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MĚSTO

RADNICE

11. 5. Odhalení lavičky J. Škvoreckého
11.– 18. 5. Náchodská Prima sezóna

MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

uvádí v červnu
Úterý
3. 6. 2014
v 19.00 hodin
SLEVA

Šimon Michal – housle
Lukáš Klánský – klavír
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 110, 90, 70 Kč
Předprodej od 19. 5. 2014

Středa
4. 6. 2014
v 19.00 hodin

ANNA K & Band „Akusticky“
Vstupné: 330, 320, 310 Kč
Předprodej od 22. 4. 2014

Pondělí
9. 6. 2014
v 19.00 hodin

Střední Amerika – legendy a současnost
Dia show Tomáše Kubeše
Přednáškový sál městského divadla
Vstupné: 60 Kč
Předprodej od 15. 4. 2014

Středa
11. 6. 2014
v 17.00 hodin

Česká filmová hudba
Závěrečný koncert ZUŠ J. Falty Náchod
Vstupné: 50 Kč
Prodej vstupenek v ZUŠ J. Falty Náchod

Úterý
17. 6. 2014
v 19.00 hodin

David Seidler: Králova řeč
Divadlo pod Palmovkou
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 400, 380, 360 Kč
Předprodej od 19. 5. 2014

Čtvrtek
19. 6. 2014
v 17.00 hodin

Slavnostní akademie žáků
ZŠ Komenského I. stupně
Vstupné: 50 Kč
Předprodej vstupenek 3. 6. ve škole,
od 5. 6. v Cest. agentuře M. Machová
na Kamenici v Náchodě

Středa
25. 6. 2014
v 17.00 hodin

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

Čtvrtek
26. 6. 2014
v 17.00 hodin

Slavnostní akademie žáků
ZŠ Komenského II. stupně
Vstupné: 50 Kč
Předprodej vstupenek 3. 6. ve škole,
od 5. 6. v Cest. agentuře M. Machová
na Kamenici v Náchodě

ANNA K & Band „Akusticky“
Anna K letos získala v hudební anketě Žebřík Bacardi Music Awards 2013 potřetí po sobě titul Zpěvačka roku. K tomuto ocenění ji vyhouply
hlasy čtenářů hudebního serveru iReport.cz. Populární česká zpěvačka převzala svůj hudební hattrick těsně před jarním pokračováním jejího
akustického turné, které začalo 26. března v Třebíči a skončí 4. června u nás v Náchodě. Tříměsíčním turné oslaví dvacet let svého působení
na hudební scéně.
„Plním si svůj sen. Po dvaceti letech jsem si řekla, že bychom mohli s kapelou udělat nějakou opravdu radikální změnu. Hrajeme už dlouho
rockové koncerty po velkých klubech, kulturních domech, náměstích a rockových festivalech. Nikdy, přestože jsem spoustu let účinkovala
v divadle Semafor, jsme vlastně nehráli koncerty po divadelních sálech a sálech na sezení,” dodává. „Jsem moc šťastná, že jsem se pro to
rozhodla, je to opravdu strhující zážitek.“

David Seidler: Králova řeč
Divadlo pod Palmovkou
Režie: Petr Kracik. Hrají: Martin Stránský j.h., Dušan Sitek, Petra Horváthová nebo Simona Vrbická, Kateřina Macháčková, Miloš Kopečný,
Karel Vlček, Ivan Jiřík, Saša Malinská j.h., Rudolf Jelínek, René Přibil, Jiří Havel, Karel Hlušička, Václav Vostarek a Aleš Alinče.
Hra napsaná podle tajných deníků královského logopeda o síle rodící se z překonávání slabosti
Hra, která je předchůdkyní slavného stejnojmenného filmu, začala vznikat v osmdesátých letech minulého století na motivy vzpomínek
svérázného „královského logopeda“ Lionela Logua. Protože na základě přísného zákazu Alžběty (Královny matky) nesměly být Loguovy deníky
během jejího života vydány, mohla být hra dokončena až po roce 2002, kdy zemřela. Loguovy deníky se dotýkají jednoho z nejcitlivějších
momentů moderních britských dějin V centru příběhu, který je založený na skutečných událostech stojí britský král, který právě nastoupil
na trůn. Jeho problémy s koktáním, které stejně jako jeho nesmělost a psychická zranitelnost zásadně ohrožují budoucnost království, jenž se
nachází na prahu světové války a naléhavě potřebuje silnou a kvalitní osobnost ve svém čele. Seidlerova působivá a emotivně silná tragikomedie
je skvělou hrou o překonávání vlastních slabostí, opravdovém vědomí odpovědnosti a zranitelném mužství.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v Městském informačním centru v hotelu U Beránka, tel. 491 426 060,
v Cestovní agentuře M. Machová na Kamenici v Náchodě, tel. 491 420 420, v Informačním centru a muzeu v Novém Městě nad Metují, tel. 491 472 119
a v Regionálním informačním centru v České Skalici, tel. 491 453 870. www.beraneknachod.cz
Sleva 30% na označené programy pro držitele průkazů MěÚ v Náchodě, ZTP a ZTP/P. Průkazy na vyzvání předložte při kontrole vstupenek.
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.
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letošní rok je v našem městě ve znamení především velkých dopravních staveb,
které samozřejmě vedou i k mnoha dopravním omezením a komplikacím.
Ten největší dopravní problém je snad
již za námi, byla to částečná uzavírka při
rekonstrukci kruhové křižovatky u Itálie.
Nyní ještě bude následovat rekonstrukce ulice Plhovské včetně Plhovského náměstí. To bude probíhat v letních měsících
(červen – srpen), součástí bude i rekonstrukce chodníků. Zde bude také částečná uzavírka a doprava bude vedena po objízdné trase ulicí Tylovou a Borskou.
V současné době vrcholí největší stavba, tj. nové autobusové nádraží, které
bude dokončeno do 30. června. Musím
říci, že je to opravdu krásná a technicky
vyspělá stavba. Krásné subtilní železobetonové konstrukce, ocelové prosklené
zastřešení, stavba, která si skutečně zaslouží náš obdiv. Slavnostní otevření bude
4. července a já si dovoluji Vás na tuto
slavnost co nejsrdečněji pozvat. Nebudeme zde otevírat jenom nový terminál, ale
připomeneme si i našeho velikána Járu Cimrmana, který na své výpravě na severní
pól procházel Náchodem a zde na nádraží čekal se svými přáteli na vlak od Kudovy, který nikdy nepřijel…
Mrzí mě pouze, že současně s výstavbou nového autobusového terminálu nebyla provedena i rekonstrukce nádražní
budovy, tak, jak byla původně připravena.
Bohužel tato rekonstrukce bude, až se vyřeší převod majetku mezi Českými dráhami a Správou železniční a dopravní cesty.
Jinak je i tato akce včetně stavebního povolení připravena.
Dopravní omezení však budou v jisté míře ovlivňovat náš život v Náchodě
po celý zbytek roku. V současné době se
provádějí opravy parovodu v ulicích Purkyňova a Smetanova. Na ně bude navazovat celková rekonstrukce Smetanovy ulice. S tím je spojena i částečná uzavírka ul.
Purkyňovy do konce června.
Od 1. července do konce října bude probíhat rekonstrukce pivovarského mostu,
což bude další velká komplikace pro motoristy, ale i pro chodce. Z technických důvodů není možné v blízkosti mostu provést provizorní lávku a trasa pro chodce
bude přes jez u benzinové pumpy. Všem,
kteří zde musí každý den procházet, se
velmi omlouváme, snažili jsme se najít nějaké lepší řešení, ale ukázalo se jako neproveditelné.

