 7. 1415 byl v Kostnici
upálen mistr Jan Hus. O půl tisíciletí
později mu byl odhalen na Staroměstském náměstí pomník, dílo sochaře Ladislava Šalouna. Ten se narodil
1. 8. 1870. 10. 7. 1805 narodil v Novém
Bydžově Josef Němec, manžel Boženy
Němcové. 11. 7. 1920 se narodila nezapomenutelná herečka Dana Medřická.
14. 7. 1790 zemřel generál Laudon,
který ve službách Marie Terezie neúspěšně bojoval proti Prusům o Kladsko
a Slezsko. 14. 7. 1910 se narodila spisovatelka Helena Šmahelová, autorka knihy Soumrak, jejímž hlavním hrdinou je JUDr. Josef Kotrlý, který léta
provozoval svou praxi v Náchodě a byl
hybnou silou zdejšího kulturního života. 16. 7. 1945 byl proveden první
pokusný výbuch atomové bomby, 6. 8.
byla svržena první bomba na Hirošimu, o tři dny později druhá na Nagasaki. V jejich důsledku začalo Japonsko
jednat o kapitulaci. 21. 7. 1990 zemřel
plhovský rodák, pěvec Vilém Přibyl,
krátce před tím jmenovaný čestným
občanem Náchoda. 28. 7. 1895 byl položen základní kámen k budově školy v Komenského ulici. 30. 7. 1940 se
narodila výtvarnice Jarmila Radová,
31. 7. 1940 výtvarník Bohumil Vrzal.
Jejich díla jsme mohli vidět na Náchodských výtvarných podzimech.
31. 7. 1880 se narodil Viktor Jahn, profesor zdejšího gymnázia, zakladatel
abonentních koncertů Komorní hudby, organizátor náchodského kulturního života. 16. 8. 1930 byla slavnostně otevřena Náchodská sokolovna.
30. 8.1875 se narodil pedagog, akademik Otokar Chlup. V letech 1903–1908
učil na zdejší reálce.
31. 8. 1925 se v Náchodě narodil spisovatel a dramatik Vratislav Blažek.
13. 9. 1990 jsme urnu s jeho popelem
uložili do rodinného hrobu na staroměstském hřbitově.
(AF)
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Zaniklé historické stavby v Náchodě
7. Mlýny Podbuční a Velký (čp. 93 a 181)
V bezprostředním sousedství opevněného města Náchoda
od konce středověku stály dva vodní mlýny, jejichž budovy v nedávné době definitivně zanikly.
Starší z nich se nazýval Podbuční mlýn. Nacházel se na úpatí
zámeckého kopce již v prostoru Horského předměstí, v čele dnešního Karlova náměstí. Zřízen byl nepochybně při výstavbě hradu a podhradí na přelomu 13. a 14. století. Název dostal od buků,
které rostly na stráni nad ním. Měl dvě složení a hnán byl vrchní
vodou ze strouhy (náhonu), která vedla z obecního plhovského
rybníku zvaného Pilný (dnes na jeho místě stojí základní škola)
a zásobovala také prostřednictvím nedaleké
vodárny kašny ve městě a později i zámek potřebnou vodou, v časech válečných pak zavodňovala městské příkopy.
Tento mlýn, pro svou výrobní kapacitu
též někdy označován jako Malý mlýn, byl
ve svých začátcích zřejmě ve vlastnictví města a v období druhé poloviny 15. století a první poloviny 16. století byl pronajímán soukromým uživatelům. Např. v r. 1476 byl zapsán
mlynář Jan, o deset let později mlynáři Valentin a Jiřík. Název Podbuční mlýn se poprvé připomíná zřejmě k datu 6. 3. 1506, kdy se
svolením majitele náchodského panství Jana
Špetle z Janovic a na Žlebech byla uzavřena
smlouva mezi náchodskou městskou radou
a mlynářem Duchkem o opravě struhy, vedoucí z obecního rybníku na Plhově k tomuto mlýnu. Podle uzavřené smlouvy měli zmíněnou opravu na vlastní náklady zajišťovat
místní mlynáři. Dne 1. 10. 1548 koupil „mlejn pod Bučkem“ Jiřík Krauz od mlynáře Jakuba za trhovou cenu 230 kop grošů.
A po necelých třech letech – 20. 2. 1551 – ho za 304 kop grošů
prodal Jiříku Kabátníkovi ze sousedního Nového Města nad Metují. V r. 1562 nový majitel panství Albrecht Smiřický kvůli předchozím finančním problémům tehdejšího mlynáře Ondřeje vykoupil tento mlýn do svého vlastnictví.
Po další tři století byl mlýn v majetku náchodského panství.
Prostřednictvím vrchnostenského úřadu byl pro své účely pronajímán dalším mlynářům, kteří zastávali též funkci městského vodárníka. Tak např. v průběhu 17. století ho provozoval rod
Ježů – otec Martin, syn Jan st. a vnuk Jan ml. Z první poloviny 18.
století jsou známy vesnice v okolí, pro něž tento mlýn pravidelně mlel obilí. Dne 3. 10. 1783 získal emfyteutický (dědičný) pronájem mlynář Antonín Plundra za cenu 800 zlatých rýnských.
Podle dochované smlouvy mj. víme, že k mlýnu byla již přistavěna panská vodárna, z které se čerpala voda na zámek a o níž
se nájemce musel rovněž starat. Nový mlynář Jan Šitina, který
mlýn koupil 31. 12. 1855, ho již vlastnil jako soukromá osoba,
panská vodárna však zůstala majetkem velkostatku. Smlouvou
z 11. 8. 1882 se novým majitelem
mlýna stal zdejší židovský podnikatel Izák Mautner, zástupce
textilní firmy Wärndorfer, Benedict, Mautner, aby mohl z mlýnského náhonu odebírat vodu pro
nově postavenou továrnu. To vyvolalo oprávněnou obavu obyvatel
města o množství a kvalitu vody
vedené do města, z které vznikl
dlouho trvající spor. Nový majitel
mlýn ještě v r. 1882 zrušil a zřídil
v něm byty pro své zaměstnance.
Jedním z nich byl i Oldřich Čepel-

ka, mj. hudební skladatel a dirigent, který v r. 1927 složil státní zkoušku učitele hudby a v domě si založil proslulou Čepelkovu hudební školu.
O stavební historii mlýna není mnoho známo. Původně byl
nepochybně dřevěný, poslední velká přestavba proběhla někdy
v 1. polovině 19. století, kdy obdélná jednopatrová budova s valbovou střechou získala jednoduchou fasádu s římsou oddělující
obě podlaží a se šambránami kolem oken. Vodní kolo pohánějící mlýnská složení a čerpadlo vody na zámek bylo i s vantroky
umístěno v přízemí budovy, v sousední místnosti bylo paleční
kolo přenášející vodní sílu do mlýnice v patře,
kde byla dále komora a byt mlynáře.
V 60. letech 20. století bylo vlastnictví bývalého mlýna převedeno na náchodský bytový podnik. V jeho „péči“ se ale stal postupně neobyvatelným. V r. 1974 byla zbořena
severní část objektu, bývalá panská vodárna
a v polovině 80. let ho následovala i zbylá jižní část. Dnes se na stále prázdném místě plánuje výstavba loutkového divadla.
Patrně koncem 15. století byl zřízen na meandrující řece Metuji, u krátkého umělého
náhonu ohraničujícího prostor tzv. ostrova
(dnes ulice Mlýnská), nový mlýn zvaný Velký.
Od počátku byl podnikem vrchnostenským,
takže o jeho historii a nájemcích jsou jen příležitostné zmínky. Poprvé se písemně a zcela náhodně připomíná k datu 26. 4. 1501, kdy
v jeho sousedství byly zapsány pozemky pro
české bratry. Za švédského vpádu r. 1639 byl
ohrazen roubenou hradbou a srubem se střílnami a sloužil jako
předsunuté opevnění města. V r. 1651 byl nájemcem mlýna Mikuláš Plundra. V r. 1674 zde byl Martin Lokvenc, jehož rod tento mlýn užíval přes další dvě staletí. Poslední majitel z tohoto
rodu, Václav Lokvenc, získal mlýn po r. 1850 do svého osobního vlastnictví. Zděná přízemní budova mlýna čp. 26 (později čp.
181) s poměrně nízkou sedlovou střechou stála na pravém břehu
mlýnského náhonu a skládala se z prostorné mlýnice se dvěma
mlýnskými koly a z obytné části přistavěné na opačné západní
straně. Na druhém břehu náhonu stála obdélná přízemní budova mandlu s polychromovanou sochou sv. Václava ve výklenku
trojúhelného štítu, postavená nedlouho po r. 1840. Zařízení pohánělo třetí vodní kolo, v r. 1878 zde byl instalován parní kotel.
V. Lokvenc v přístavbě k objektu mlýna zřídil v r. 1888 malou mechanickou tkalcovnu rozšířenou následujícího roku o šlichtovnu.
V r. 1894 neúspěšně žádal podnikavý majitel městský úřad o povolení k přestavbě mlýna na elektrárnu, v r. 1897 přibyly veřejné
vanové parní lázně. Po dlouhém jednání o zřízení elektrárny nakonec V. Lokvenc prodal mlýn s mandlem smlouvou z 1. 8. 1906
městu Náchodu, které zde zřídilo městskou elektrárnu. Elektrárna po r. 1945 přešla do majetku
národního podniku Východočeské
elektrárny, který využíval budovu
již jen jako skladiště a byty, mlýnský náhon byl zasypán. V souvislosti s demolicí blízkých jatek byly
v r. 1973 zbořeny i budovy bývalého mlýna a mandlu. Socha z průčelí mandlu byla údajně umístěna
na náchodském děkanství. Dnes
na části pozemku stojí panelový
bytový dům.
PhDr. Jaroslav Čáp
– Mgr. Jan Čížek
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Co se děje
v Malých lázních Běloves…

Oblíbené
infomační centrum roku 2020

Krátce po otevření nového informačního centra v Malých lázních, ve středu 3. června 2020, se zde konal Hravý den věnovaný
především dětem. Účastníci různého věku plnili formou soutěžního listu úkoly, za které následně obdrželi malé ceny. Předškoláci poznávali zvířátka nakreslená na kamenech, pohádkové postavy, přírodniny, děti z prvního stupně luštily tajenky nebo
hledaly správnou cestu z bludiště. Větší děti hledaly odpovědi
na otázky v kvízu na informačních tabulích, letácích i kolonádě.
Akce se setkala s příznivým ohlasem veřejnosti a strávili jsme
společně hezké odpoledne. Na základě přání, které děti vyplnily
v anketním lístku, jsme se rozhodli připravit další den pro děti.
Uvidíme se 8. července 2020 u Hledacího dne, který tentokrát
chceme strávit na kolonádě a v okolí Vily Komenský.
Infocentrum je rovněž zapojeno do letní soutěže s ČT Déčko.
Děti budou tentokrát zachraňovat trosečníky, kteří uvízli na tajuplném ostrově. A protože většina postaviček z Déčka nejsou
zrovna velcí dobrodruzi, budou potřebovat pomoc. Přijmi výzvu a pomoz Déčku vrátit se domů – od začátku prázdnin se více
dozvíš i v našem informačním centru, které se nachází v prvním patře Vily Komenský. Více informací na www.letosdeckem.cz.

Asociace turistických
informačních center
ČR, která má pod záštitou certifikovaná infocentra, již několik let
vyhlašuje soutěž o „Oblíbené informační centrum“.
Hlasování probíhá od
21. června do 31. srpna
2020 na webových stránkách www.kampocesku.cz
nebo www.aticcr.cz. Hlas
bude možné poslat jednomu z více než 450 certifikovaných informačních
center – zvolte právě to,
které máte v oblibě, kde
vám s úsměvem pomohli
nebo příjemně překvapili
při vašich cestách.
V letošním roce se do hlasování zapojí všechna náchodská
informační centra – na Masarykově náměstí, v Malých lázních
v Bělovsi a sezónní pobočka na zámku. Podpořte i vy svým hlasem jedno z našich informačních center.

Dopravní omezení
Vážení občané,
dovolujeme si vás informovat o dopravních omezeních, která
budou souviset s akcemi v Náchodě na Masarykově náměstí.
VAVŘINECKÁ POUŤ 8. a 9. 8. 2020
částečná uzavírka od 5. 8. od 12.00 hodin
do 7. 8. 22.00 hodin (omezené parkování)
9. 8. od 22.00 hodin do 10. 8. 22.00 hodin
(omezené parkování)		

vás zve na

HLEDACÍ DEN V MALÝCH LÁZNÍCH BĚLOVES

úplná uzavírka od 7. 8. od 22.00 hodin
do 19. 8. 22.00 hodin
Parkoviště ul. Riegrova
úplná uzavírka od 4. 8. od 22.00 hodin do 9. 8. 22.00 hodin
Předem děkujeme za pochopení.

Přijďte strávit odpoledne do informačního centra v Malých lázních Běloves.
Připravili jsme pro vás další hravý den. Tentokrát se budeme pohybovat
při plnění úkolů venku a hledat odpovědi na úkoly v prostoru kolonády.
Vezměte s sebou rodiče, prarodiče, sourozence, kamarády, kteří vám
pomohou.

KDY: 8. 7. 2020 od 12:30 do 17:30 h
KDE: Městské informační centrum
Malé lázně – Vila Komenský
(za Kauflandem), 1. patro
Těšíme se na společně strávené hezké odpoledne.