Současně se v červnu začne s výstavbou nového mostu u technických služeb (Myslbekův), který bude spolu s ulicí
Na Strži dokončen v letošním roce. Ulice
Na Strži v úseku od mostu po křižovatku
ulic Lidická a Na Skalce bude celkově rozšířena a v celé délce odvodněna.
Další most, který v letošním roce čeká
oprava, je most v Bělovsi u tenisu. Zde se
také připravuje nová lávka pro pěší. V letních a podzimních měsících budeme postupně provádět rekonstrukce mnoha
místních komunikací, tak jako v předešlých letech a i zde dojde v průběhu výstavby k částečným, nebo i úplným uzavírkám.
V podzimních měsících bude probíhat
další významná stavba – rekonstrukce
kruhové křižovatky u Slávie (říjen – listopad). Bude prováděna za plného provozu s řízením dopravy. V této době se bude
také rekonstruovat I/33 výjezd z Náchoda
od Rybárny směrem na Vysokov a současně i od restaurace Pod Montací k hranicím
(ul. Polská). Zde se budou rekonstruovat
částečně i chodníky.
Postupná rekonstrukce průtahu Náchodem by měla vést ke zpřehlednění a zklidnění dopravy a hlavně k větší bezpečnosti
jak řidičů, tak i chodců. Jak ukázala nově
postavená kruhová křižovatka u Kauflandu, toto se opravdu daří. Bezpečnější bude
i kruhová křižovatka u Itálie a na podzim
u Slávie. Na jaro příštího roku se připravuje kruhová křižovatka u Čedoku, nejdůležitější a nejsložitější, se zvláštními pruhy pro odbočení od mostu do Raisovy ul.
a od Bělovse pod most. A na příští rok je
plánována i další velká dopravní stavba
– podjezd pod tratí z Poštovní do Janáčkovy ulice.
Ale zpět ke stavbám letošního roku. Investiční plán je opravdu obsáhlý. Já jsem
se jenom krátce zmínil o těch významných akcích, které nám zkomplikují dopravu ve městě. Chtěl bych se všem, které
tato omezení postihnou, jménem vedení města velmi omluvit a požádat o toleranci, shovívavost a porozumění. Všechny tyto stavby by měly vést k celkovému
zlepšení dopravy i zlepšení života v našem městě. Doufám, že se vše co nejrychleji dokončí a budou sloužit ke všeobecné
spokojenosti.
Přeji vám všem krásné letní dny.
Tomáš Šubert, místostarosta
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města 29. 4.

Jednání rady města se
zúčastnilo šest radních,
později sedm, dva byli omluveni.
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením pachtovní
smlouvy s Českým zahrádkářským svazem Náchod-Branka. Smlouvou se přenechává do užívání pozemková parcela č. 416/23 a č. 416/24 ve Václavické ulici
na Brance za účelem zřízení zahrádky, pro
přístupovou cestu a postavení drobných
staveb (pergola, skleník, kůlna na nářadí). Celková výměra pozemků je 5643 m².
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2014.
6-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s.
Vedením kabelů nízkého napětí budou zasaženy pozemkové parcely města č. 778/1,
786/33, 786/36, 1993/8, 1993/9 a 2268
na Mánesově nábřeží a v ulici Běloveské
v délce cca 85 m.
6-0-0
RM souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy na pronájem části pozemkové
parcely č. 46/1 (ul. Parkány), části pozemkové parcely č. 739/5 (ul. Plhovská) a části pozemkové parcely č. 1207/4 (ul. Pražská) za účelem umístění pěti reklamních
laviček. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 6. 2014.
7-0-0
RM nesouhlasila se zveřejněním záměru pronajmout pozemkovou parcelu
č. 2282 o výměře 26.562 m² v prostoru
mezi obcemi Horní Radechová a Studénka pro vybudování tréninkové tratě pro
motokros a cyklokros.
6-0-0
RM nesouhlasila se zveřejněním záměru a zamítla žádost společnosti Reality
DŮM, a. s., pronajmout pozemkovou parcelu č. 1135/2 na konci Denisova nábřeží naproti čerpací stanici pro vybudování
malé vodní elektrárny.
6-0-0
RM schválila vypsání výběrového řízení formou obálkové metody na prodej bytové jednotky v domě čp. 119 v Myslbekově ulici se základní vyvolávací cenou
250.000 Kč a na prodej bytové jednotky
v domě čp. 802 v ulici Janáčkova se základní vyvolávací cenou 335.000 Kč.7-0-0
Oprava parkovacích ploch
v Náchodě
7-0-0
RM schválila pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku „Oprava parkovacích ploch v Náchodě“ a schválila
uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na
1. místě – COLAS CZ, a. s, Praha 9.
Jedná se o úpravu parkovací plochy v ulici Raisova – oprava a rozšíření stávajícího parkoviště, vybudování nového provizorního parkoviště u podjezdu v Raisově
ulici a parková plocha u čp. 1560.

Úpravy pozemku v Sokolské ulici
za obytnou budovou čp. 2892
7-0-0
RM schválila pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku „Návrh úprav
pozemku 1325/3 Základní škola ul. Sokolská, Náchod za obytnou budovou čp.
2892“ a schválila uzavření smlouvy o dílo
s uchazečem na 1. místě – B plus P, s. r. o.,
Červený Kostelec.
Záměr – výstavba objektu městského
úřadu u čp. 40
7-0-0
RM schválila záměr a pověřila vedení města jednáním se státem o možnosti
realizace tohoto návrhu a odbor investic
a rozvoje města zpracováním studie (max.
do výše 10.000 Kč) umístění objektu a kalkulaci nákladů.
Péče o duševní zdraví
– ambulantní služba
7-0-0
RM souhlasila se zařazením služby Péče
o duševní zdraví do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje a pověřila poskytovatele Péče
o duševní zdraví poskytováním sociální
služby (veřejné služby) v rámci Sítě veřejně
podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji, za předpokladu, že pověření k výkonu veřejné služby bude uděleno také Královéhradeckým krajem.
IPRM zóny – akce pro závěrečné
období revitalizace veřejných
prostranství
7-0-0
RM souhlasila se zařazením akcí v pořadí: most a komunikace Na Skalce, přístupová komunikace ke sportovnímu hřišti
pod MARIÍ a parkoviště, parkoviště naproti domu Duhová č.p. 269, parkoviště
v prostoru skládky, rozšíření kamerového
systému, úprava zeleně v prostoru za ulicí Lidickou a ulicí Pod Rozkoší, stezka
(stezky) ze SUN směrem do Starého města, chodníčky na SUN (prodloužení stávajících chodníčků, nové v místech vyšlapaných pěšin), přístup (nájezd) do výměníku
(za předpokladu umožnění zařazení akce
mezi revitalizaci veřejných prostranství),
free run prvky, prostor pro petanque
do revitalizace veřejných prostranství
realizované v rámci „Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda – problémová
zóna u nemocnice“. Počet zrealizovaných
akcí bude záviset na množství dotačních
prostředků.
Jiráskovo koupaliště
7-0-0
RM souhlasila s objednáním dodávky a montáže šesti kusů čerpadel chlorace u společnosti Sportakcent, spol. s.r.o.,
Praha 5.
RM souhlasila s objednáním automatického dopouštění vody do nádrže u pana
Josefa Macka, Nové Město n. M.
RM souhlasila s objednáním odvodnění plochy mezi hřištěm a sklady a přeložení propadlé dlažby u bazénových van
na Jiráskové koupališti u pana Petra Hepnara, Trubějov.
RM souhlasila s objednáním výměny
čerpadel skluzavky a chrliče u společnosti Bazenservis, s. r. o., Týniště nad Orlicí.

Bývalé kryty CO
7-0-0
RM souhlasila s tím, aby nebytové prostory – bývalé stálé kryty CO – převzala
do správy Správa budov Náchod, s.r.o. Jedná se o kryt v ulici Českých bratří 1501,
kryt v ulici Kladská 1512, kryt v ulici Komenského 1420, kryt v ulici Na Hamrech
1498, kryt v ulici Purkyňova 1497 a 1495.
Oprava mostu přes řeku Metuji
u pivovaru
7-0-0
RM vzala na vědomí informace k výběrovému řízení na dodavatele stavby
pro projekt „Česko-polské komunikace se
sdíleným provozem pěším, cyklistickým
a automobilovým v Kladském pomezí – III.
etapa“, č. projektu PL.3.22/1.1.00/14.04219,
který se uchází o finanční podporu v rámci Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská republika pro období 2007–2013.
RM schválila pořadí předložených nabídek ve výše uvedeném výběrovém řízení a rozhodla o přidělení veřejné zakázky
uchazeči na 1. místě a schválila uzavření
smlouvy o dílo s firmou EUROVIA CS, a. s.,
Hradec Králové.
Kombinovaná lezecká stěna
v ZŠ TGM
7-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo na akci „Kombinovaná lezecká stěna“ v ZŠ T. G. Masaryka v Náchodě s Tomášem Pilkou – Kameny, Hodonín.
Zateplení MŠ Vančurova
a U Kočovny v Náchodě
7-0-0
RM schválila výzvu a zadávací podmínky výběrových řízení na dodavatele stavby pro projekty: „Zateplení MŠ Vančurova v Náchodě“ a „Zateplení MŠ U Kočovny
v Náchodě“ a souhlasila se zapracováním
případných připomínek Státního fondu životního prostředí do kompletní zadávací
dokumentace.
Dopravní řešení – parkování
u Okresního soudu Náchod
7-0-0
RM schválila, aby u budovy Okresního
soudu Náchod byl k usměrnění a regulaci parkování umístěn parkovací automat.
Parkovné bude ve stejném cenovém režimu, jako je na parkovišti před budovou
polikliniky v ul. Němcové (Po–Pá 7–19
hod., první a druhá hodina 5 Kč, každá
další započatá hodina 20 Kč).
Dopravní řešení – usměrnění
parkování na parkovišti
Na Hamrech
7-0-0
RM schválila, aby na parkovišti Na Hamrech v Náchodě u plaveckého bazénu
bylo odpovídajícím svislým a vodorovným značením vyhrazeno 13 podélných
stání pro návštěvníky plaveckého bazénu.

TELEGRAFICKY:

RM uložila odboru investic a rozvoje
města provést poptávkové řízení na nákup terminálu internetu do Městské
knihovny v Náchodě.
7-0-0
RM schválila čerpání fondu rezerv
a rozvoje ve výši 47.853 Kč a převod této
částky do investičního fondu příspěvkové
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organizace MŠ Alšova. Finanční prostředky budou použity na nákup myčky nádobí do školní jídelny.
7-0-0
RM souhlasila s povolením prodejního
trhu na zkoušku na Karlově náměstí.5-1-1
RM schválila čerpání investičního fondu
ve výši 54.500 Kč pro příspěvkovou organizaci ZUŠ, Tyršova 247, Náchod. Finanční
prostředky budou použity na nákup akordeonu Delicia Choral 26.
7-0-0

Zastupitelstvo města 12. 5.

Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo
19 zastupitelů, osm bylo omluveno.
V úvodu jednání Zastupitelstva města
Náchoda složil slib nový člen – Michal
Kudrnáč.
Majetkoprávní úkony
ZM schválilo prodej pozemkové parcely
č. 1571/8 v ulici Dobrovského k.ú. Náchod
za 9.400 Kč s tím, že veškeré náklady spojené s touto akcí vč. daně z nabytí nemovitosti uhradí žadatelé.
18-0-1
ZM schválilo směnu pozemků mezi Městem Náchodem a panem Josefem Michaelem Bartoněm-Dobenínem tak, že Město
Náchod převede do jeho vlastnictví pozemkové parcely č. 507, č. 508/1, č. 509,
č. 510, č. 511 katastrální území Dobrošov
a od něj získá pozemkové parcely č. 348
a 349 katastrální území Bražec, stavební parcelu č. 536, pozemkové parcely č.
276/6, č. 375/2, č. 375/3 katastrální území Staré Město nad Metují, pozemkové
parcely č. 171/2, č. 172/2, č. 172/3, č. 173,
č. 174/2, č. 176/2, č. 177/1, č. 180/2, č. 181/1,
č. 532, č. 533, č. 535, č. 166/29 – podíl ½,
č. 535/1 – podíl ½, č. 535/3 – podíl ½,
č. 536 – podíl 3/12, č. 537/1 – podíl 1/6,
č. 537/2 – podíl 1/6 v katastrální území
Lipí u Náchoda s tím, že pozemky budou
směněny za úřední odhadní cenu bez doplatků, daně si uhradí každá strana sama,
náklady znalce ponese každý ½, smlouvu vypracuje včetně návrhu na vklad,
který uhradí, Město Náchod. Uvedenou
směnou pozemků bude vyřešena problematika sportoviště „písák“, které provozuje TJ Sokol Staré Město.
19-0-0
ZM schválilo směnu pozemků tak, že
Město Náchod převede do vlastnictví KADEN HOLDING, s. r. o. část městského pozemku č. 833/5 a za ní získá od KADEN
HOLDING, s. r. o. část pozemku č. 782/6,
vše v katastrálním území Náchod s tím,
že veškeré náklady spojené s tímto převodem včetně daní z nabytí nemovitostí uhradí KADEN HOLDING, s. r. o. Jedná
se o výměnu částí pozemkových parcel
vždy o shodné výměře cca 112 m2, pozemky se nacházejí u sídla firmy v ulici K Tábořišti v Bělovsi.
19-0-0
Dotace z rozpočtu města – Sport 19-0-0
ZM schválilo rozdělení dotace ze schváleného rozpočtu města sportovním klubům na rok 2014 dle návrhu tělovýchovné
komise města (pro 26 sportovních klubů
v celkové částce 1.840.000 Kč).