Parkování na pozemcích
města už jen se souhlasem
Rada města na svém jednání 1. 6. 2020 schválila nová pravidla pro udělování souhlasu s užíváním pozemku města Náchoda
pro vyhrazené parkování na území města Náchoda. Podle těchto pravidel mají na vyhrazené parkovací místo nárok pouze držitelé karet ZTP/P. Kromě souhlasu vlastníka pozemku je nutné požádat i o vydání Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání
pozemní komunikace, které vydává odbor dopravy a silničního
hospodářství – silniční správní úřad.
Formulář žádosti o souhlas vlastníka pozemku je ke stažení
na webových stránkách města v sekci formuláře odboru správy
majetku a financování.
Formulář žádosti o zvláštní užívání pozemní komunikace je
rovněž ke stažení na webových stránkách města v sekci formuláře odboru dopravy a silničního hospodářství.
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Oranžové dětské hřiště
Kašparák – Náchod
Město Náchod podalo žádost na Nadaci ČEZ na projekt s názvem „Oranžové dětské hřiště Kašparák-Náchod“ 1. 7. 2019. S žádostí uspělo a 3. prosince 2019 byla podepsána s Nadací ČEZ
Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku. Firma B plus P spol.
s.r.o., Červený Kostelec, pak byla vybrána jako zhotovitel nového sportoviště pro věkovou kategorii 3–10 let.
Dětské hřiště je umístěno na pozemku č. 650/17 v lokalitě zvané „Na Kašparáku“ v klidné části města v blízkosti zástavby rodinných domů. Současně s realizací dětského hřiště v měsících
duben-květen 2020 byla provedena také oprava stávajícího přilehlého sportoviště pro dorost a dospívající mládež, kterou financovalo město Náchod ze svého rozpočtu částkou 207 tisíc korun.
Mezi prvky nového dětského hřiště patří provazový žebřík, laminovaná skluzavka, překlápěčka, pískoviště včetně zakrývací
plachty, šplhací síť a umělý trávník.
Celkové finanční náklady na výstavbu dětského hřiště činí
167 757,53 Kč, z toho 150 000 Kč bude hrazeno Nadací ČEZ.
Slavnostní otevření hřiště proběhlo v pondělí 15. června 2020
za účasti starosty města Jana Birke a místostarostů Jana Čtvrtečky a Pavly Maršíkové a paní Šárky Beránkové z Nadace ČEZ. Nechyběl ani zástupce zhotovitele – firmy B plus P, s.r.o., Červený
Kostelec, pan Kamil Novák a v neposlední řadě občané této části Náchoda, kteří budou hřiště využívat.
„Oranžové dětské hřiště Kašparák-Náchod“
Výstavba hřiště probíhala v dubnu a květnu letošního roku.
Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ ve výši 150.000 Kč
prostřednictvím grantového řízení Oranžové hřiště.
www.nadacecez.cz

Novinky na Jiráskově koupališti
Na Jiráskově koupališti, které je od soboty 13. června již otevřeno pro návštěvníky, se před spuštěním provozu nezahálelo.
Návštěvníci se tak mohou těšit na celou řadu novinek. Dětský
koutek byl doplněn o věž se skluzavkou (zhotovitelem je firma B
plus P spol. s r.o., Červený Kostelec), opraveny byly vnitřní části
dřevěných převlékáren a kompletně vyměněny jejich vnější části včetně dveří s kováním (zhotovitelem p. Josef Pavel, Lhotky).

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ, KOUPALIŠTĚ
Úplně novou terasu pak návštěvníci uvítají na vstupu do restaurace na koupališti. Pracovníci Vše pro stavby s. r. o., Náchod,
provedli kompletní demontáž keramické dlažby, izolace a zábradlí. Nově pak byla terasa přestěrkována, oplechována, zhotovena
nová fóliová hydroizolace, položena betonová dlažba a namontováno nové pozinkované zábradlí včetně brány.
Celkem bylo do oprav a nových prvků na Jiráskově koupališti
investováno před zahájením letošní sezóny bezmála milion korun (970 tis. Kč).
Opravy se nyní dočká také dětský bazén, který bude do té
doby bohužel uzavřen. Návštěvníkům je k dispozici velký bazén
a brouzdaliště pro nejmenší.
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TRÁPÍ VÁS VLHKOST
PROVÁDÍME SANACE
A VYSOUŠENÍ STAVEB
Jsme profesionálové v oblasti sanace zdiva proti
vlhkosti. Provádíme veškeré sanační práce.
Mgr. Lukáš Pečenka DiS.
Tel: 602 529 179,
E-mail: omitkyaodstranovanivlhkosti@gmail.com,
Web: http://www.lukaspecenka.eu

Hned napoprvé jsem
jsem dostala slevu 8 %
800 404 010

NÁCHOD

|

JAROMĚŘ

Náchod 178x59 mm ČB 2019 „Manželka“

|

DOBRUŠKA

|

RYCHNOV N. KN.

ŠKOLY

ČERVENEC-SRPEN

Zprávičky
z Masaryčky
Děti z Masaryčky i v době koronaviru
žily uměním a vlastní tvorbou
Ven sice nemohu,
dělej něco, lenochu!
Prokrastinace je mé druhé jméno,
co mám dělat, karanténo?
Kreslit, zpívat, hudbu hrát?
Gauč – můj nový kamarád!
Celý den jen v klidu spát
či tisíc balad poskládat.
Úkoly však musím psát,
všude samé plus a krát.
Zápisy jsou hlavolamy,
učiteli denně psány.
Po učení čtu si ráda,
až mě z toho bolí záda.
Prosím čaj a čokoládu!
Zabrnkám si na kytaru!
Falešný tón sem a tam,
chudákům sousedům uši roztrhám!
Notám už se nedá věřit,
dva metry odstup prosím!
Rouška, ta to vyřeší,
každou nemoc a strast přelstí.
Teď už bez ní ani krok,
dezinfekce na celý rok.
Nechci vědět, jak to skončí,
žáci herní maniaci!
Učitelé jakbysmet,
rodiče chtěj na výlet!

Klaudie L., 7. A
Všem čtenářům přejeme krásný zbytek letošních dlouhých prázdnin a těšíme se na setkání se všemi našimi příznivci, žáky a jejich rodiči v září...

CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
Rok 2019 až 2020 je za námi. Dětské hlasy však ve školních prostorách v jeho
druhé polovině zněly jen velmi krátce.
Nicméně závěrečná vysvědčení jsou rozdána, žáci už zamířili na dvouměsíční
letní prázdniny. A jak to vypadalo těsně před nimi?
Díky koronaviru u nás přibližně od poloviny března až do poloviny června probíhala takzvaná distanční výuka. Děti
do školy nechodily, samostatné práce
z vybraných předmětů jim dvakrát týdně vyučující zadávali přes komunikační
internetový portál Edookit, stejnou cestou pak vypracované domácí úlohy žáci
odevzdávali nazpět, následně obdrželi
zpětnou vazbu ohledně řešení správnosti. A mnohé „třídní skupinky“ se se svý-

mi učiteli, zvláště jazyků, na dálku potkávaly i formou videokonferencí.
Někteří dobrovolníci se do lavic před
koncem školního roku ovšem ještě vrátili. Jako první do hlavní budovy v Komenského ulici zamířili deváťáci, kteří přijali
nabídku docházet na přípravný kurz před
přijímacími zkouškami na střední školy
a učňovská učiliště. Mezi 11. květnem
a 5. červnem si tak chodili dvakrát týdne procvičovat český jazyk a matematiku.
Mnohem více se budovy školy zaplňovaly až od 25. května, kdy se k běžnému,
ačkoliv předmětově dosti zúženému vyučování, mohli vrátit zájemci z 1. stupně.
Dorazilo jich 220. A spolu se zahájením
této výuky začala pracovat i školní jídelna a družina.
„Potěšil nás poměrně velký zájem žáků
a jejich rodičů i o tuto formu vzdělávání,“ konstatuje Jaroslava Štěpová, zástupkyně ředitele školy pro 1. stupeň. „Je vidět, že řada dětí potřebuje i v dnešní době
plné moderních informačních technologií
komunikovat se svým okolím nejen prostřednictvím techniky, ale i přímým kontaktem s druhými.“
A tři týdny před posledním letošním
zvoněním došlo i na 2. stupeň. Opět pouze
ti, co projevili zájem, se jedenkrát týdně
scházeli ve škole se svými třídními učiteli a spolužáky. Jejich schůzky ovšem byly
čistě organizační, nikoliv výukové. Řešily se běžné třídnické záležitosti spojené
s koncem školního roku.
V pátek 5. června se uskutečnily i přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů (tzv. matematická třída). K testům se dostavilo 70
uchazečů z pátého ročníku.
Co dodat na závěr. Snad jen to, aby si
žáci, jejich rodiče i učitelé během léta dostatečně odpočinuli a nabrali síly do zřejmě o něco náročnějšího příštího školního
roku, kdy bude třeba probrat spolu s tím,
co přísluší následujícímu ročníku, také
leccos ze zameškaného učiva.
Kolektiv ZŠ Komenského Náchod přeje
všem PŘÍJEMNÉ PRÁZDNINOVÉ MĚSÍCE.

ZŠ PLHOV
Plhovská škola se rozloučila
s devátými třídami
Konec letošního školního roku byl netradiční, stejně jako bylo jiné vše v minulých měsících. Přesto, školní rok je třeba
uzavřít, proto si v pátek 26. června odnesli všichni žáci plhovské školy domů své
vysvědčení.
V první polovině roku absolvovali nejdůležitější měsíce své školní docházky
žáci devátých tříd. Potřebovali prokázat
své dovednosti a znalosti, aby jim dobré pololetní vysvědčení pomohlo k cestě
na střední školu. Plhovští deváťáci každým rokem také pracují na své závěrečné

seminární práci, připravují se na přijímací zkoušky, chystají své rozloučení v rámci školní akademie, plánují výlet…
Co se podařilo zrealizovat? Od začátku
května chodili každý den do školy a připravovali se na přijímací zkoušky z češtiny a matematiky. Jsme rádi, že nakonec
u přijímacích zkoušek uspěli. Střední školy nabízejí hodně míst, žáci nemusí mít
strach, že nebudou mít od nového školního roku kde studovat. Ale to, že kromě
jednoho žáka se dostali všichni plhovští
žáci na náchodské gymnázium, je pro nás
měřítko toho, že žáci jsou dobře připraveni. Vyjádřeno číslem, ze žáků devátých
tříd plhovské školy bude 21 % pokračovat
ve studiu na gymnáziích našeho regionu.
Tradičně pracují deváťáci na svých závěrečných pracích. Ve dnech 16. a 17. června se sešly třídy 9.A a 9.B ve škole a každý žák měl za úkol svoji práci prezentovat,
představit ji vyučujícím a spolužákům.
Potěšilo nás, že i když neměli možnost
každý den konzultovat se svými vyučujícími, své práce a svá vystoupení kvalitně
a zodpovědně zvládli.
Výlety, vystoupení před spolužáky a rodiči v zaplněném Beránku, poslední společné dny ve škole, o to vše letošní deváťáci přišli. Přejeme jim, ať se jim na nových
školách daří, rádi je přivítáme ve škole, až
se na nás přijdou podívat. A deváťákům
roku 2020 – 2021 už nyní přeji, aby jim
studium a program nenarušila žádná další karanténa a aby byli podobně úspěšní,
jako jejich letošní předchůdci.
Vladimír Honzů

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA
A přece! S postupným
rozvolňováním bezpečnostních
opatření státu došlo ke změnám původně stanovených plánů, a kromě jiných škol bylo umožněno
i speciálním školám obnovit přímou výuku ještě před koncem tohoto školního
roku. Protože účast na vyučování se pro
toto období stala dobrovolnou, nevrátili
se do lavic zdaleka všichni žáci. Větší zájem projevili rodiče žáků speciálních tříd.
Poslední tři týdny, které do začátku
hlavních prázdnin zbývaly, jsme využili
nejen k závěrečnému procvičování a opakování učiva, ale především k praktickým
činnostem, hrám a aktivitám, při kterých
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Vážení turisté
a příznivci
cykloturistiky,

jsme měli možnost ještě intenzivněji si
uvědomit, jak moc jsme rádi, že můžeme být zase spolu, spolu objevovat, bavit se, tvořit i pracovat. Napilno tak měli
žáci ve školní kuchyňce, na školní zahradě, nebo při přípravě výzdoby, která jim
zpříjemní nový začátek po prázdninovém
lenošení.
Přestože nám uplynulý školní rok přinesl nemálo překvapení, kterých bychom se
jistě nikdo z nás nenadál, hodnotíme jej
jako velmi zdařilý. Poděkování za to patří
výborné spolupráci vedení školy a všech
pedagogických pracovníků, kterým se,
dá se říci, nepřetržitě dařilo vytvářet pro
své žáky zážitky, které jim budou na jejich dalších cestách jistě ku pomoci. Děkujeme tímto také všem externím spolupracovníkům školy, sponzorům našich
hromadných akcí, pracovníkům náchodské plavecké školy, zkrátka všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem, byť jen dobrou myšlenkou, spolupodílejí na tom, že speciálka v Náchodě se stále má čím pochlubit.
Přejeme klidné, slunečné, zaslouženě
odpočinkové léto!
Za vedení školy a kolektiv napsala
Mgr. Jana Burčíková

le.oredo.cz, QR kódy na zastávkách nebo
informační linku IREDO.

cyklobusy do turistických regionů jsou
v roce 2020 v provozu od 30. května do
28. září a budou jezdit opět každou sobotu a neděli, navíc také v pondělní svátky
6. července a 28. září. V letošním roce bohužel nebude z důvodů omezení na státních hranicích v provozu mezinárodní linka přes Polsko. V rámci vlastních spojů
oproti loňskému roku došlo pouze k minimálním změnám. Jedná se zejména
o úpravu jízdních řádů z důvodu uzavírek, například díky rekonstrukci komunikace v Říčkách nezajíždí cyklobus na Mezivrší, ale jede na Šerlich přes Bartošovice
a Neratov. V průběhu roku se mohou objevit další uzavírky, a tak ve vlastním zájmu prosím sledujte aktuální on-line informace o spojích. K tomu Vám slouží také
mobilní aplikace IREDO. I nadále můžete využít internetové stránky http://tabu-

V současném období jsme vděční za to,
že cyklobusy vyjíždí v plánovaném termínu a můžete tak při svých cestách navštívit nové turistické atraktivity. Euroregion Glacensis realizuje v oblasti Orlických
hor své projekty přeshraniční spolupráce. Jedná se o výstavbu nových rozhleden
a investice v oblasti pevnostních opevnění. Více se dozvíte na stránkách www.euro-glacensis.cz/hrebenovka nebo www.euro-glacensis.cz/tajemstvi.
Pro letošní cykloturistickou sezónu
vám přejeme pevné zdraví, krásné počasí a mnoho nevšedních zážitků ze sedla kola.
Sekretariát Euroregionu Glacensis

V době vydání tiskoviny máme jistotu provozu cyklobusů pouze na červené lince Hradec Králové – Pomezní Boudy. U modré linky Náchod – Karlów doporučujeme všem,
vzhledem k postupnému uvolňování vládních opatření, aby se před využitím cyklobusů
informovali o aktuálních jízdních řádech na webu www.kladskepomezi.cz.

KLADSKÉ POMEZÍ
na kole
Nechte se dovézt společně s vaším kolem
do turisticky zajímavých míst Kladského pomezí.
Vážení přátelé cykloturistiky a aktivního trávení volného času, v rukou právě držíte mapu
turistické oblasti Kladského pomezí, která se rozkládá mezi Krkonošemi a Orlickými horami
na hranicích s Polskou republikou. Oblast je hustě protkána stovkami kilometrů cyklotras,
prostřednictvím kterých můžete poznat celý náš region. Abychom vám cestování ještě
usnadnili, nabízíme pohodlnou přepravu cyklobusy z Hradecka do Jaroměře, České Skalice,
Náchoda, Hronova, Police nad Metují, Teplic nad Metují a Jestřebích hor. Stačí si už jen
naplánovat výlet. Můžete se také nechat inspirovat jedním ze čtyř cyklovýletů, které na mapě
najdete. Tak neváhejte už ani chvilku, šlápněte do pedálů a vydejte se za dobrodružstvími
v Kladském pomezí.
Přejeme vám spoustu šťastně najetých kilometrů u nás v Kladském pomezí!