ZPRÁVY Z RADNICE
ZM schválilo dotace z rozpočtu města Náchoda pro: SPORT KLUB Náchod – 225.000 č, TJ Sokol Náchod
– 160.000 Kč, Sportovní kuželkářský klub
Náchod – 120.000 Kč, MONA Náchod
– 80.000 Kč, SK Náchod – 278.000 Kč,
TJ Náchod – 340.000 Kč, FTS Florbal Náchod – 180.000 Kč, Tenisový klub Náchod
– 110.000 Kč.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o plnění
závazku veřejné služby
19-0-0
ZM schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě
o plnění závazku veřejné služby obecného
hospodářského zájmu č. SMF/3/2014, který se týká snížení již odsouhlaseného příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci MěSSS Marie ve výši podílu dotace
588.500 Kč na měsíc květen 2014.
Dodatek č. 2 k Dohodě o zabezpečení
realizace IPRM zóny
19-0-0
ZM schválilo uzavření dodatku č. 2
k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda
– problémová zóna u nemocnice.
Dodatkem dochází k posunutí termínu
pro podání žádosti o platbu u posledního
projektu v IPRM – z 30. 6. 2015 na 31. 12.
2015, dále k úpravě celkových způsobilých
výdajů IPRM – snížení z 6.959,047 tis. EUR
na 6.159 tis. EUR a úpravě maximální výše
alokace z Evropského fondu regionálního
rozvoje (ERDF) – snížení ze 4.233.175 EUR
na 3.750.977 EUR.

TELEGRAFICKY:

ZM stanovilo v souladu s § 67 a s přihlédnutím k § 68 zákona o obcích, počet
členů zastupitelstva města na volební období 2014–2018 na 27 členů.
19-0-0
ZM delegovalo na valné hromady společností Beránek Náchod a. s. (11. 6. 2014)
a VAK Náchod, a. s. (12. 6. 2014) ing. Tomáše Šuberta s mandátem hlasovat dle programu valné hromady.
19-0-0

Evropské město Náchod-Kudowa-Zdrój
si Vás dovoluje pozvat
na závěrečnou česko-polskou konferenci na téma

Strategie rozvoje
Evropského města Náchod – Kudowa-Zdrój
2014-2024

konanou v pondělí 23. června 2014
od 18.00 hodin v přednáškovém sále
Divadla Dr. J. Čížka v Náchodě

Závěrečná konference je realizována v rámci projektu
č. CZ.3.22/3.3.02/13.03712
,,Strategie rozvoje Evropského města Kudowa-Náchod na
období 2014-2024“

Blíží se sezóna
Jiráskova koupaliště
v Náchodě
Jako každým rokem přivítá náchodské
koupaliště své první návštěvníky letošní
sezóny v průběhu června. Přesný termín
zahájení sezóny bude záviset na počasí.
Sezóna potrvá do konce srpna. Začátek
září bude pak ve znamení zahájení sezóny na Krytém plaveckém bazénu v Náchodě a příznivci plavání se přesunou tam.
Loňské léto se vydařilo. Koupaliště přivítalo celkem 27.723 návštěvníků, což byl
od roku 2010 rekord. Škoda, že posledních 14 dní srpna počasí koupání nepřálo. Zhruba 65 % návštěvníků koupaliště
v minulosti tvořili naši sousedé z Polska.
Více informací o sezóně 2013 je možné nalézt na www.sportnachod.cz v odkaze Výroční zpráva.
V jarních měsících se uskutečnila celá
řada investičních a údržbových prací.
Oprava kanalizace, předláždění propadlé
zámkové dlažby, výměna čerpadel atrakcí a chlorace, instalace automatického dopouštění zdrojové vody do nádrží, nátěry
bazénů atd. Samozřejmě nesmíme zapomenout na malování a úklid všech objektů, údržbu zeleně, revize technických zařízení, hřišť a čtyřdráhové skluzavky.
Návštěvníky bude jistě zajímat, že
v roce 2014 nedochází k navýšení cen
vstupného. Ceník je zveřejněn na výše
uvedených stránkách v odkaze Jiráskovo
koupaliště. A jaké služby bude koupaliště
poskytovat? Mimo kvalitní vody ke koupání ve třech bazénech s atrakcemi i dvě
dětská hřiště, hřiště na plážový volejbal, písečnou sluneční pláž, ruský kuželník a stůl na stolní tenis. Návštěvníkům
bude k dispozici nápojový automat. Stravování návštěvníků bude v celém areálu
koupaliště provozovat nájemce Restaurace Na koupališti. Mimo restauračních služeb to bude provoz dvou kiosků a prodej
zmrzliny.
Snad letošní léto přinese hodně slunečných letních dnů, které přilákají spoustu
návštěvníků, o jejichž spokojenost se budou starat zaměstnanci Sportovních zařízení města Náchoda, příspěvkové organizace.
Ing. Jaroslava Justová, ředitelka
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KRONIKA, MěSSS Marie

Úspěch
Výtvarného oboru

					

KRONIKA

narození a sňatky v dubnu 2014

V dubnu se narodili:

V dubnu byli oddáni:

4. 4.
12. 4.
13. 4.
15. 4.
16. 4.
		
17. 4.
18. 4.
		
24. 4.

12. 4.
		
		
		
18. 4.
		
		
		

Anna Saidlová
Pavel Dinh
Alex Kuru
Adéla Petrášová
Adam Neoral
Kryštof Neoral
Adam Horák
Agáta Novotná
Karolína Vachová
Matyáš Vrbata

František Špulák, Náchod
Eva Klusáková, Voděrady
Jan Kubišta, Náchod
Zdeňka Štěpánová, Náchod
Jaroslav Žďárský, Náchod
Martina Vodičková, Náchod
Vlastimil Pibil, Náchod
Věra Kohnheiserová, Náchod

Anketa spokojenosti klientů MěSSS Marie
Během měsíce dubna měli klienti opět
možnost vyplnit anonymně dotazníky,
které byly určeny ke zjištění jejich spokojenosti s poskytováním sociální služby
v Domově pro seniory Marie a pečovatelskou službou.
Výsledky ankety slouží pouze pro účely
zařízení Městského střediska sociálních
služeb Marie jako podklad pro zvyšování
kvality poskytovaných služeb.
Vyhodnocení ankety prezentovalo, že
klienti v Domově pro seniory Marie jsou
spokojení a život v domově se jim líbí.
Velmi pozitivně hodnotí profesionální
přístup a flexibilitu všech zaměstnanců.
Dále klienti ocenili to, že jim domov přináší bezpečí a klid. Velmi pozitivně hodnotí volnočasové aktivity, jako jsou výlety, přednášky, setkávání se s osobnostmi
politického a kulturního života. Domov
navštívil např. i předseda vlády ČR Sobotka. Názorů klientů si vedení domova
váží a dbá na zvyšování kvality poskytovaných služeb.
Těší nás, že klienti pečovatelské služby
jsou převážně s poskytovanými službami
spokojeni. Opět chválí personál a celou
pečovatelskou službu za příjemný, vstřícný, ochotný, profesionální přístup a jejich
srdečné chování.

HU

AB
D

zámecké

ADLO
V
I
D

nádvorí

PIKN
IK
ZÁMEK

28.6.

Nové Mesto
nad Metují

2014

16.00 JAZZ GENERATION (jazz, funky)
18.00 SHADDE YADDA QUARTET (swing)
20.00 FLENDRS (rock´n´roll)
zámecké

společenská hra, zámecké zahrady)

KUBB

(tradiční skandinávská
společenská hra, zámecké zahrady)

(loutkové divadlo – Malé divadélko Praha)

17.00 O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE

(loutkové divadlo – Malé divadélko Praha)

(VE)DLE ROMIA UND JULIETY
(divadelní soubor Geisslers
Hofcomoedianten)

sklepení

17.30 PROHLÍDKA
u_nas_na_zamku_183x118.indd 1

RH
Y

PETANQUE (tradiční francouzská

zahrady

17.30 DRAŽBA PIKNIKOVÝCH KOŠŮ
19.00 ROMEO A JULIE

-T

pohoda okolo zámku

15.00 O SNĚHURCE

zámecké

Někteří klienti nám v anketě vzkázali
např. toto: „Jsem nadmíru spokojená. Obě
pečovatelky jsou milé, ochotné, pozorné.
Loni 11. prosince mi obě gratulovaly k narozeninám. Byla jsem jejich pozorností velmi překvapená. Mají můj obdiv a dík!“ nebo
„Vyjadřujeme pochvalu za profesionální přístup naší paní pečovatelce, za to, že
vnáší trochu toho sluníčka do našeho domku.“ Jiní si pečovatelské služby váží a děkují za příkladnou péči a také, že vždy paní
pečovatelky přicházejí s milým úsměvem
a ochotou. „Kolektiv pečovatelek je vynikající, jsou velmi vstřícné, snaží se nám pobyt co nejvíce zpříjemnit, vždy s úsměvem,
jsem velmi spokojená a to klidně podepíši!
Paní Nečasová“ dále „Jsem velice spokojená s poskytovanými sociálními službami.
Díky pečovatelkám a poskytovaným službám mohu zůstat ve svém bytě. Paní Andršová a paní Donátová jsou velice příjemné
a ochotné, velice pracovité.“ Vzkazy od většiny klientů nás velice potěšily, protože to
ukazuje na smysluplnost, potřebnost naší
práce.Závěrem bych chtěl vyjádřit poděkování a uznání všem zaměstnancům MěSSS
Marie bez jejichž denního nasazení a profesionálního přístupu k našim klientům by
nemohlo být dosaženo cíle – spokojenosti klientů.
Mgr. J. Vejrych, ředitel

Vstupné:
90,-Kc
V predprodeji:

70,-Kc

Deti od 100
do 130 cm:
40,-Kc

KOLOTOČ (zámecké zahrady)
DEGUSTACE VÍNA (zámecké nádvo�í )
KAFÍRNA (zámecké nádvo�í )
ŘEMESLNICKÉ TRHY (zámecké nádvo�í )
DĚTSKÝ KOUTEK (MC Na zámečku)

Predprodej na
www.kupvstupenku.cz.
20.5.2014 9:27:14

V krajském kole výtvarných oborů ZUŠ
uspěla náchodská ZUŠKA s projektem
„MASKA“. Projekt byl rozdělen do šesti řad: Afrika-Mexiko-Inuité-Papua Nová
Guinea-Pekingská maska. Na projektu pracovali žáci ve věku od 7 do 18 let
po dobu dvou školních roků. Projekt obsahuje kresby, malby, grafiky, textilní a drátěné objekty, ale i fotografie.
Ve velice silné konkurenci (21 ZUŠ Královéhradeckého kraje, počet vystavujících pedagogů 49) získali žáci Postup
do ústředního kola a taktéž pedagogové
J. Matoušová a L. Jícha Cenu poroty za mimořádně didakticky ztvárněný projekt.
Vedení školy děkuje za reprezentaci
školy, ale i města Náchoda.

Děti, babičky
a dědečkové…
K příjemnému propojení dvou světů
– dětského a světa starších lidí, obyvatelů domova důchodců Harmonie, došlo
ve čtvrtek 15. 5. Děti ze školy na Babí přišly potěšit seniory z Harmonie vystoupením dramatického kroužku. Vystoupily
zde se svým pohádkovým vystoupením,
které nacvičily pod vedením paní vychovatelky Aleny Janečkové.
Obyvatelé Harmonie i ostatní členové
Klubu seniorů měli poté možnost strávit
s dětmi odpoledne tím, že společně vyráběli dárečky na památku. V Harmonii
v tuto chvíli vznikla „ruční dílnička“. Vyráběly se krásné papírové pampelišky, ozdobičky pro radost a vonné svícny ze sklenic polepených nejrůznějšími barevnými
motivy. Bylo krásné pozorovat spolupráci dětí, ochotu vyrobit babičkám a dědečkům dáreček, a nadšení místních lidí,
kterým děti zpříjemnily odpoledne a trošičku je vrátily do dětských let. Takováto
setkání by mohla být cestou, jak dětem
přiblížit stáří, pochopit generaci babiček
či prababiček a vážit si toho, že nám mají
stále co předávat. Pro seniory by to mohla být příležitost, jak porozumět uvažování dnešních dětí a mít možnost srovnání obou generací. Děkujeme za krásné
odpoledne.
Kolektiv školy ZŠ Pavlišovská Náchod
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ŠKOLY

CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
ZUŠ Náchod pořádá koncert

ČESKÁ FILMOVÁ HUDBA
11. června 2014 v 17.00 hodin
divadlo dr. J. Čížka
vstupné 50 Kč