Horní Malá Úpa

P O L S K O

Pec pod
Snežkou
Svoboda
nad Úpou

Teplice
nad Metují

Trutnov

000158 382 Náchod-Kudowa Zdrój

Platí od 20.6.2020 do 11.12.2021
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2 16  Náchod,Běloves,škola . . . . . . . . . . . . . . .
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Tč

〈
1
1
2
2
3
5
5
5
〈
〈
〈
7
〈
8
9

jede v pracovních dnech
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Hronov
Česká Skalice

Přepravu zajišt’uje : CDS s.r.o. Náchod, Kladská 286, středisko Náchod, Kladská 286, tel.491 541 343
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TA M

Karlów
Kudowa Zdrój

Náchod

HRADEC
KRÁLOVÉ

O D KUD - K A M

ZPĚT

čas
7:10

odjezd • zastávky • příjezd
Hradec Králové,Terminál HD

čas
…

7:30

Jaroměř, Na Špici

…

7:35

Jaroměř, aut. st.

…

7:50

Česká Skalice, nám.

…

7:53

Česká Skalice, Rozkoš

8:01

Náchod, Staré Město, rozc.

…

8:05
8:10
8:20

Náchod, aut. st.

18:35

Velké Poříčí, pošta

…

18:25

8:25

Hronov, aut. st.

18:20

8:33

Bezděkov n. Met., Na Mýtě

18:13

8:40

Police n. Met., aut. st.

18:05

8:52

Teplice n. Met., žel. st.

17:50

(

Teplice n. Met., nám.

(

(

Teplice n. Met., skály

(

(

Adršpach, skály

(

(

Adršpach, Horní Adršpach, žel. zast.

(

Jívka, Janovice, host.

(

9:18

Jívka, aut. st.

17:23

9:21

Jívka, rozc. SKJ

17:20

9:25
Police
nad Metuji

Jívka

Č E S K Á
R E P U B L I K A

ČERVENÁ LINKA
Hradec Králové - Náchod
Trutnov - Pec pod Sněžkou - Pomezní Boudy

Radvanice, aut. st.

(

17:17

9:30

Chvaleč, kino

17:10

9:52
9:56
10:10

Trutnov, aut. nádr.
Svoboda n. Úpou, aut. st.

16:50
16:45
16:25

10:17

Horní Maršov, most

16:20

10:22

Horní Maršov, Temný Důl, odb. Malá Úpa

(

Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, nám.

16:10

(

Pec p. Sněžkou, aut. st.

16:05

(

Pec p. Sněžkou,Velká Úpa, nám.

16:00

16:15

(

Horní Maršov, Temný Důl, křiž. Malá Úpa

10:37

Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn

15:45

10:47

Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy

15:35

15:55

*obě linky jezdí od 30. 5. 2020 do 28. 9. 2020 v sobotu, neděli a ve svátky.
V době letních prázdnin od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020 jezdí každý den.
Změna jízdních řádů vyhrazena.

Kontaktní informace: Kladské pomezí, o. p. s., Němcové 2020, CZ - 547 01 Náchod
tel.: +420 491 405 185, e-mail: info@kladskepomezi.cz

„JEDEME OPĚT NAPLNO“
Cestujte s námi veřejnou dopravou.

www.kladskepomezi.cz

jede také 31.12.2019

Na lince platí tarif IREDO. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Vnitrostátní přeprava na území České republiky povolena. Vnitrostátní přeprava po území Polské repubiky není povolena.
National transport in the territory of the Czech Republic is permitted. National transport in the territory of Poland is forbbiden.
〈
spoj jede po jiné trase

spoj příslušnou zastávkou projíždí
§
v označených zastávkách není povolen nástup cestujících za účelem přepravy do ostatních shodně označených zastávek spoje

#jedemeopetnaplno
#podporsvujspoj

16.06.20-14-000158

POZVÁNKY

ČERVENEC-SRPEN

65. letní tábor KAMENEC
Letní tábor v Kamenci, organizovaný Pionýrskou skupinou
z Náchoda, letos oslaví 65. výročí existence tábora v Orlických
horách. Každé výročí se na Kamenci vždy řádně slavilo a nejinak
tomu mělo být i letos. Bohužel plány na oslavy, stejně jako jiné
plány nás všech, zasáhla opatření související nákazou Covid-19.
Jsme rádi, že alespoň tábor se může uskutečnit podle plánů, byť
s mnohými novými opatřeními. Vzhledem k těmto opatřením
nelze v letošním roce do tábora nikoho cizího pustit (neuskuteční se ani tradiční návštěvní den). Kapacita je již naplněna, a tak
i přes všechna omezení vyhlížíme další skvělé léto.
Abychom nezklamali očekávání všech bývalých Kameňáků,
plánujeme společné “oslavy” do druhé poloviny srpna 2020. Pro
ně na Kamenci připravíme speciální program, v jehož rámci si
budou opět moci vyzkoušet táborové dovednosti a zavzpomínat na staré časy při listování kronikami. Zároveň budou mít
jedinečnou možnost opět strávit noc v táborovém stanu. Bohužel stále nad celou akcí visí velký otazník, proto sledujte prosím
naše stránky a Facebook, kde budou zveřejněny všechny informace o přesném termínu a jak se na tuto akci přihlásit. Případně nás kontaktujte na e-mailu tabor.kamenec@seznam.cz, abychom vám novinky mohli zasílat přímo.
Na setkání se těší vedoucí LT Kamenec

Letní pobytový tábor

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Staň se gladiátorem!!

SRPEN OU
TIN
Č
I
L
G
N
SA
8.2020
3.8. - 7.

Pro děti 8-14 let
1.-7.8.2020

8 - 14 le t
p ro d ě ti
vý uk a v ma lé sk
up ině for mo u he
r
dů ra z na zle pš en
í ko nv er za čn ích
do ve dn

Cena: 1 500 Kč
Sleva pro členy Déčka: 200 Kč
Možnost podpory dotací MAS,
podmínky najdete na
www.deckonachod. cz

www.deckonachod.c z

os ti

Sport, zábava, výlety, hry,
překážkový běh Gladiátor

Turistická základna Vižňov
vede: Pavlína Tylšová

cena: 2 800 Kč
člen Déčka sleva: 200 Kč
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POZVÁNKY

Přednášky – koncerty – film – výstava – divadlo

CHATA HORALKA, SNĚŽNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH
Marek Orko Vácha – Jan Pirk – Alice Aronová
Leoš Ryška – Cyril Höschl – Roman Joch
Markéta Kutilová – Jiří Grygar – Jan Royt
Hana Lipovská – Jan Špilar – Ladislav Heryán
Matyáš Zrno – Eduard Stehlík – Jiří Rak – a další

HRADIŠŤAN – IVA BITTOVÁ – D21

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

JDE V ŽIVOTĚ JEŠTĚ O VÍC?
Kurz ALFA je cyklus neformálních setkání
o základech křesťanství, která dávají
příležitost klást otázky a společně hledat
odpovědi

Zveme Vás na první setkání ve středu 9. září 2020
v 18:30 hod
v Náchodě na náměstí TGM č.75 (děkanství)

LENKA DUSILOVÁ – OLDŘICH JANOTA
Podrobný program a další informace:

www.akademicketydny.cz

Více informací najdete na:
www.alfa-nachod.webnode.cz

KLADSKÉ POMEZÍ, MAS

ČERVENEC-SRPEN

Proběhlo setkání pracovníků informačních center
V příjemném prostředí nově otevřených Malých lázní v Náchodě – Bělovsi se ve čtvrtek 18. 6. 2020 sešlo 11 zástupců informačních center z celého Kladského pomezí, aby si vyměnili informace o přípravách na letošní sezónu a také zkušenosti
z praxe. Účastníci si prohlédli také zrekonstruovanou Vilu Komenský, kde se nachází pobočka Městského informačního centra Náchod, kavárna a zastřešená kolonáda s prameníky s minerální vodou z vrtů Běla a Jan.
Setkání tradičně organizuje obecně prospěšná společnost Kladské pomezí. Pozvání tentokrát přijali také náchodští místostarostové, Jan Čtvrtečka a Pavla Maršíková, kteří v úvodu představili
město Náchod a jeho aktivity v rámci cestovního ruchu.
Markéta Venclová a Lenka Lembejová informovaly o novinkách v bohaté cestovatelské nabídce Kladského pomezí, jejíž součástí jsou projekty Božena 200, Čapek, Toulavý baťoh či provoz
cyklobusů. Představeny byly i jednotlivé marketingové aktivity.
Zástupci informačních center prezentovali novinky ze svých
domovských měst a obcí. Většina z nich se zaměřila na rozšíření nabídky pro rodiny s dětmi. V Malých Svatoňovicích připravili tři nové interaktivní tabule na téma Devatero pohádek, ve
Rtyni v Podkrkonoší vznikla Permonická stezka a hra s tématikou komiksu, v Adršpachu mají novou interaktivní stezku od
Ozvěny k zámku Adršpach, v městském muzeu v Novém Městě
nad Metují probíhá sezónní výstava hraček a v Červeném Kos-

telci lákají do Domku Boženy Němcové na workshopy a dětská
představení. Zmíněny byly také přípravy dvou významných festivalů – Jiráskova Hronova a Mezinárodního folklorního festivalu v Červeném Kostelci.
Na závěr byly mezi účastníky setkání distribuovány propagační materiály Kladského pomezí. Na pultech informačních center
si mohou návštěvníci i obyvatelé našeho regionu vyzvednout letní turistické noviny Kladského pomezí, cyklomapy s jízdním řádem cyklobusů, tiskovinu k projektu Božena 200, ilustrovanou
mapu k cestovatelské hře Toulavý baťoh a mapu s tipy na výlety k projektu Čapek.

Podpora živnostníkům v regionu MAS Stolové hory
Nakupujete od sousedů?
Poslední měsíce nás naučily, že je rozumné spoléhat v některých ohledech sami na sebe. Nakupujme od sousedů pečivo,
mléčné výrobky nebo med. Choďme do místních restaurací. Navštěvujme regionální muzea. Nakupujme dárky od lokálních výrobců, řemeslníků, zemědělců nebo poskytovatelů služeb. Pozvěme známé k nám do regionu na letní dovolenou.
Místní akční skupina Stolové hory se zapojila do celorepublikové kampaně na podporu malých živnostníků na venkově. Přehledné webové stránky poskytují prostor pro prezentaci kvalitních výrobků a služeb. Můžete je využít nejen při každodenních
nákupech v okolí vašeho bydliště, ale i pokud se chystáte na dovolenou v tuzemsku.
Zapojené živnostníky nebo firmy najdete na adrese: www.regionysobe.cz/mas-stolovehory, prostor pro propagaci jsme jim
také rádi poskytli na facebooku MAS Stolové hory nebo webu
www.mas-stolovehory.cz. Pokud si myslíte, že by na mapě měl
být někdo z vašeho okolí, kdo vyrábí kvalitní výrobky nebo poskytuje kvalitní služby, napište nám prosím na adresu: hauschke.
masstolovehory@gmail.com. Stejně tak, pokud byste chtěli prezentovat vaše podnikání.
Věříme, že společně s vámi podpoříme lokální ekonomiku
a tím posílíme soběstačnost a stabilitu našeho regionu. I malými kroky tomu můžeme jít společně naproti.
Pomáháme malým živnostníkům i dotacemi
MAS Stolové hory nabízí drobným podnikatelům v regionu
nejen propagaci jejich činnosti, ale také dotační podporu pro jejich rozvoj.
Můžeme podpořit podnikání v různých oblastech, jako jsou
elektroinstalační a instalatérské práce, výroba nábytku, nápojů,
potravinářských a cukrářských výrobků, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel, ubytování, stravování a pohostinství, činnosti cestovních kanceláří
a agentur, administrativní a kancelářské činnosti nebo opravy
počítačů. Pokud chcete rozvíjet své podnikání například formou
modernizace provozovny, kanceláře nebo malého penzionu či si
pořídit stroje nebo technologie, tak je tato nabídka určená právě
vám. Dotace pro vaše projekty činí 45 % z ceny celého projektu.

Zároveň vybereme nejlepší projektové záměry z oblasti zemědělství a lesnictví. Výzva pro předkládání projektových záměrů,
která zahrnuje jak podnikání, tak lesnictví a zemědělství bude
ukončena v polovině srpna. V rámci této výzvy přerozdělíme téměř 4 miliony korun. Pokud máte zájem o bližší informace podívejte se na www.mas-stolovéhory.cz, kde v sekci Dotace pro
žadatele – PRV naleznete více. Nebo kontaktujte Mirku Soldánovou (soldanova.masstolovehory@gmail.com), která vám poskytne pomocnou ruku při konzultaci záměru i samotném podávání
žádosti. 				
Mirka Soldánová
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INZECE, POJÍZDNÁ PRODEJNA

Péče o duševní zdraví
slaví 25 let existence
Nezisková organizace Péče o duševní zdraví pomáhá lidem
s duševním onemocněním ve východních Čechách prostřednictvím terénních sociálních a zdravotních služeb. Letos slaví významné výročí – lidi na jejich cestě k zotavení z nemoci podporuje už 25 let.
Během 25 let se organizace s původně 5 zaměstnanci fungujícími pouze v Pardubicích rozrostla na síť 8 poboček s více než
120 pracovníky pokrývající většinu Královéhradeckého a Pardubického kraje. Rozšiřování započalo v roce 2000, kdy vznikl pobočný spolek Výměník zaměřující se na zaměstnávání lidí
se zdravotním hendikepem. Následoval vznik regionálních terénních týmů v Chrudimi (2006), v Hradci Králové (2007), v Jičíně a Rychnově nad Kněžnou (2009), v Ústí nad Orlicí (2010)
a v Náchodě (2014). Další velký krok přišel v roce 2019, kdy organizace spustila provoz dvou Center duševního zdraví v Pardubicích a Hradci Králové. Nově vedle sociálních pracovníků
ve službách pracuje téměř dvacet zdravotníků: psychiatrů, psychologů a zdravotních sester.
„Za všechny zakladatele bych chtěl připomenout psychoterapeuta Antonína Šimka a zdravotní sestru Jitku Pitrovou,“ vzpomíná MUDr. Petr Hejzlar, ředitel Péče o duševní zdraví od roku
1997. „Myslím, že jejich svobodné, tolerantní a kreativní osobnosti se stále promítají do hodnot a kultury téhle organizace.“
Principy služeb komentuje odborný ředitel Péče o duševní zdraví Mgr. Martin Halíř: „Hledáme potenciál a silné stránky klientů.
Snažíme se je podpořit, aby mohli převzít co nejvíc praktické zodpovědnosti za vlastní život. A to se dělá nejlépe, když máme mobilní a flexibilní služby, které jdou za klientem všude, kde potřebuje podpořit. S možností financovat fungování zdravotníků se
zvýšila komplexnost služeb.“
Co taková podpora může obnášet v běžném životě, vysvětluje Mgr. Petra Špryňarová, vedoucí hradeckého Centra duševního
zdraví: „Pomocí krizových plánů se snažíme co nejdříve zachytit
moment zhoršení zdravotního stavu a sociálních potíží. Smysl to
začne dávat, když v tom má klient aktivní roli a sám si umí poradit nebo říct o pomoc. Někdy to trvá léta, než se dostaneme k systematickému plánování přes období nedůvěry a motání se v kruhu
potíží. Naším úkolem je neztrácet trpělivost a být pořád po ruce.“
Za čtvrt století fungování byla Péče o duševní zdraví v kontaktu se zhruba 5 000 lidmi využívajícími služby. Je to proces neustálého učení, zlepšování se a důrazu na kvalitu. Příležitostí zastavit
se, vzpomínat a taky poděkovat všem podporovatelům bude oslava plánovaná na 11. září v Hradci Králové. Akce spojená s koncertem kapely Nirvana Czech Tribute Band zahájí tradiční osvětový
festival na podporu lidí s duševním onemocněním Týdny pro duševní zdraví. „Srdečně zveme všechny, kteří chtějí podpořit duševní zdraví své i svého okolí,“ uzavírá pozvánkou na akci ředitel Petr Hejzlar.