ACADEMIA MERCURII
Náchod v Nizozemí

Soukromá střední škola ACADEMIA MERCURII v Náchodě uskutečnila
v měsíci dubnu výměnný studijní pobyt
s holandským Gymnáziem „Willem van
Oranje“ v Oud-Beijerlandu. Tohoto projektu se zúčastnily studentky 2. ročníku
Cestovního ruchu Alice Světlíková, Denisa Janouchová, Martina Bydelská, Šárka Řezníčková, Nela Biedermannová, Tereza Vaníčková a Klára Henclová spolu
s Mgr. Danou Sharplesovou a Mgr. Michaelou Hanzlovou.
Cesta do Nizozemí začala letem do Amsterdamu, odkud se dále cestovalo vlakem
přes Rotterdam do Barendrechtu, kde
na naše studentky čekaly hostitelské rodiny. Následující den se české studentky
seznámily se školou a začaly se účastnit
výuky, která se na holandské škole odehrává převážně v anglickém jazyce. Navštívily tak hodiny zeměpisu, angličtiny,
francouzštiny, umění, biologie…atd. Jednou z nejzajímavějších hodin pro ně jistě
byla hodina tělocviku, kde si mohly vyzkoušet lezectví na umělé stěně. Pro účast
na těchto hodinách pro ně byla nutností znalost angličtiny, kterou musely využívat i v hostitelských rodinách. Kromě
cizího jazyka poznaly i rozdílný životní
styl nizozemských rodin, které se o ně
pečlivě staraly. Nizozemští studenti pro
naše studentky zorganizovali např. výlet
do Rotterdamu nebo do vesnice Kinderdijk, kde se nachází komplex 19 větrných
mlýnů patřících do památek zapsaných
na seznam světového dědictví UNESCO.
Všechny studentky byly nadšené přátelským přijetím a doufají, že se nizozemským studentům bude u nás líbit tak, jako
jim se líbilo u nich. M. H.

Hezký den všem čtenářům Náchodského zpravodaje.
Věděli jste, že na výrobu jedné flísové
mikiny je potřeba cca 25 plastových lahví, nebo to, že papír můžeme pro další výrobní účely recyklovat asi osmkrát? Pokud
vás tyto údaje překvapily, nejste sami.
Údiv zašuměl i v řadách dětí, které během Týdne Země na naší škole besedovaly s lektory v rámci projektu „Tonda Obal
na cestách“. A my už víme, že ve chvíli,
kdy se Tonda dostaví, je konec školního
roku doslova za dveřmi a ve škole nastává ten pravý chaos.
Startují školy v přírodě i školní výlety, známe vítěze turnaje v piškvorkách,
panenky pro UNICEF mají svoje MISS,
osmáci se učí, jak hasit průšvihy a požáry, červnové číslo školního časopisu voní
létem, pohodou a prázdninami, sestavují se týmy na sportovní den a na prvním
i druhém stupni finišují přípravy na slavnostní závěrečné akademie.
Zatímco již zmínění osmáci se svými
třídními učiteli využili možnost vyzkoušet si na vlastní kůži některé aktivity
na stanici hasičů (záchranářů) IZS ve Velkém Poříčí, na školním pozemku se na pár
hodin octli šesťáci a sedmáci v roli učitelů. Pod jejich vedením (dle názoru paní
učitelky Tyčové a Šimurdové velmi zdařilým) absolvovali jejich spolužáci z pátých
ročníků přírodovědnou soutěž, kterou pro
ně ti starší připravili, a trochu netradičně tak společně oslavili Den Země. A když
už jsme na školním pozemku, nesmíme
zapomenout konstatovat, že mladí zahrádkáři sklízejí úspěchy na všech frontách, a to doslova. Kromě úspěchů pěstitelských i chovatelských přivezla naše
výprava z okresního kola soutěže Mladý
zahrádkář, pořádané ČZS v České Skalici, hned dvě medaile. První získala Lucka
Morávková a o druhou se zasloužila Monika Balzerová.
Dalším úspěchem, i když tentokrát
na poli plném křížků a koleček, tedy
na poli piškvorkovém, se může pyšnit
Denisa Vojtasová, která se stala vítězkou
sedmého ročníku tohoto turnaje na naší
škole v kategorii 6. a 7. tříd. V kategorii tříd 8. a 9. vybojovala prvenství Bára
Roztočilová. Boj to byl skutečně napínavý,
v obou kategoriích se soubojů zúčastnila rovná stovka žáků a soutěž, která probíhala v několika kolech již od listopadu,
vyvrcholila finálovým kolem 6. května, kdy se v každé kategorii utkali nejlepší čtyři soutěžící, a to systémem „každý s každým“. Na poli literárním zaslouží
vyzdvihnout úspěch šestice dívek z naší
školy, která v literární soutěži manželů
Műlsteinových „Úpice bratří Čapků“ v kategorii určené pro druhý stupeň ZŠ zís-

kala hned několik ocenění. A aby to nevypadalo, že se u nás ve škole na postech
vítězů ocitají jenom dívky, gratulujeme touto cestou i Filipu Vojtasovi, vítězi
okresního kola matematické olympiády,
a Tomáši Kosařovi, který také postoupil
z okresního kola do kola krajského, tentokrát v olympiádě dějepisné.
Jistě budete souhlasit, že úsměvu
a dobrých skutků není nikdy dost. Na již
tradičním „Odpoledni pro radost“, které
se uskutečnilo 27. května v rámci IX. ročníku „Týdne pro UNICEF na ZŠ Komenského“, nám návštěvníci pomohli vybrat
adeptky na Miss Panenka i ty nejkrásnější čtverce na „Deky z lásky“. Úsměvy
na tvářích diváků vykouzlily děti ze souborů Dramaťák a Komenda i pěvecký sbor
Notičky.
Že nevíte, co jsou deky z lásky, nebo
jste nenašli informace, které panenky
se líbily nejvíce? Měli jste svého favorita
v piškvorkách a nevíte, zda dosáhl na medaili? Potom neváhejte a navštivte webové stránky naší školy (www.komenskehozsnachod.cz), kde se toho dozvíte ještě
mnohem víc, třeba o exkurzi do letecké
záchranné služby v HK.
Jak praví redaktoři našich školních novin, není jednoduché napsat něco, co bude
mít hlavu a patu, a přinést pokaždé něco
nového. Není. A my doufáme, že jsme vás,
pravidelné či náhodné čtenáře našeho
zpravodajství z dění na ZŠ Komenského
ve školním roce 2013-14 nezklamali.
Děkujeme vám za vaši přízeň, přejeme
hezké a pohodové léto a budeme se s vámi
těšit na shledanou zase v září, nebo třeba
ještě v červnu na některé ze žákovských
akademií.
Kolektiv ZŠ Komenského
…ačkoliv jsme se už rozloučili, ještě jedna zpráva, která se mi do ruky dostala až
po uzávěrce, a jak sami jistě uznáte, zaznít
musí…
Adriana Vrbská na oslavě
105. narozenin sira N. Wintona
20. května se konala v Praze v kině Lucerna velká oslava 105. narozenin sira Nicholase Wintona, člověka, který na počátku 2. světové války zachránil přes 600
českých dětí před koncentračními tábory. V rámci příprav na oslavu uspořádali
organizátoři velikou celorepublikovou literární soutěž dětí a studentů, v níž nakonec mezi šesti oceněnými vítězi figurovala i Adriana Vrbská, žákyně 8.B naší
školy. Její fiktivní dopis panu Wintonovi
se porotcům a organizátorům tak líbil, že
jej nejen zařadili mezi vítězné práce a dopis samotný s anglickým překladem doručili panu Wintonovi, ale také pozvali
Adrianu s jejími rodiči a malou delegací
z naší školy na samotnou oslavu. Jelikož
záznam pořizovala i Česká televize, možná jste je tam viděli.
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Končí 88. sezóna Komorní hudby Náchod
Závěr abonentního cyklu Komorní hudby šťastně zapadá do oslav stoletého výročí dokončení stavby a otevření stále obdivovaného kulturního stánku, kterým je
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě. K tomu došlo pár týdnů před vypuknutím I. světové války. Zásluhu na tom
měl především právník, nadšený ochotník a kulturní pracovník, starosta města
JUDr. Josef Čížek, na jehož památku jeho
jméno divadlo nese.
Na závěrečném koncertě, který se koná
dne 3. června 2014 vystoupí mladí umělci, kteří přes dosud neukončené studium
na světově proslulých uměleckých školách, sklízejí úspěchy na prestižních pódiích v Evropě, Americe i doma. Dvacetiletý

Šimon a o dva roky starší Matouš Michalové pochází z Police nad Metují. Jejich prvním učitelem byl otec Ladislav Michal.
Oba houslisty doprovází na klavír jen
o málo starší Lukáš Klánský, který rovněž vyrůstal v hudební rodině. Jeho otec
je vynikající klavírista a pedagog, známý
u nás i ve světě, Ivan Klánský, v jehož šlépějích Lukáš se ctí kráčí.
Budeme rádi, jestliže Vás toto pozvání na závěrečný koncert zaujme, přijdete sami a přivedete své známé, kteří mají
rádi vážnou hudbu. V krátké době Vás
oslovíme a seznámíme s nabídkou koncertů osmdesáté deváté koncertní sezóny
Komorní hudby.
Ing. J. Bradna, předseda výboru KHN

Kniha, kterou byste neměli přehlédnout
Náchodský rodák
Oldřich Čepelka, žijící dnes v Liberci, vydal ve svých 66 letech
originální vzpomínkovou knihu Maléry
a já. Není to román,
je to neformální vyprávění postavené
na faktech. Takové,
jaké můžete nejčastěji slyšet při přátelském posezení. Jsou
to desítky epizod ze života autora, jenž
se svou aktivitou či zcela náhodně dostává do prekérních situací, které někdy řeší
on, někdy někdo jiný a někdy vůbec nikdo. To vše na pozadí skutečných událostí od padesátých let přes roky 1968 a 1989
až po současnost. V různých městech České republiky a v různých zemích Evropy,

DEN

otevřených
ateliérů

Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit, pořádá v sobotu
14. června 2014 od 9 do 17 hodin Den otevřených ateliérů 2014. Veřejnosti budou
zpřístupněny ateliéry a dílny výtvarníků
či řemeslníků – malířů, fotografů, socha-

Den o t ev r e nych

a tel ieRu
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kam jej život zavál. Z Náchoda přes Mariánské Lázně do Liberce, od Finska přes
Portugalsko po Korsiku.
Kniha sleduje autorův život od dětství
a dospívání až do dospělosti. Náchoďany
jistě nejvíc zaujmou pasáže, v nichž vzpomíná na své rodiče (jeho otec byl velký
muzikant a měl v Náchodě soukromou hudební školu, byl i prvním ředitelem Městské hudební školy a dirigentem několika
místních kapel) a na groteskní události,
které se jim staly, a také na své vlastní
příhody ze škol a z rodného města padesátých a šedesátých let 20. století.
„Maléry“ Oldřicha Čepelky jsou k dostání v knihkupectvích nebo na www.
malery.cz. Zářivě žlutou obálku určitě nepřehlédnete ve výloze knihkupectví Alice
Horové na Kamenici, kde je kniha k mání
za příznivou doporučenou cenu.
(lb)
řů, řezbářů, keramiků a dalších umělců.
Akce je pojata jako oslava výtvarného
umění, hold výtvarnému talentu a řemeslné zručnosti. Dle libosti se mohou potěšit pohledem, koupit něco pro radost, či
jen popovídat s autorem. Bližší informace naleznete na internetových stránkách
obou pořadatelů: www.impulshk.cz.
V Náchodě a jeho okolí můžete navštívit ateliéry:
Petra Schwarzerová, Šonov 23, 549 08
Provodov – Šonov, obor malba, keramika,
šperk, mobil: 604 377 600, e-mail: schwarzerovapepa@centrum.cz
MgA. Michal Burget, 1. Máje 58, 547 01
Náchod – Běloves, obor malba, kresba,
grafika, mobil: 775 214 249, e-mail: burget.
michal@gmail.com, www.michalburget.cz
Zdeněk Farský ml., Na Pláni 1645, 547 01
Náchod, obor řezbářství, sochařství, mobil: 737 374 017, e-mail: rezbar@farskyz.zd
Lubomír Zeman, Müllerova 267, 547 01
Náchod Běloves, obor řezbářství, mobil:
734 496 420, e-mail: lubomir@betlemy-zeman.cz