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

AMAG, PRIMÁTOR

ČERVENEC-SRPEN

Za malíři do Vesmíru
AMAG (Atelier malířů a grafiků)
AMAG
Hana Koblížková-Šálová, Výstava obrazů a fotografií, od 11. 7.
do 16. 8. 2020, vernisáž 10. 7. v 17.00 hodin zámek Kvasiny.

Michal Burget,
výstava Krajina zítřka? do 17. července 2020, Muzeum a galerie
Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou.

Den otevřenýc h ateliérů
Náš spolek AMAG se po roce opět přihlásil k akci pořádané Impulsem Hradec Králové pod názvem Den otevřených ateliérů.
Ve svém ateliéru v budově kina Vesmír jsme v sobotu 13. června
přivítali několik desítek návštěvníků, kteří si prohlédli komentovanou výstavu obrazů našich členů, a dále měli návštěvníci a jejich děti příležitost podílet se na vytváření obřího obrazu s přírodní tématikou.
J. Spíšek

Okénko do historie
Léto, malíři a plenéry – příležitost k zachycení krajiny, uličky,
zákoutí, děje a jevy – třeba i z přírody. Malá Galerie závodního
klubu Tepna 01 Náchod v kině Květen realizovala výstavu Z přírody – kresby a akvarely akademického malíře Mirko Hanáka v roce
1966, který právě vynikal ve výstižném zobrazení naší lesní zvěře v pohybu. Návštěvníci v Náchodě měli možnost se setkat nejen s obrazy např: Rys, barevná litografie, Volavka, akvarel, Srnec,
kresba, ale i s ilustracemi k dobrodružným a pohádkovým knihám. Hanákova záliba v myslivosti a rybaření mu tak vytvořila
ideální předpoklady stát se významným ilustrátorem. Jak uvádí
Jaroslav Mervart: “… autor se nezdržuje zbytečnostmi a vypráví o skutečném životě, zvycích a sklonech pozorovaného tvora.
Nejsou to suché učebnicové obrázky, nýbrž svěží malířské záběry…“. Možná i vy patříte ke generaci, která měla knihu Zoologie s Hanákovými ilustracemi v době školní docházky. Tak jako
náš kolega Jiří Spíšek, který připojuje obrázek jedné Mirko Hanákem ilustrované knížky, Vuí se směje (příběh lišky) a doplňuje, že na této a mnoha dalších Mirko Hanák spolupracoval se
spisovatelem Jaromírem Tomečkem. Jitka Amalberga Pácaltová

Pivovar obnovil exkurze – Zažijte PRIMÁTOR
Náchodský pivovar PRIMÁTOR otevřel téměř po 3 měsících
opět své brány veřejnosti. Návštěvník exkurze bude během hodinové prohlídky seznámen s provozem pivovaru, historií a současností. Dozví se vše podstatné o výrobě piva a navštíví prostory varny, spilky, ležáckého sklepa a stáčíren. Prohlídku pivovaru
je možno zakončit posezením v návštěvnickém centru spojeném
s ochutnávkou čepovaného i láhvového piva.
V loňském roce pivovar přivítal necelých 6 000 návštěvníků. Letošní sezona bude ovlivněna dozvuky pandemie. Ovšem
pro návštěvníky pivovaru zůstává trasa bez změny a stejně jako
v loňském roce budou s průvodcem zažívat PRIMÁTOR.
V nabídce jsou skupinové exkurze do max. poč. 20 osob a pro
jednotlivce bez předchozí rezervace. Exkurze pro jednotlivce se
spustí 6. 7. a budou po celé letní prázdniny vždy v pondělí od
14 hodin.
Podrobné informace a opatření týkající se exkurzí jsou dostupné na www.primator.cz
S případnými dotazy se obracejte na Ing. Petra Kalužu – petr.
kaluza@primator.cz.
Za Pivovar PRIMÁTOR a.s. zpracovala Petra Kulhavá.
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KINO VESMÍR

OPERA, BALET, DIVADLO, VÝSTAVA, KONCERTY A DOKUMENTY

Ve dnech 3.–11. července 2020 uvede kino Vesmír v Náchodě
16 filmů v rámci unikátní přehlídky TADY VARY, kterou připravil organizační tým MFF Karlovy Vary.
„Protože v letošním roce s ohledem na situaci nemohou diváci na festival do Karlových Varů, rozhodli jsme se, že přivezeme alespoň část festivalu za nimi. Je to takové naše poděkování
návštěvníkům, hostům a filmovým nadšencům, kteří každoročně vytvářejí ve Varech skvělou festivalovou atmosféru. Věřím,
že se nám společně podaří nabídnout divákům nejen skvělé filmy, ale i kousek tradiční festivalové nálady,“ říká prezident MFF
KV Jiří Bartoška.
Ve chvíli, kdy bylo definitivně rozhodnuto, že 55. ročník MFF
Karlovy Vary proběhne s ohledem na opatření vlády souvisejícími s šířením koronaviru až v roce 2021, mělo programové
oddělení MFF KV již vybranou řadu zajímavých titulů do festivalového programu. Vznikla tedy myšlenka na přehlídku Vary
ve vašem kině v uceleném programovém bloku v termínu, kdy
měl původně probíhat letošní ročník karlovarského festivalu,
tedy 3.–11. 7. 2020.
Portrét Miro Žbirky MEKY uvidíte ve světové premiéře, filmy
LUXOR, BEZ ZVLÁŠTNÍCH ZNAMENÍ a TAJNÝ AGENT budou uvedeny v premiéře evropské…
Do exkluzivního výběru TADY VARY ve vašem kině zařadili
dramaturgové MFF KV výrazné snímky, které zaznamenaly mimořádný ohlas na festivalech od loňského podzimu do letošního
Berlinale. Na plátnech budou vůbec poprvé v Evropě uvedeny tři
tituly z letošního festivalu Sundance: poutavé atmosférické drama LUXOR, tajemstvím obestřený mexický thriller BEZ ZVLÁŠTNÍCH ZNAMENÍ a TAJNÝ AGENT, originální mix špionážní komedie a observačního dokumentu.
Přehlídka TADY VARY ve vašem kině nabídne 16 filmových titulů v průběhu 9 dnů. Každý z vybraných filmů bude mít pouze jedno exkluzívní představení. Představení budou koncipována ve festivalovém duchu, budou doplněna úvody přenášenými
do sálu i participací tvůrců prostřednictvím komunikačních kanálů. Vybraná místa navštíví osobně zástupci karlovarského festivalového týmu.

PROGRAM PŘEHLÍDKY TADY VARY:
Pátek 3. 7. ve 20.00 hodin
NEŽ SKONČÍ LÉTO (Babyteeth – Austrálie 2019, 117 min)
Život je krásný i proto, že se nedá naplánovat. Když se šestnáctiletá Milla zamiluje do průšviháře Mosese, je to pro její rodiče
noční můra. První setkání s láskou ale probouzí v nemocné Mille
novou chuť do života a její energie a touha objevovat brzy otočí celou rodinu vzhůru nohama. S lehkostí a originálním humorem vyprávěné australské drama se stalo diváckým hitem festivalu v Benátkách.
Sobota 4. 7. v 17.00 hodin
JALDA, NOC ODPUŠTĚNÍ
(Yalda, la nuit du pardon – Francie/Německo/Švýcarsko/Lucembursko/Libanon/Írán 2019, 89 min)
Reality show, která doslova mění život. Mladičká Maryam je odsouzená k trestu smrti za vraždu manžela. Její poslední nadějí na záchranu je odpuštění v přímém přenosu, od kterého dělí
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dívku jen pár přestávek na reklamu. Vítězný film ze Sundance
vznikl na motivy skutečných událostí.
Sobota 4. 7. ve 20.00 hodin
LUXOR (Luxor – Egypt/Velká Británie 2019, 85 min)
Britská lékařka Hana přijíždí do egyptského Luxoru načerpat
síly a odpočinout si od psychicky náročné práce ve válečné zóně.
Po letech zde potkává archeologa Sultana. V kulisách starověkého města, kde se minulost jeví stejně živá jako přítomnost, přichází konfrontace s dávnými rozhodnutími i dlouho potlačovanými emocemi. V hlavní roli Andreou Riseborough, film soutěžil
na letošním Sundance.
Neděle 5. 7. v 17.00 hodin
MOGUL MAUGLÍ (Mogul Mowgli – Velká Británie 2020, 90 min)
Raper Zed se rozhodne před odjezdem na první mezinárodní turné strávit pár dní s rodinou. Návrat do tradiční pákistánské kultury ho zaskočí svou intenzitou, o to víc, že se u mladého hudebníka začnou objevovat zvláštní zdravotní problémy. Riz Ahmed
(Čtyři lvi, Jedna noc) v hlavní roli beaty nabitého dramatu o hledání vlastních kořenů.
Neděle 5. 7. ve 20.00 hodin
JSME JEDNÉ KRVE (Kød & Blod – Dánsko 2020, 88 min)
Když Ida přijde o matku, je svěřena do péče své tety, žijící se třemi dospělými syny. Nový domov je prosycen bezmeznou láskou,
vzájemnou pospolitostí a loajalitou, mimo něj však na rodinu dopadá stín nelegálních činností. Zralý debut, uvedený na Berlinale, předkládá potemnělou studii toxických vztahů a výmluvně
ilustruje, že své příbuzné si zkrátka nevybíráme.
Pondělí 6. 7. v 17.00 hodin
KUBRICK O KUBRICKOVI (Kubrick par Kubrick – Francie/Polsko
2020, 72 min)
O filmografii Stanleyho Kubricka byly popsány stohy papíru a natočena řada dokumentů, sám gigant světové kinematografie
však během své kariéry mnoho rozhovorů neposkytl. Výsledkem
unikátního přístupu, který Kubrick opakovaně umožnil význačnému francouzskému kritikovi Michelu Cimentovi, byly hodiny
audionahrávek s interview, jež tvoří základ Monroova originálního portrétu tvůrce.
Pondělí 6. 7. ve 20.00 hodin
EMA (Ema – Chile 2019, 107 min)
Co je silnější, láska k dítěti, nebo k partnerovi? Co když je člověk
přinucen se nad povahou lásky pozastavit? Ema bere otěže života pevně do svých rukou a je odhodlána bít se za to, po čem její
srdce touží. Nebezpečně smyslný, vzdorně emancipovaný i poutavě taneční je v pořadí osmý snímek chilského režiséra Pabla
Larraína, který tepe v rytmu provokativního reggaetonu.
Úterý 7. 7. v 17.00 hodin
PROXIMA (Proxima – Francie/Německo 2019, 107 min)
Astronautka Sarah (Eva Green) se připravuje na roční pobyt
na oběžné dráze. Jako jediná žena ve vesmírné misi „Proxima“
podstupuje psychicky a fyzicky náročný trénink, zatímco pečuje o svou milovanou sedmiletou dcerku Stellu. Strhující příběh
matky a dcery má navzdory netradičnímu prostředí univerzální téma: hledání rovnováhy mezi osobními sny a rodičovskou
láskou.
Úterý 7. 7. ve 20.00 hodin
ZLOVOLNÉ HISTORKY Z PŘEDMĚSTÍ (Favolacce – Itálie/Švýcarsko 2020, 98 min)
Předměstí Říma klame tělem. Úhledné plůtky oddělují pečlivě
střižené trávníky, zatímco letní idylou probublávají lidské frustrace toho nejhrubšího zrna. Sebejistě zrežírovaný film, ke kterému nelze zůstat chladný, vypráví s nadsázkou o neurotických
otcích, lhostejných matkách a dětství, které rozhodně není nevinné. Sžíravá vize zkaženého lidství získala Stříbrného medvěda za nejlepší scénář na Berlinale.
Středa 8. 7. v 17.00 hodin
TEPLOUŠ (Moffie – Jihoafrická republika/Velká Brit. 2019, 104 min)
Jižní Afrika, rok 1981. Všichni chlapci starší šestnácti let musí
povinně nastoupit dvouletou vojenskou službu a výjimku nemá
ani Nicholas. Ten ale brzy zjišťuje, že pro něj bezprostřední hroz-
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bu nepředstavuje ani tak ozbrojený konflikt, jako náklonnost
k jednomu z vojáků. Drama z produkce Erica Abrahama, držitele Oscarů za filmy Kolja a Ida.
Středa 8. 7. ve 20.00 hodin
MEKY (Meky – ČR/Slovenská republika 2020, 80 min)
Miro Žbirka, kterému všichni říkají prostě Meky. Jeho jméno
a hity znají všichni. Energický filmový portrét Meky představuje
populárního zpěváka z těsné blízkosti, zcela otevřeně a upřímně, v nečekaných souvislostech i s humorem. Žbirkovu zpověď
doplňují současné záběry koncertu v Londýně i rozsáhlý archivní materiál.
Čtvrtek 9. 7. v 17.00 hodin
NA PALUBU! (À l'abordage – Francie 2020, 95 min)
Měla to být jednorázová spolujízda, ale všechno se zkomplikovalo už v Paříži, kde místo očekávaných slečen obsadili sedadla
Edouardova auta zavalitý dobrák Chérif a hovorný frajírek Félix… Neokázalá komedie o síle nečekaného přátelství, plachých
romancích a bolestivých ranách, které se v žáru horkého léta
buď rychle zahojí, nebo už nikdy nezmizí.
Čtvrtek 9. 7. ve 20.00 hodin
ZUMIRIKI (Zumiriki – Španělsko 2019, 122 min)
Uprostřed řeky kdesi v Baskicku byl ostrov, místo nezapomenutelných dětských zážitků filmaře Oskara Alegrii. Originální tvůrce s šarmantní živočišností a specifickým smyslem pro humor se
po několika desítkách let vrátil na břeh řeky a v dobrovolné samotě dřevěné boudy strávil čtyři měsíce natáčením fascinujícího dokumentárního deníku poustevníka toužícího zastavit čas
a zhmotnit nostalgii po dávných letech.
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Pátek 10. 7. v 17.00 hodin
TAJNÝ AGENT (El agente topo – Chile/USA/Německo/Nizozemsko/Španělsko 2020, 84 min)
Když vyšetřovatel Rómulo zveřejní v novinách pracovní nabídku
pro seniory, třiaosmdesátiletý vdovec Sergio po ní ihned skočí.
Jeho úkolem je stát se špionem v domově důchodců, kde má dohlížet na starou matku Rómulovy klientky, která zaměstnance
ústavu podezřívá z týrání. Chilský dokument balancuje na pomezí špionážní komedie a intimní observace stáří, jež je plné
soucitu, ale i osamění.
Pátek 10. 7. ve 20.00 hodin
BEZ ZVLÁŠTNÍCH ZNAMENÍ (Sin señas particulares – Mexiko/
Španělsko 2020, 97 min)
Magická, ale nevyzpytatelná krajina severního Mexika pohřbila
nejeden sen o lepším životě. Nejhoršího se obává i Magdalena,
jejíž syn znenadání zmizel na cestě do Spojených států. Vydává se proto na stovky kilometrů dlouhou pouť k hranicím, všem
nebezpečím navzdory… Mysteriózní thriller o násilím zmítané zemi získal Cenu diváků na prestižním festivalu Sundance.
Sobota 11. 7. ve 20.00 hodin
HONEY BOY (Honey Boy – USA 2019, 94 min)
Strhující, bolestivě upřímný a hořce humorný popis komplikovaného vztahu otce a syna tvoří jádro opěvovaného nezávislého hitu loňského podzimu. Autorem výrazně autobiografického
scénáře je kontroverzní herec Shia LaBeouf, který rovněž propůjčil svůj nesporný herecký talent postavě Jamese, v níž se zrcadlí jeho vlastní otec.
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MUZEUM

Co se děje v muzeu, když je zavřeno?
Když se řekne muzeum, mnoho z nás si představí sály plné exponátů a osobu, která nám jako
návštěvníkům prodá vstupenku,
pohlednici nebo jiný suvenýr a těmito prostory nás provede. Třeba
vás v posledních měsících napadla myšlenka, co se vlastně v muzeu děje, když je zavřené. Návštěvníci dovnitř nesmí, průvodkyně či
průvodci neprovázejí, znamená to
snad, že muzeum spí?
Kdepak, zdání klame!
Muzeum je, ač se to na první
pohled nezdá, živá instituce s lidmi, kteří pracují skrytě mimo zrak návštěvníků, přičemž ti, co
jejich práce obnáší, mnohdy ani netuší. Díky nim vznikají výstavy, restaurují a konzervují se sbírkové předměty, ucelují se
sbírkové fondy, a to je jen špička ledovce všech činností muzejníků. Prostě vše šlape tak, jak má. V dnešním článku vám prozradíme, co se dělo v Muzeu Náchodska během pandemie koronaviru, a poodhalíme vám, jaké poklady muzeum skrývá, čímž
teď výjimečně nemáme na mysli exponáty uložené v depozitáři.
Ihned po uzavření muzejních prostor pro návštěvníky jsme se
přizpůsobili situaci a stejně jako většina národa začali šít roušky. Využili jsme k tomu darované látky od náchodské firmy Darré a také bavlněné plátno, které se za normálních okolností používá jako obalový materiál pro sbírkové předměty. Během tří
týdnů vzniklo v muzeu přes tisíc kusů těchto ochranných pomůcek, jež putovaly do nemocnice v Náchodě, domovů důchodců a dalších institucí v kraji.
Nucené uzavření výstavních prostor jsme využili i k různým
opravám, rekonstrukcím, malování či generálním úklidům.
Muzeum Náchodska spravuje své pobočky na čtyřech místech
– v Náchodě, na Dobrošově, v Hronově a Polici nad Metují. Všechny muzejní objekty byly přes dva měsíce uzavřeny, ale v žádném
se během karanténních opatření nezahálelo.
Začít můžeme vojenskou tvrzí Dobrošov, kde od loňského roku
probíhá projekt Královéhradeckého kraje Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov a která je tím pádem uzavřena dlouhodobě. Stavební práce se zde nezastavily, dokončuje se nové
návštěvnické centrum. Ve spolupráci s městem Hronovem coby
majitelem Jiráskova rodného domku se nám podařilo zrealizovat jeho rozsáhlejší rekonstrukci, při níž došlo k celkové elektrifikaci objektu se stylovými lucernami podle historických vzorů.
V benediktinském klášteře v Polici nad Metují jsme díky uzavření expozic mohli přikročit k náročnému malování chodeb a schodiště, sta¬ticky narušený strop Laudonova sálu podepřela obří
dřevěná konstrukce, jež zabraňuje jeho propadu. Ve všech objektech muzea bylo provedeno i tzv. plynování, což je speciální deratizační postup k ochraně sbírkových předmětů, který vyhubí
případné škůdce. Pracovalo se také v depozitářích umístěných
v budově na Kladské ulici, kde jsme v době restriktivních opatření stihli nainstalovat nové depozitární regály.
Opomenout samozřejmě nemůžeme rovněž samotnou práci
zaměstnanců muzea. Ač je muzeum obvykle spojováno se stálými expozicemi, pořádáním výstav a přednášek, přestavují tyto
činnosti pouze malou část pracovní náplně muzejníků. Proto se
také pracovníci muzea i v době omezení nadále věnovali činnostem, které zůstávají očím široké veřejnosti obvykle skryty.
Jedná se především o restaurování a konzervování sbírkových
předmětů, pořádání sbírek, psaní odborných publikací a přípravu nových výstav.
Hlavní náplní práce kurátorů je sbírkotvorná činnost. Vedoucí
sbírkového oddělení Marianě Polákové se podařilo ucelit rozsáhlou sbírku panenek, kurátorka textilu a doplňků textilu Barbora

Libřická začala pracovat na fondu vějířů. Je nutné, aby byl každý
vějíř vyfocen, popsán v muzejní evidenci, zabalen do vhodného
obalového materiálu a správně uložen. Výsledkem této dlouhodobé práce bude pravděpodobně v příštím roce uspořádaná výstava, včetně doprovodné publikace věnující se právě vějířům.
Zástupce ředitele, historik a archeolog Jan Tůma téměř veškerý čas věnoval přípravě velké výstavy týkající se třicetileté války
na Náchodsku, Policku a Broumovsku. Znamenalo to především
dojednávání zápůjčky sbírkových předmětů, což v období pandemie nebylo vůbec jednoduché. Dále provádění rešerší archivních pramenů a literatury, ale také vyhledávání vhodných sbírkových předmětů v depozitářích našeho muzea.
S přípravou výstav je úzce spojena rovněž grafická práce. Muzejní grafička Jana Brátová pracovala nejen na přípravách plakátů, které poté mají upoutat potenciální návštěvníky na plakátovacích plochách, v infocentrech nebo na internetu, ale
i na panelech, jež jsou součástí samotné výstavy ve výstavních
prostorách, nebo rozměrnějších bannerech. Celý proces tvorby
nespočívá jen o tom, že grafička připraví podklady v grafickém
programu, ale také dále objednává a koordinuje výrobu a tisk
výsledných produktů.
Ředitel muzea Sixtus Bolom-Kotari dokončil výroční zprávu
o činnosti muzea za rok 2019 a také rozepsal odbornou publikaci na téma církevních dějin, kterou letos, jak doufá se spoluautory, předá do nakladatelství k vydání. Psaní nejen odborných
článků a publikací, ale i populárně naučných knih pro širokou
veřejnost je jednou ze stěžejních činností historika.
A když už jsme u těch knižních publikací, je třeba zmínit práci
muzejní knihovnice Pavlíny Švandové. Víte o tom, že v muzeu je
možné si prezenčně vypůjčit knihy, které mnohdy díky svému regionálnímu zaměření nejsou jindy k mání? Muzeum Náchodska
funguje již přes 140 let, takže vlastní poměrně rozsáhlou sbírku
knih, od nichž dnes už může existovat třeba jen jediný exemplář.
Základní katalog literatury, jenž je průběžně doplňován, najdete na internetu, pokud vám něco není jasné, stačí pouze kontaktovat knihovnici, která vše vysvětlí či upřesní a poté se už stačí
objednat do studovny a můžete u nás začít bádat třeba po souvislostech ze života svých předků.
Nesmíme opomenout ani restaurátorskou a konzervátorskou
činnost muzea, která probíhá nezávisle na otevírací době výstavních prostor. Veronika Fišerová se kromě tradičního čištění vzácných památek věnovala rovněž výrobě krabic ze speciálního materiálu, jež poslouží jako úložný obal pro sbírku historické obuvi.
Pouhé částečky prachu, které se později stávají živnou půdou pro
růst plísní nebo množení hmyzu, totiž mohou způsobit nevratné poškození. Správné uložení předmětů je proto více než důležité. Spolu s Marcelou Meisnerovou také našily obaly pro sbírku
užitného nádobí či již zmiňovanou sbírku panenek. Nadále probíhalo také restaurování a konzervování sbírkových předmětů,
což je činnost probíhající za přísných podmínek.
Z dalších důležitých událostí, které v muzeu probíhaly za zavřenými dveřmi, můžeme ještě zmínit připomínkování scénáře
připravované nové stálé expozice muzea nebo nástup kolegyně
Hany Rummelové na pozici výstavářky a výtvarnice. Také muzejní edukátorka nezahálela a pokračovala v přípravě nových edukačních programů pro školy, které se snad v plném rozsahu rozběhnou s nástupem nového školního roku. Dále se nám podařilo
obohatit současnou stálou expozici v Broučkově domě v Náchodě
o nové exponáty. Jedná se o model židovské části Náchoda, podkaliberní protibetonové střely Röchling, které byly nalezeny během rekonstrukce tvrze Dobrošov, nebo exponát a panel připomínající dvousté výročí narození spisovatelky Boženy Němcové.
Během uzavření probíhaly přípravy hned několika výstav, které se nám nakonec podařilo otevřít. V Jiráskově divadle a muzeu
v Hronově až do konce srpna probíhá výstava Káva jako intuitivní médium, autorská výstava obrazů malovaných kávou nové
kolegyně Hany Rummelové. V polickém benediktinském klášte-
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ře jsme ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Hradec
Králové, Moravskou zemskou knihovnou a Fakultou restaurování Univerzity Pardubice otevřeli výstavu o knihovnách benediktinských klášterů v Broumově, Rajhradu a Polici nad Metují.
Zhlédnout ji můžete až do 28. října letošního roku. V Broučkově
domě i výstavní síni v Náchodě probíhá až do 20. září výstava
Ztracená podkova zimního krále, jež připomíná čtyřsté výročí
útěku krále Fridricha Falckého z Čech a přibližuje každodennost
obyvatel Náchodska v dobách třicetileté války.
Toto a ještě mnohem více je Muzeum Náchodska. Jak vidno,
mnoho aktivit muzea zůstává před zraky návštěvníků utajeno;
ti mají možnost spatřit už jen finální výsledek usilovné práce
v podobě expozic, výstav, přednášek nebo různých doprovodných programů. Tak tedy brzy na viděnou v muzeu!
Andrea Kösslerová

Náchodský kostel sv. Vavřince

bude opět o prázdninách otevřen pro návštěvníky
Návštěvníky našeho města v době dovolených a prázdnin při
procházce po Masarykově náměstí zaujme jeho dominanta kostela sv. Vavřince. Mnozí z nich projeví zájem si kostel prohlédnout, někteří pak si chtějí v jeho prostorách odpočinout a zamyslet se nad významem křesťanství a velikostí Boha. V letošním
roce bude kostel opět zpřístupněn veřejnosti od 7. 7. do 15. 8.
(Po-So, 9-16 hod.).
Služba, která v uvedenou dobu bude v kostele, předá nejen
informace o historii kostela, jeho významných památkách a inventáři, ale také o křesťanství. Návštěvník se například dozví,
že nejstarší dochovaný znak města Náchoda je v presbytáři kostela, že nejstarším inventářem je křtitelnice z roku 1463, která
přečkala i největší požáry kostela, a kdo to byl svatý Vavřinec.
V letošním roce bude také možné si v kostele prohlédnout výstavu fotografií zachycujících život náchodské farnosti.
Pro zahraniční návštěvníky budou v kostele průvodcovské
texty v polském a anglickém jazyce. Prohlídka kostela je zdarma
a je nutné při ní dodržovat v té době platné hygienické předpisy.

PROHLÍDKY

KOSTELA SV. VAVŘINCE
NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ V NÁCHODĚ

Otevírací doba: od 7. 7. do 15. 8. 2020
pondělí – sobota od 9 do 16 hodin
(v neděli prohlídky neprobíhají)
• Prohlídka je bezplatná.
• Po dobu prohlídky bude v kostele přítomen průvodce.
• Změna programu otevření kostela je vyhrazena.
• Prohlídky se mohou zúčastnit jak jednotlivci, tak skupiny.
Římskokatolická farnost Náchod
www.nachod.farnost.cz

Městské informační centrum Náchod
www.mestonachod.cz
tel.: +420 491 426 060

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.
Umělci do 40 let. 10 let trvání cyklu (27. 6. – 6. 9.)
V roce 2010 náchodská galerie uskutečnila první výstavu
z cyklu Umělci do 40 let. Cyklus výstav, pořádaných pravidelně (dvě až čtyři výstavy ročně) v Galerii výtvarného umění v Náchodě – v komorním prostoru kabinetu kresby, grafiky
a fotografie, byl od počátku zaměřen na mladé umělce, často stojící na počátku své umělecké dráhy, kteří hledají vlastní osobité tvůrčí vyjádření. Oslovováni byli umělci již nadějní, častěji ale méně známí nebo ještě neznámí, a to nejen
z uměleckých center, ale i z regionů České republiky. Výstavy
mimo jiné poukazovaly na autorské přístupy k rozmanitým
výtvarným technikám, k jejich možným inovacím a proměnám, na nové umělecké myšlení a jeho projevy. Od samého
počátku bylo a je dramaturgickým záměrem porozumět novým tendencím a proudům v umění, postihnout jeho soudobé funkce i směřování a průběžně a zároveň invenčně je
veřejnosti představovat. Výstava připomíná deset let trvání cyklu, pestrou skladbu zastoupených uměleckých oborů,
a především současnou tvorbu všech umělců, kteří v rámci
cyklu vystoupili a vystavovali malbu, grafiku, plastiku, fotografii, instalaci, objekty a videoart na osmadvaceti uskutečněných výstavách. Tyto výstavní aktivity se významně promítly do edičního programu galerie (ke všem výstavám byly
vydány katalogy) a také do její akviziční činnosti.
Letní dílny k výstavě Umělci do 40 let
Každý pátek se necháváme inspirovat jedním autorem z výstavy Umělci do 40 let. 10 let trvání cyklu, kterému věnujeme týdenní výtvarnou dílnu pro veřejnost. Vždy v pátek dílnu
obměníme a vy budete mít možnost vyzkoušet si další techniky, materiály nebo postupy jednoho zastoupeného autora.
Na některých dílnách spolupracujeme se samotnými autory
a dílny obohacujeme o doprovodné materiály k jejich dílům,
ateliérům nebo životu.
26. 6. Alžběta Prouzová
3. 7. Martin Krkošek
10. 7. Václav Magid
17. 7. Alexandra Moralesová
24. 7. Alžběta Skálová
31. 7. Petr Šulc
7. 8. Ondřej Oliva
14. 8. Vendula Chalánková
21. 8. Hana Šuranská
28. 8. Darja Čančíková
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7. ročník Běhu pro hospic
Přes určitou nejistotu, kterou vyvolalo vyhlášení nouzového
stavu, pořádá Oblastní charita Červený Kostelec i v letošním roce
další ročník Běhu pro hospic. Účastníci všech věkových kategorií
se budou moci zúčastnit akce s příjemnou sportovní atmosférou
a zároveň svým výkonem podpořit záměr Oblastní charity Červený Kostelec – vybudování druhé části Centra denních a terénních služeb sv. P. Pia, díky kterému získá nové zázemí Mobilní
hospic Anežky České, Ambulance paliativní péče a další služby.
Vzhledem k oblíbenosti akce ponecháváme závody v klasickém rozsahu. Připraveny budou tratě od 150 m pro nejmenší závodníky, dětské tratě od 650 do 1300 metrů dle ročníku narození a také tradiční běhy na 2, 5 a 10 km, aby si skutečně každý
přišel na své.
Akce proběhne 19. září 2020.
Registrace je spuštěna, jestliže máte rádi pohyb pro dobrou
věc, neváhejte a přijďte si zaběhat! www.behproshopic.cz
Jan Kordina

Plavecký maraton 2020
Oddíl dálkového a zimního plavání pořádá 8. ročník plaveckého maratonu na Špince dne 15. 8. 2020 se startem u „Keliš baru“
od 10 hodin. Plavou se tratě 1 000, 3 000, 5 000, 10 000, 15 000 m.
Závod je počítán do Českého poháru. Trať na 1000 m je otevřeným závodem pro veřejnost. Po dohodě a lékařském potvrzení
je možné plavat i 3000 a 5000 m.
Těšíme se na všechny plavce i diváky!
Kocián Petr, tel.: 777 912 890

Pohár starosty města v kuželkách
O víkendu 19.–21. 6. 2020 vyvrcholil další ročník mezinárodního turnaje mládeže v kuželkách „O pohár starosty města Náchoda“, který byl původně plánován na polovinu května. Rozhodnutí o uspořádání v náhradním termínu padlo na „poslední
chvíli“, proto se předpokládala i menší účast. Opak však byl pravdou. Do kvalifikace nastoupilo rekordních 104 hráčů a hráček
z celé ČR, kteří startovali ve čtyřech kategoriích. Na posledních
chvíli dorazili i reprezentanti z Polska. Ačkoliv celý turnaj provázela zvýšená hygienická opatření, tak nálada i výkony byly
skvělé. Na účastnících byl vidět „hlad“ po hraní (všechny kuželkářské soutěže byly v dubnu zrušeny) a také po setkání se svými kamarády. Turnaj vyvrcholil v neděli finálovými starty, do
kterých postoupilo vždy 8 hráčů a hráček v každé kategorii. A ve
velké konkurenci se rozhodně neztratili mládežníci z Náchoda.
Z 32 účastníků finále jich bylo celkem 13 a získali celkem 6 medailí. V kategorii žáků (10–12 let) na 60 hs zvítězil David Koželuh z Českých Velenic výkonem 273 kuželek. Pouze o jednu kuželku horší byl druhý domácí Danny Tuček. Třetí skončil další
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náchodský hráč Vojtěch Majer (258). V kategorii žákyň si vítězný pohár odvezla Adéla Dlouhá (KK Kosmonosy) za výkon 250
kuželek, 2. místo patřilo domácí Andree Prouzové (246), třetí se
umístila Eliška Rysová z Českých Velenic (240). V kategorii dorostenců na 120 hs se nejvíce dařilo Lukáši Dúškovi z Kamenice n.L. (579), druhý byl Lukáš Novák z Jihlavy (571), bronz si do
České Třebové odvezl Adam Mísař za výkon 555 kuželek. Vrcholem pak bylo finále dorostenek. O tom, že Náchod má skvělou
generaci dorostenek se vědělo, ale že si z finále udělají „přebor
klubu“, to v konkurenci dalších reprezentantek ČR nikdo netušil. Do osmičlenného finále postoupily rovnou čtyři a rozdělily
si mezi s sebou první čtyři místa!!! Vynikajícím výkonem 597
kuželek vyhrála Lucka Slavíková před Eliškou Boučkovou (580).
Třetí skončila výborným závěrem Adéla Víšová (555), nepopulární „bramborová“ zůstala Veronice Kábrtové (551). Místostarosta
města František Majer předal všem finalistům drobné dárky, vítězové si pak odnesli velice slušné ceny a veliké putovní poháry.
Velké poděkování patří městu Náchod a hlavnímu sponzorovi
klubu pivovaru PRIMÁTOR, a.s. Pořadatelé se již nyní připravují na příští ročník a všichni už věříme, že se uskuteční v „normální“ době a podmínkách. Sportovní kuželkářský klub PRIMÁTOR Náchod přeje všem krásné léto a těšíme se v září se všemi
na setkání na kuželně.
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Státní zámek Náchod
O letních prázdninách nabízí náchodský zámek návštěvníkům
od úterý do neděle (9–17 hodin) prohlídky Reprezentačních pokojů Piccolominiů, Salonů II. zámeckého patra a vyhlídkové věže,
terasy a středověkého sklepení.
V pondělí otevřen pouze I. okruh – Reprezentační pokoje Piccolominiů a věž, terasa a sklepení od 10 do 15 hodin.
KULTURNÍ A DALŠÍ AKCE:
ČERVENEC A SRPEN
Prázdninové pohádkové prohlídky pro děti
Prohlídky budou probíhat v expozici Na dvoře vévodském a průvodcem malých návštěvníků bude sám vévoda Petr Biron nebo
jeho dcera Kateřina Vilemína. Děti se od vévody nebo vévodkyně dozvědí něco málo z historie a vyslechnou si pohádku o náchodském zámku.
Délka prohlídky: 30 minut.
Prohlídky se konají od úterý do neděle v 10, 12, 14 a v 16 hodin.
Vstupné: 80 Kč/plné, 60 Kč/snížené a 210 Kč/rodinné.
Doporučujeme se na tyto prohlídky objednat minimálně den
předem na tel.: 773 771 818
3.–31. 7. Výstava:
Albrecht z Valdštejna – velký stavebník (1621–1634).
Putovní výstava představí nejznámějšího Valdštejna jako významného stavebníka doby třicetileté války. Zaměří se na Albrechta z Valdštejna, evropské a pražské architektonické vzory,
jeho stavební činnost v Praze, Jičíně a okolí, Valdštejnovy architekty a význam Valdštejna pro dějiny české architektury.
Místa prezentace výstavy budou oznamována průběžně.
Výstavu připravuje ÚOP v Josefově.
4. 7. a 1. 8. Mše svatá v zámecké kapli Nanebevzetí Panny Marie v 16 hodin.
24.–25. 7. Večerní prohlídky: Příběhy z náchodského zámku
Prohlídky v 19.30, 21 a v 22.30 hodin.
Vstupné jednotné: 170 Kč
Nutná rezervace na tel.: 491 426 201, 773 771 818 nebo na e-mailu: nachod.objednavky@npu.cz
25.–26. 7. a 22.–23. 8.
Šermířská vystoupení Manů Přemysla Otakara
Krátká komentovaná šermířská vystoupení skupiny historického
šermu Manové Přemysla Otakara na I. zámeckém nádvoří u velké věže. Začátek jednotlivých vystoupení v 10, 11, 13, 14, 15 a 16
hodin. Vstupné jednotné: 30 Kč
15.–16. 8. Pohádka Čertův poklad
Děti milují čtení a vyprávění pohádek, ale ještě raději jsou reálnou součástí pohádky a to přímo na opravdovém zámku. Náš
projekt je ojedinělý v tom, že se pohádka nehraje klasicky na podiu, ale děti procházejí zámkem a v jednotlivých komnatách,
sklepeních či dračích slujích se odehrává děj našich příběhů.
Srdečně vás zveme na veselou pohádku Čertův poklad, která
se odehraje ve Velkém sále a v gotickém sklepení náchodského zámku.
Princezna Jasmína netrpělivě očekává svého ženicha, a protože
chce poznat jeho pravou povahu, vymění se se svou služkou Žofií. Podobný nápad však dostane i princ a jeho sluha. A aby toho
ještě nebylo málo, všichni se dozvídají, že pan král před lety slíbil princeznu drakovi za ženu. Kdo je pravý hrdina a kdo má
upřímné srdce, se dozvíte v této veselé pohádce.
Časy představení pro oba dny: v 9.30, 10.45, 14 a v 15.15 hodin
Vstupné jednotné: 85 Kč/osoba
Doporučujeme rezervaci kvůli omezeným skupinám na tel.:
604 381 520 nebo emailu: agentura.veronika@centrum.cz
Těšíme se na vaši návštěvu! Správa Státního zámku v Náchodě
www.zamek-nachod.cz

ZÁMEK, MUZEUM

Přehled kulturních akcí

v červenci a srpnu 2020 v muzeu Náchodska
Třetí muzejní sedánek v roce 2020

Náchodsko, Policko a Broumovsko
za třicetileté války
Muzeum Náchodska zve ve středu 2. září 2020 v 17 hodin do
přednáškového sálu v prvním patře Staré radnice čp. 1 na Masarykově náměstí v Náchodě na další přednášku z cyklu muzejních sedánků přesunutých ze zrušených jarních termínů. Mgr.
Jan Tůma u příležitosti čtyřstého výročí útěku zimního krále Fridricha Falckého přes Náchod přiblíží některé události třicetileté
války, které jsou spojeny s naším regionem. Zmínit lze například
uzavření evangelického kostela v Broumově, jež bývá považováno za jednu z jisker, která pomohla zažehnout tento válečný konflikt, obléhání Náchoda Švédy v roce 1639, či vojenské střetnutí pod Polickou horou v roce 1647. Čtvrtý muzejní sedánek bude
následovat 7. října 2020. Přednáškou „Každodennost za prusko-rakouské války“ vás provede Mgr. Matouš Holas.
Stálá expozice muzea
Dějiny Náchoda a Náchodska opět otevřena!
Stálá expozice Muzea Náchodska v Broučkově domě na Masarykově náměstí čp. 18 v Náchodě mapuje dějiny náchodského
regionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých
lidí až po současnost. Součástí je rovněž ojedinělá expozice figurek vojáčků čsl. armády první republiky v miniatuře Měli jsme
se bránit – 1938 modeláře a sběratele Lubora Šušlíka. Dále byla
expozice obohacena o nové exponáty, které můžeme pozornosti
návštěvníků taktéž doporučit. Organizované výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722 nebo na e-mailu muzeumna.expozice1@seznam.cz. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Ztracená podkova zimního krále
– Náchodsko za třicetileté války
V tomto roce si připomínáme čtyřsté výročí útěku českého
krále Friedricha Falckého z Čech. Král tehdy prchal přes Náchod,
kde strávil poslední noc na českém území. V Náchodě se od té
doby traduje pověst, podle které zde jeho kůň ztratil podkovu,
která byla posléze na paměť této události zadlážděna do vozovky
mostu, jenž vedl od městské brány přes vodní příkop. Muzeum
Náchodska připravilo výstavu připomínající nejen tuto událost,
ale na pozadí útěku „zimního krále“ rovněž přibližující každodennost obyvatel Náchodska, Policka a Broumovska v dobách třicetileté války, významné osobnosti a události té doby. Prezentována bude řada zajímavých exponátů.
Ve výstavní síni v Tyršově ulici nahlédneme do všedního života v 17. století. K vidění budou například repliky dobového oblečení od Veroniky Pilné, dobové obrazy, nádobí, nábytek, knihy,
listiny, liturgické předměty či faksimile Majestátu na náboženskou svobodu Rudolfa II. V Broučkově domě na náměstí pak budou připomenuty temné stránky třicetileté války – obléhání Náchoda Švédy, poprava dvaceti sedmi českých pánů, mezi nimiž
byl i náchodský erbovní měšťan Tobiáš Štefek z Koloděj, perzekuce a vyhnání evangelíků. Výstavu bude možné v obou prostorách navštívit až do 20. září 2020, a to denně mimo pondělí od
9 do 12 a od 13 do 17 hodin.
Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního
opevnění z let 1935–1938 s rozsáhlým podzemím. V současné
době probíhá dlouhodobě avizovaná plánovaná revitalizace pevnostního areálu, během níž je pevnost uzavřena. Volně přístupná zůstává naučná stezka dobrošovské pevnosti, k jejíž návštěvě zveme.

www.mestonachod.cz
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POHOTOVOST, DÉČKO

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Stomatologická pohotovost
4. a 5. 7.
		
6. 7.
		
11. a 12. 7.
		
18. a 19. 7.
		
25. a 26. 7
		
1. a 2. 8.
		
8. a 9. 8.
		
15. a 16. 8.
		
22. a 23. 8.
		
29. a 30. 8.
		
		

Stomatologická pohotovost

MDDr. Michal Jánský
Nemastova 1919
Náchod - Branka		
tel: 702 125 554
MUDr. Simona Ságlová Ph.D.
ZŠ Malecí
Nové Město nad Metují
tel: 491 520 373
MDDr. Lucie Škodová Třísková
Krásnohorské 672
Náchod		
tel: 737 449 355
MUDr. Miroslava Jirmanová
Komenského 48
Nové Město nad Metují
tel: 491 472 947
MUDr. Blanka Filipová
Komenského 10
Nové Město nad Metují
tel: 491 472 721
MDDr. Martin Kyselý
Rokolská 123
Nový Hrádek
495 217 195
MUDr. Jan Klimek		
Českých bratří 407
Náchod		
tel: 491 427 603
MUDr. Anna Klikarová
Náměstí ČSA 69
Hronov		
tel: 491 482 700
MUDr. Jana Malíková
Denisovo nábřeží 665
Náchod		
tel: 491 428 885
Zubní lékař Eva Lucyna Perez-Cruz (Dentator s.r.o.)
Karlovo nám. 179, Náchod
tel: + 48 792 833 635
(budova České spořitelny)

DÉČKO
www.decko–nachod.cz

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
NA LETNÍM TÁBOŘE
Výtvarný tábor SLÁVA SLOVANŮM
8. 8.–15. 8., 7 nocí, pro děti 7–14 let
Pobytový tábor ve Vižňově u Meziměstí
pro tvořivé děti, zaměřený na výtvarné
a rukodělné aktivity, inspirované tradicemi, řemeslnými dovednostmi a historickými kořeny naší země, nebudou chybět
ani tradiční táborové hry a dobrodružství
v přírodě, cena 3000 Kč, informace www.
vytvarnytabordecko.wz.cz, hlavní vedoucí:
Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296.
Přejeme všem krásné léto a těšíme se na vás
na podzim!
Déčko pro rodiny II. Družina Déčka CZ.03
.2.65/0.0/0.0/16_047/0008130
Družina v SVČ Déčko Náchod
za podpory ESF
Družinu mohou navštěvovat děti ve věku
6–10 let, jejichž rodiče jsou zaměstnáni
v Královéhradeckém kraji a mají v něm trvalý pobyt.
Zajišťujeme odvod dětí ze ZŠ Komenského
Náchod, program a pitný režim.
O děti se stará vyškolený personál, možnost odejít z družiny přímo na kroužek
v Déčku.
Provozní doba družiny je 12–18 hodin
Máme několik posledních volných míst.
Informace alena.smutna@decko-nachod.cz,
tel. 775 592 241.

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

Lékárenská
pohotovostní služba
v obchodním domě Kaufland
denně 8–20 hodin.

Anketa Sportovec okresu Náchod 2019 zná své vítěze
Jednotlivci – dospělí
1. Martin Horák
2. Pavel Janeček
3. Aneta Vacková
4. Dominik Sádlo
5. Kamil Krunka

T.J. Sokol Náchod
TJ Delfín Náchod
MONA Náchod
SK Nové Město n/M
SK Nové Město n/M

silový trojboj
plavání
mažoretkový sport
atletika
atletika

Jednotlivci – mládež
1. Lukáš Doležal
2. Adéla Sádlová
3. Nora Kordíková
4. Kateřina Dostálová
5. Lucie Růčková

Borský klub lyžařů Machov
SK Nové Město n/M
MONA Náchod
MONA Náchod
T.J. Sokol Náchod

lyžování – sev. komb.
atletika
mažoretkový sport
mažoretkový sport
sport. gymnastika

Jednotlivci – handicap
1. Aleš Kisý
2. Martin Chaloupský
3. Jakub Nosek

SK Nové Město n/M
SK Nové Město n/M
SK Nové Město n/M

atletika – koule, oštěp
lukostřelba – reflexní luk
atletika – oštěp, koule

Technické sporty
1. Kristýna Takáčová
2. David Mach
3. David Línek

Aeroklub Hronov
Aeroklub Hronov
DLNK Náchod

paragliding
plachtění
balonové létání

Družstva – dospělí
1. SKK Náchod (kuželky)
				
2. TJ SPŠS Náchod (basketbal)				
3. SK Plhov Náchod (korfbal)		
			
Družstva – mládež
1. MONA Náchod (mažoretkový sport)				
2. TJ Delfín Náchod (plavání)
				
Trenéři
1. Lukáš Doležal
BKL Machov
lyžování
2. Anna Merenusová
MONA Náchod
mažoretkový sport
3. Tomáš Pavelka
TJ Delfín Náchod
plavání
4. Zdeněk Jaroš
SKK Náchod
kuželky
5. Stanislav Jirásek
Borský klub lyžařů Machov lyžování – sev. kombinace

CÍRKVE, SENIOR KLUB

ČERVENEC-SRPEN

Církve v Náchodě
Církev československá husitská
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stanislav
Švarc, ThD. kontakt mobil: 420 776 736 885, 420 604 929 825,
e-mail: stanislav.svarc@volny.cz. Úřední hodiny: středa
15–17 hod. Mimo úřední hodiny lze využít čísla mobilního telefonu faráře Stanislava Švarce 420 776 736 885 nebo mobilního
telefonu předsedkyně RS Ivony Čadové 420 604 929 825.
Kolumbárium otevřeno denně 9–17 hodin. Pravidelné bohoslužby se konají v neděli 8.15 hod. Biblické hodiny ve čtvrtek 16 hodin. Místo: Farská síň CČSH, vchod Raisova ul., Náchod.

Římskokatolická farnost – děkanství Náchod
děkanství Náchod, Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod.
Kontakty: kancelář 491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš
737 383 752, farní vikář P. František Filip 733 399 508, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.farnost.cz,
e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí a čtvrtek
9.00–11.00 a 15.00–17.00, středa a pátek 9.00–11.00, v jinou dobu
po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: pondělí 7.00, úterý 18.00, 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. Během
prázdnin nebudou slouženy mše svaté pro děti a mládež v kostele sv. Michaela. Příležitost ke svátosti smíření se naskýtá půl hodinu přede mší svatou a v pátek hodinu přede mší svatou. V sobotu 4. července a 1. srpna od 16.00 hod. v zámecké kapli mše svaté.
Poutní mše svatá v kostele sv. Vavřince spojená s žehnáním chlebů připadá na neděli 9. srpna.
Pokojné a požehnané prožití prázdnin a dovolených všem přeje
P. Z. Kubeš, děkan

Českobratrská církev evangelická
Nedělní bohoslužby během července a srpna budou spojeny
do jedněch a budou se konat každou neděli v Šonově u Nového
Města nad Metují v evangelickém kostele od 10.00. Jen v neděli
12. 7. se budou bohoslužby konat v evangelickém kostele v Bohuslavicích – rovněž od 10.00.
Pořádáme dětský tábor v Orlických horách od 26. 7. do 1. 8. s názvem Biblické detektivní příběhy.
Farní den, aneb přivítání školy – hry, opékání, grilování, zpívání,
povívání, hraní divadla – 28. 8. od cca 17.00 do půlnoci.
Biblické hodiny a schůzky všech generací budou pokračovat zas
až od září.

Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207. budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střední 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. P. Geldner, tel. 777 217 968,
e-mail. nachod@cb.cz. Kazatel senior J. Hofman, tel. 605 973 056,
kazatel senior RNDr. P. Javornický, CSc., tel. 722 948 196. Bohoslužby v neděli v 9.30 hodin. Rozhovory nad Biblí ve středu
od 18.30 hodin. Více na www.cb.cz/nachod.

Centrum pro integraci osob
se zdravotním postižením
Královéhradeckého kraje, o.p.s.
regionální pracoviště NÁCHOD
Harmonie 2 – Náchod, ul. Rybářská č.p. 1819,
1. poschodí – číslo dveří 104
547 01 NÁCHOD
DIČ: CZ26594145 tel.: 491 426 027, 606 754 725
e-mail: nachod@czphk.cz

nabízíme:
– služby sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením, (např. příspěvky na péči, průkazy TP, ZTP, ZTP/P + mobilita, poradenství ohledně příspěvků úřadu práce apod.)
– zapůjčení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
–nabízíme euroklíče pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P a pro
ostatní zdravotně postižené osoby bez průkazu, které zajišťují
rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, schodišťových plošin, WC apod.)
– nabízíme karty I.C.E. – seniorské obálky, které slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví a života pro lékaře RZP
Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek:
mechanické vozíky, sedačky do vany, chodítka, klozetové vozíky,
nájezdové rampy, antidekubitní matrace s kompresorem, trojkolo, elektrické polohovací postele s matrací, rotoped, bio lampu,
zvedák do vany, schodolez apod.

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp–nachod.cz

Náchodsko za třicetileté války
srdečně zve své členy a příznivce na výstavu u příležitosti čtyřstého výročí útěku českého krále Friedricha Falckého přes Náchod. Náchod – Výstavní síň v Tyršově ulici a Broučkův dům . Výstava je v přízemí, pro zdatnější – stálá expozice muzea v patře.
Na závěr si posedíme při občerstvení na terase hotelu U Beránka.
Kde: před muzeem Broučkův dům na Masarykově náměstí
Kdy: ve středu dne 8. 7. 2020 ve 13.00 hod.
Vstupné pro naše členy hradíme z prostředků organizace.
Doporučujeme se také včas přihlásit na „Senior taxi“
Těšíme se na tuto kulturní akci a na Vás.
Za výbor: Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček

Memoriál Josefa Koliska

33. ROČNÍK BĚHU DO VRCHU NÁCHOD – DOBROŠOV
sobota

4.7. 2020 v 10:00 hod.

Prezentace: Zimní stadion Náchod 8:30 – 9:45 hod
Start: Zimní stadion Náchod 10:00 hod
Cíl: Dobrošov – Jiráskova chata
Délka: 8 900 m
Převýšení: 410 m
Startovné: 100 Kč

Doprovodný program: Výstup na Jiráskovu chatu
Délka: 3 km, startovné dobrovolné (50 Kč)
On-line registrace a kompletní informace na www.nachoddobrosov.run
Pořádá: Sbor dobrovolných hasičů Jizbice
Partneři a sponzoři:
SH ČMS Jizbice

KČT, odbor Česká Čermná
KČT, odbor Náchod

Jiráskova chata Dobrošov

Aktiváček Jizbice
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NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

KNIHOVNA

Městská knihovna Náchod informuje v červenci a srpnu 2020
Otevírací doba o letních prázdninách
Všechna oddělení knihovny budou otevřena v pondělí, ve středu a čtvrtek od 8.00 do 17.00 hodin. V úterý, pátek a sobotu bude
knihovna až do 31. srpna uzavřena.

Rozvoz knih
V úterý 7. července a 4. srpna se v dopoledních hodinách uskuteční rozvoz knih nemocným nebo starším občanům.

Náchodské flerování
Na sobotu 29. srpna připravujeme již sedmé Náchodské flerování. Po celý den, od 9.00 do 16.00 hodin, si můžete v hale a na zahradě knihovny prohlédnout a nakoupit různé výrobky nejen
od prodejců z Fleru – textilní hračky a dekorace, šperky všeho druhu, keramiku, drátované výrobky, tašky, kabelky, módu
a mnoho dalšího. Těšit se můžete i na hudbu, divadlo a dílničky
pro děti i dospělé. Po celý den bude probíhat prodej vyřazených
knih a gramofonových desek za symbolickou cenu.

Výstavy
Hala
AŤÁSEK
1. července – 27. srpna. Výstava prací dětí z výtvarného kroužku knihovny Aťásek.
Dětské oddělení
PRÁZDNINOVÉ ČTENÍ
1. července – 31. srpna. Na výstavce v dětském oddělení máme
pro malé i větší čtenáře připravené knížky plné dobrodružství,
cestování a zábavy.

Čtecí dílny s vyráběním
Pro dětské čtenáře připravujeme na letní prázdniny čtecí dílny s vyráběním. Děti k nám mohou přijít každou prázdninovou
středu od 9.00 do 11.00 hodin. Dílničky budou na různá témata.
Příspěvek na materiál na jednu dílničku činí 20 Kč.

Lovci perel
V dětském oddělení nadále probíhá celoroční soutěž pro malé
čtenáře Lovci perel. Pokud rádi čtete knížky a během školního
roku jste neměli moc času na čtení, můžete se zaregistrovat i během prázdnin a pokusit se za přečtené knihy posbírat co nejvíce perel. Vše o soutěži najdete na našich webových stránkách
a Facebooku.

Knihobudka na koupališti
I letos jsme pro návštěvníky náchodského koupaliště připravili
knihobudku. Jedná se o malou knihovničku, z níž si může půjčit
knihy každý návštěvník koupaliště, a to bezplatně na libovolnou
dobu. Bude vám sloužit až do září.

Půjčování e-knih

Termíny prázdninových dílen:
1. 7. – Vodní svět
8. 7. – Putování po safari
15. 7. – Zmrzlina aneb prázdninové mlsání
22. 7. – Dobrodružství v Africe
29. 7. – Rozkvetlá louka
5. 8. – V království pohádek
12. 8. – Hmyzí říše
19. 8. – Lesní skřítkové a víly
26. 8. – Máme rádi houbaření

Ve spolupráci s portálem palmknihy.cz nabízíme našim čtenářům půjčování elektronických knih (e-knih) online. Díky této
službě mají čtenáři přístup k více než 9000 e-knih ze současné
produkce českých nakladatelů. Službu poskytujeme registrovaným čtenářům knihovny zdarma, platí za ně knihovna. Z pohodlí domova nebo odkudkoli si čtenář může jednoduše vypůjčit e-knihu přes on-line katalog knihovny. Vypůjčené e-knihy lze
číst na mobilních telefonech, tabletech a čtečkách s operačním
systémem Android a iOS. Délka výpůjčky je stejná jako u klasických papírových knih 31 dní. Zároveň lze vypůjčit maximálně 3 tituly. Výhodou je samozřejmě i to, že si stejnou e-knihu
může vypůjčit více čtenářů současně. Bližší informace naleznete
na webových stránkách knihovny www.mknachod.cz

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, tel.: 491 420 239. Číslo 7–8/2020 vychází 1. 7. 2020. 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 časopisu: NZ, Městský úřad v Náchodě, Masarykovo náměstí
40, 547 61, tel./fax: 491 405 255, e-mail: zpravodaj@mestonachod.cz. Uzávěrka tohoto čísla byla 15. 6. 2020. Uzávěrka zářijového čísla bude 17. 8. 2020! Prosíme o respektování data uzávěrky. Děkujeme.

tel.: 491 428 498
e-mail: info@kinonachod.cz
www.kinonachod.cz
1. středa pouze v 17 hod.

ČERVENEC
SRPEN

TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ

7 přátel, 7 telefonů, 1 nevinná hra. Režisér bláznivých komedií „Fakjů pane učiteli“ a jejich tři hlavní tváře včetně hlavního představitele se znovu sešli u jednoho filmu a natočili spolu jiskřivou komedii. Upozornění: Tuto hru se svými přáteli a partnery nezkoušejte bez dozoru zkušeného terapeuta! České znění. Vstupné 120 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný
1. středa pouze v 19.30 hod.
2. čtvrtek pouze v 17 hod.
3. pátek pouze v 17 hod.
2. čtvrtek pouze v 19.30 hod.

3.–11. 7.

3BOBULE

Léto už konečně začíná v kinech! Letní atmosféra Pálavy, skvělá hudba, známí hrdinové… a spousta vína. Volné pokračování letní komedie z prostředí prosluněných moravských vinic. Vstupné
130 Kč, mládeži přístupný

BOURÁK

Mají ho plný zuby… a srdce aneb ulítlá komedie o dospělé dceři, která se rozhodne zachránit manželství svých nedospělých rodičů dřív, než půjde celá rodina ke dnu. Nová černá komedie Ondřeje Trojana podle scénáře Petra Jarchovského s Ivanem Trojanem v roli Bouráka, věčného frajera, kterému teče do baráku i do života a rodina už ho má plný zuby. Vstupné 110 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.
Ve dnech 3.–11. července 2020 uvede kino Vesmír v Náchodě 16 filmů v rámci unikátní přehlídky TADY VARY, kterou připravil organizační tým MFF Karlovy Vary jako náhradu za letošní neuskutečněný ročník Mezinárodního filmového festivalu. Program přehlídky najdete na straně 18 NZ.

11. sobota pouze v 17.30 hod.

LASSIE SE VRACÍ

12. neděle pouze v 17.30 hod.

3BOBULE

Nejslavnější pes se vrací do kin! A spolu s ní se vrací i úžasný příběh o nerozlučném přátelství chlapce a jeho dlouhosrsté kolie. Nejnovější zpracování vychází z původní povídky Erica Knighta, která stála na úplném počátku dlouhé historie Lassie. Dobrodružný rodinný film, uváděný v českém znění.
Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný.
Léto už konečně začíná v kinech! Letní atmosféra Pálavy, skvělá hudba, známí hrdinové… a spousta vína. Volné pokračování letní komedie z prostředí prosluněných moravských vinic. Vstupné
130 Kč, mládeži přístupný.

12. neděle pouze ve 20 hod.

TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ

Na společné večeři se sejde několik párů a po pár sklenkách se rozhodnou, že svoje telefony položí na stůl a všechny zprávy, vzkazy i telefonáty budou ten večer sdílet. Zprávy se přečtou nahlas, hovory budou nahlas. Vždyť o nic nejde, bude zábava. Nevinná hra se nejdříve vyvíjí jako báječná legrace, pak ale začnou chodit zprávy, které se svými partnery či přáteli raději nesdílíte. Rozjede se
série šílených situací a trapasů, někomu u stolu bude nepříjemně horko a brzo bude horko úplně všem… České znění. Vstupné 120 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný.
13. pondělí pouze v 17.30 hod.

DOLITTLE

S lidmi si až tak nerozumí… Robert Downey Jr. je doktor Dolittle. Kdyby tak každý doktor byl jako Dolittle. Nebojí se vyrazit na nebezpečnou výpravu, utkat se s piráty, ale hlavně rozumí řeči zvířat.
Hvězdný Robert Downey Junior září v originálním pojetí příběhu o legendárním zvěrolékaři. Dobrodružný film, uváděný v českém znění. Vstupné 110 Kč, mládeži přístupný.
13. pondělí pouze ve 20 hod.

BOHEMIAN RHAPSODY

Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh… Hudební dráha i nekontrolovatelná životní spirála Freddie Mercuryho od založení skupiny Queen až po památný koncert Live Aid v
roce 1985. Hudební životopisný film, uváděný s českými titulky. Film byl oceněn dvěma Zlatými glóby a čtyřmi Oscary za rok 2018. Vstupné 110 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.
14. úterý pouze v 17.30 hod.

ZAKLETÉ PÍRKO

Pohádka o lásce a dobrém srdci, které pomohou překonat všechna protivenství. Pohádka režiséra Zdeňka Trošky o chudé dívce, která se vydává do světa vysvobodit zakletého prince. Jejím průvodcem se stává vodník, jehož na počátku putování zachrání před zlým sedlákem. Společně prožijí řadu dobrodružství i legrace. Vstupné 110 Kč (děti 90 Kč), mládeži přístupný.
14. úterý pouze ve 20 hod.

ŽENY V BĚHU

15. středa pouze ve 20 hod.

BOURÁK

Nejúspěšnější film roku 2019! Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti… V hlavních rolích Zlata Adamovská, Tereza Kostková, Veronika Khek Kubařová, Jenovéfa Boková, Ondřej
Vetchý, Vladimír Polívka a Martin Hofmann. Režie Martin Horský. Vstupné 100 Kč, mládeži přístupný.
Nová černá komedie Ondřeje Trojana. Hrají Ivan Trojan, Kristýna Boková, Veronika Marková, Jiří Macháček, Petra Nesvačilová, Kryštof Hádek, Jaromír Dulava, Matěj Ruppert a další. Vstupné
110 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

15. st, 16. čt pouze v 18 hod.
19. neděle pouze v 18 hod.
21. úterý pouze v 18 hod.

SCOOB!

16. čtvrtek pouze ve 20 hod.

JAK BÝT DOBROU ŽENOU

17. pátek pouze v 17.30 hod.

JUMANJI – DALŠÍ LEVEL

17. pátek pouze ve 20 hod.

V SÍTI

18. sobota pouze v 18.30 hod.

CHLAP NA STŘÍDAČKU

První celovečerní animované dobrodružství Scooby-Dooa slibuje skvělou podívanou! Film vás zavede na samotný začátek přátelství Scoobyho a Shaggyho a konečně na velkém plátně uvidíte, jak
s mladými detektivy Fredem, Velmou a Daphne, založili dnes již legendární srandabandu Animovaný rodinný dobrodružný film, uváděný v českém znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč), Mládeži přístupný.
Vtipný, satirický pohled na univerzální příběh o soužití žen a mužů, o hledání vzájemného respektu a rovnoprávnosti. Příběh filmu se odehrává na sklonku 60. let minulého století na poklidném
francouzském pohraničním maloměstě. Komedie, ve které ztvárnila hlavní roli Juliette Binoche, uvádíme s českými titulky. Vstupné 120 Kč, Doporučená přístupnost: od 12 let.
Hrdinové Jumanji jsou zpátky! Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět do hry, aby našli Spencera, který záhadně zmizel. Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart a Karen Gillan v hlavních rolích
dobrodružné fantastické komedie, uváděné v českém znění. Vstupné 100 Kč, mládeži přístupný.
… a nevadí, že mi je dvanáct let? 3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Dokumentární film Barbory Chalupové a Víta Klusáka vypráví strhující drama tří hrdinek alias „dvanáctiletých dívek“, pro které se účast na experimentu, od castingu až po osobní schůzky s predátory pod dozorem ochranky, stává zásadní životní zkušeností. Predátorské taktiky se postupně obracejí proti svým strůjcům: Z lovců se stávají lovení. Vstupné 100 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný
Perfektní plán, který se pro všechny může stát pořádnou noční můrou! Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá, rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak trochu netradiční návrh. Její plán je přímo skandální: Navrhne jí, aby si péči o Jirku rozdělily a udělaly z něj tak chlapa na střídačku. Vstupné 110 Kč,
doporučená přístupnost: od 12 let.

18. sobota pouze ve 21 hod.

CIRK LA PUTYKA: KALEIDOSCOPE

19. sobota pouze ve 20 hod.

BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN)

ŽIVÝ PŘENOS
Projekt Film Naživo během letošního léta přináší do kin sérii jedinečných divadelních představení zasazených do unikátních prostředí mimo tradiční jeviště. Prvním živě zachyceným představením je Kaleidoscope, cirkusová expedice za čirou radostí souboru Cirk La Putyka. Šílené skoky na obřím teeterboardu, skupinové taneční choreografie, závěsná akrobacie i lety na trampolíně. Gag
střídá trik a rytmická hudba smích, hypnotické obrazy kontrastují s letní party pod širým nebem. Tradiční se potkává s moderním, ostřílení putykáři se mísí s mladou cirkusovou krví. Celkem
osm akrobatů, herců a tanečníků v představení probleskuje podobně jako barevné střípky v krasohledu. Nemyslete. Otevřete oči, nastražte uši a nechte se pohltit křiklavou koláží umu a radosti.
Vstupné 150 Kč, mládeži přístupný.
Po rozchodu s Jokerem se Harley Quinn (Margot Robbie) spojí s dalšími superhrdinkami, aby společně zachránily malou dívku z rukou obávaného narcistického padoucha jménem Black Mask (Ewan
McGregor). Správná psychoušská jízda DC a Warnerů může začít!!! Akční dobrodružné krimi, uváděné v českém znění. Vstupné 110 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný.

20. pondělí pouze v 17.30 hod.

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II

Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně volá a zároveň hrozí, že zničí její ledové království. Pokračování rodinného animovaného filmu z roku 2013 – filmu, který se po filmu „Lví
král“ z roku 2019 stal druhým nejvýdělečnějším animovaným filmem všech dob. České znění. Vstupné 100 Kč, mládeži přístupný.
20. pondělí pouze ve 20 hod.

MALÉ ŽENY

Romantické drama natočené podle klasického románu a díla Louisy May Alcottové. V rolích Jo, Meg, Amy a Beth Marchových se objeví Saoirse Ronanová, Emma Watsonová, Florence Pughová a
Elize Scanlenová; dále hrají Timothee Chalamet jako jejich soused Laurie, Laura Dernová jako Marmee a Meryl Streepová jako teta March. Film získal Oscara za rok 2019. České titulky. Vstupné
100 Kč, mládeži přístupný.
21. úterý pouze ve 20 hod.

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST

Tři ženy. Tři podoby lásky. Tři příběhy radosti i bolesti, štěstí i smutku… Nový film od tvůrců úspěšné komedie Všechno nebo nic, opět podle knižní předlohy populární slovenské spisovatelky Evity Twardzik (Urbaníkové) a v režii Marty Ferencové. V hlavních rolích Petra Hřebíčková, Eliška Balzerová, Tatiana Dyková, Ľuboš Kostelný, Marián Mitaš, Janko Popovic Volaric, Branislav Trifunovic
a Predrag Manojlović. Vstupné 100 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný.
22. středa pouze v 17.30 hod.

FRČÍME

Animovaný film studia Disney Pixar. Zábava, dobrodružství a dojemný lidský příběh pro celou rodinu! Zavedeme vás do světa fantazie, ve kterém se představí dva elfští teenageři, kteří se vydají na pozoruhodnou výpravu, na které s pomocí kouzel hledají svého otce, aby nakonec zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek toho magického. České znění. Vstupné 100 Kč, mládeži přístupný.
22. středa pouze ve 20 hod.

LE MANS ‚66

Strhující legendární příběh o tom, jak konstruktér aut Carroll Shelby a britský jezdec Ken Miles postaví pro automobilku Ford revoluční závodní auto Ford GT40, aby s ním mohli zvítězit nad Enzem
Ferrarim v závodu 24 hodin Le Mans ve Francii roku 1966. Christian Bale, Matt Damon, Caitriona Balfe a Jon Bernthal v hlavních rolích akčního životopisného dramatu – filmu, který opravdu stojí
za vidění jen a jen v kině! Film získal dva Oscary za rok 2019. České titulky.
Vstupné 110 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let
23. středa v 17.30 hod. – 2D
24. pátek v 17.30 hod. – 3D
25. sobota v 17.30 hod. – 2D
26. neděle v 17.30 hod. – 3D
27. pondělí v 17.30 hod. – 2D

MULAN
Premiéra v ČR i v celém světě
Další filmová předělávka oblíbené klasické animované disneyovky. Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v císařské armádě k obraně země před nájezdníky ze severu,
Hua Mulan, nejstarší dcera ctěného bojovníka, zaujme místo svého nemocného otce. V přestrojení za muže překonává Hua Jun nástrahy na každém kroku své cesty a učí se využívat své vnitřní síly
a přijímat svůj skutečný potenciál. Tato epická cesta z ní nejen učiní ctěného bojovníka, ale vyslouží jí i respekt vděčného národa… a hrdého otce. Dobrodružný animovaný film, uváděný v českém
znění. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč), mládeži přístupný.

23. čtvrtek pouze ve 20 hod.
25. sobota pouze ve 20 hod.
28. úterý pouze v 17.30 hod.

HAVEL
Premiéra v ČR!
Co byste obětovali pro pravdu a lásku? Příběh jedné z nejvýraznějších osob naší historie V. Havla z časů disentu, kdy ještě nebyl slavnou osobností. „Portrét státníka nečekejte,“ slibuje režisér Slávek
Horák (mj. film Domácí péče). Film se soustředí na Havlův bouřlivý osobní život, kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc, pronásledování, věznění a také milostné vztahy, vlastní pochyby a humor. Děj filmu se odehrává mezi roky 1968 a 1989. V hlavních rolích Viktor Dvořák, Anna Geislerová, v dalších rolích Martin Hofmann, Barbora Seidlová, Stanislav Majer, Jiří Bartoška a Adrian Jastraban.
Vstupné 120 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

24. pátek pouze ve 20 hod.

PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA

„Hóóódně podezřelá komedie“, která si utahuje z kriminálek! Slovní humor a do absurdna gradující situace! Hrají David Novotný, Hana Vagnerová, Martin Pechlát, Lukáš Příkazký, Miroslav Táborský, Eva Holubová, Lenka Krobotová, Milan Šteindler a další. Režie Miloslav Šmídmajer. Vstupné 100 Kč, mládeži přístupný.
26. neděle pouze ve 20 hod.

3BOBULE

Léto už konečně začíná v kinech! Letní atmosféra Pálavy, skvělá hudba, známí hrdinové… a spousta vína… Vstupné 130 Kč, mládeži přístupný.
27. pondělí pouze ve 20 hod.

VLASTNÍCI

Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí. Hrají Tereza Ramba, Vojta Kotek, Dagmar Havlová, Jiří Lábus, Pavla Tomicová, Ondřej Malý, Klára Melíšková, Kryštof Hádek, Stanislav Majer, Andrej Polák, David Novotný a Ladislav Trojan. Režie Jiří Havelka. Film získal z 12ti nominací tři České lvy za rok 2019. Vstupné 110 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

NA NOŽE, JEŽEK SONIC, V SÍTI, LOSERS CIRQUE COMPANY: VZDUCHEM, VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉ PANDY, TENET
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Kuronské slavnosti
5. září 2020

Státní zámek Náchod
slavnostní přivítání vévody Kuronského s jeho družinou
kulturní program pro děti i dospělé
Host večera

Lenka Dusilová s kapelopu

9. 8. 2020 9.00 poutní mše svatá – žehnání chleba
kostel sv. Vavřince (Děkanství Náchod)
Od čtvrtka budou v provozu pouťové atrakce!
Změna programu vyhrazena

Předprodej vstupenek od 1. července v Městském informačním centru nebo přímo na místě.
Podrobnější program bude zveřejněn v zářijovém Náchodském zpravodaji, facebooku a webových stránkách města www.mestonachod.cz