Červnová výročí
1. června 1934 se narodil Jan Hilbert,
po několik období zastupitel, před nuceným odchodem ze školství ředitel školy
ve Starém Městě, po listopadu školy běloveské. Zemřel v únoru 2004.
3. června 1844 se v Kielu narodil německý
spisovatel Detlev von Liliencron x), který
zaznamenal i to, že ve válce 1866 prošel
Náchodem. Zemřel 22. 7. 1909.
3. června 1994 podlehl zákeřné nemoci P. Jaroslav Knittl. Založil a vedl nakladatelství Signum unitatis, obnovil tradici
Akademických týdnů (konají se pravidelně v létě na Pavlátově louce u Nového
Města), krátce učil i na zdejším gymnáziu.
6. června 1869 se narodil kapelník a sbormistr Max Phillipx).
7. června se dožívá významného životního jubilea herečka a režisérka náchodských ochotníků Ludmila Šmídová.
8. června 1924 byla i za účasti náchodských spolků slavnostně otevřena Jiráskova chata na Turově. V současné době je
bohužel chata mimo provoz a kdysi krásný rozhled odtud je omezen vzrostlým lesem.
14. června 1794 se narodil legitimní otec
Boženy Němcové Johann Pankel.
17. června 1894 se narodil literární historik Miloslav Novotný, autor monumentálního faktografického, bohužel vydavatelsky nedokončeného souboru Život Boženy
Němcové.
19. června 1924 se narodila herečka Marta Kučírková, manželka režiséra Františka Štěpánka x)
26. června 1954 se narodil architekt Aleš
Krtička.
28. června 1914 došlo v Sarajevu k atentátu na následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este. Atentát se stal záminkou
k rozpoutání kruté první světové války.
V týž den o pět let později byla podepsáním Versailleské mírové smlouvy tato
válka i formálně ukončena.
29. června 1934 předčasně zemřel malíř Adolf Kašparx), nejznámější ilustrátor
Babičky. Po sňatku s náchodskou rodačkou Jitkou Řepkovou pobýval pravidelně
v Náchodě, odtud čerpal i náměty k ilustracím dalších knih, mj. k Jiráskově kronice U nás.
29. června 1979 zemřel čestný člen pěveckého sboru Hron prof. dr. Josef Plavecx),
hudební vědec a sbormistr.
30. června 1364 zemřel první arcibiskup
pražský Arnošt z Pardubic. Narodil se
možná v Kladsku, kde je i pohřben, studoval na klášterní latinské škole v Broumově, středověkým Náchodem tedy jistě
projížděl.
(AF)
Pozn.: Hvězdičkou jsou označeny osobnosti, o nichž bližší údaje najdete v knize Zanechali stopu… Osobnosti kultury v Náchodě.
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Procházka staroměstským hřbitovem náchodským

6. Hroby továrníků
Nepochybně nejznámější je umělecky ztvárněná hrobka rodiny Josefa Bartoně rytíře z Dobenína nacházející se na dominantním místě hřbitova při vchodu do kolumbária. Josef Bartoň
je uveden na památníku u bočního vstupu na hřbitov a hrob
je vyznačen na orientačním plánu. Poblíž této hrobky nalezneme hrobku rodiny Emmerovy s bustou Jindřicha Emmera. Jejím autorem je akademický sochař Antonín Lhoták, absolvent
medailérské třídy profesora Otakara Španiela na Akademii výtvarných umění v Praze. Jindřich Emmer (1860–1939) založil
v roce 1895 v Náchodě továrnu na dehtové výrobky a krycí lepenku. Továrna stála ve Starém Městě těsně vpravo za Rybárnou pod železniční tratí, vedení podniku sídlilo v rodinném
domě proti náchodské sokolovně. Výroba lepenky byla po znárodnění zrušena a objekt byl později zbourán. Firma Jindřich
Emmer & synové (s otcem podnikali i synové Zdeněk a Ing. Václav) vybudovala roku 1935 také továrnu v České Skalici, kde se
úspěšně vyráběla tehdejší novinka – průhledný papír „Primofan“, známější jako celofán.
U horní hřbitovní zdi stojí monumentální, dnes již poněkud
omšelá hrobka rodiny Kočnarovy. Antonín Kočnar (1846–1907)
vlastnil v Náchodě mechanickou tkalcovnu. Také s ním začal
podnikat jeho syn Antonín, oba však začátkem 20. století krátce po sobě zemřeli na tuberkulózu plic, která si v této rodině
skutečně vybrala velkou daň, a podnikání zaniklo.
První náchodskou továrnu na stroje a slévárnu železa postavil roku 1890 Bedřich Kašpar (1852–1907) na lukách mezi Náchodem a Bělovsí. O dva roky později se stal jeho společníkem
František Císař a firma změnila název na Kašpar & Císař, později se do podnikání zapojil i syn Ing. Bedřich Kašpar. Firma
vyráběla odlitky z šedé litiny, součástky pro zemědělské stroje,
stroje pro pivovary a mlýny i odlitky z mosazi, které se dále obráběly
ve strojovně. Kanceláře a skladiště slévárny byly v rodinném domě
čp. 63 v Pražské, dnes Tyršově ulici.
Zde byl i Kašparův obchod, kde se
vedle šicích strojů prodávalo i kovové dárkové zboží. V roce 1928,
po předčasné smrti Ing. Bedřicha
Kašpara, koupila slévárnu firma
Porkert a synové ze Skuhrova. Jen
pro zajímavost dodám, že Bedřich
Kašpar, přišel do Náchoda z Pardubic a že jeho synovcem byl známý

aviatik Ing. Jan Kašpar. Hrobka rodiny Kašparovy s náhrobkem z černého mramoru leží vpravo od cesty vedoucí podél zdi
směrem vzhůru od hřbitovního kostela. O něco níž stojí obdobná hrobka rodiny Holzbachovy, kde jsou se svojí matkou Boženou Kašparovou, rozenou Holzbachovou, pohřbeny i obě dcery Ing. Bedřicha Kašpara – Zdenka Kašparová a PhMr. Libuše
Kašparová. Mnozí si jistě vzpomenete na tyto dvě staré zbožné dámy, které žily v rodinném domě na Kamenici a celý život
s úctou a hrdostí pečovaly o rodinnou tradici.
Ve stejné části hřbitova můžeme nalézt i hrobku rodiny Hrudíkovy ozdobenou krásnou stélou. Zde je pochován Josef Hrudík (1903–1977), majitel mechanické tkalcovny v Náchodě. Firma zabývající se bavlnářskou výrobou byla založena již v roce
1917. Roku 1922 byla postavena při tzv. Běloveském stezníku
(dnes Běloveská ulice) podle projektu architekta Adolfa Erbena
malá tovární budova, která byla později rozšiřována. Podnik se
skládal z několika oddělení a vyráběl širokou paletu zboží – zástěrové zefíry, popelíny, flanely, barchety, sypkoviny, prostěradla a kanafasy. V roce 1948 byla firma znárodněna a začleněna
do n. p. Tepna. Opět pro zajímavost dodám, že stejný architekt postavil i Hrudíkovu rodinnou vilu a já ráda vzpomínám,
jak jsem zde občas navštěvovala Ing. Ladislava Hrudíka, který
mne seznamoval s historií náchodského ochotnického divadla.
Vpravo od hlavní středové cesty přibližně v polovině hřbitova můžete najít hrobku rodiny Letzelovy. Více se na náhrobku nedočtete, ale je zde pohřben Ing. Karel Letzel (1887–1938)
a jeho rodina. Rodinné podnikání začalo v roce 1879 jako rukodělná dílna, v roce 1893 byla postavena v rohu Karlova náměstí směrem k Plhovu továrna a firma nesla název Parní barevna a tiskárna Karel Letzel v Náchodě. Zanikla roku 1939,
kdy továrnu koupila firma Mautnerovy textilní závody. O hrob dlouho pečovala PhMr. Vlasta Letzelová, kterou si s láskou připomínám
jako věrnou návštěvnici koncertů
a jiných kulturních pořadů.
Rodiny náchodských továrníků
jistě měly dostatek finančních prostředků, přesto nejsou jejich hroby pompézní ani nevkusné. Naopak
jsou velmi uměřené, architektonicky elegantní a esteticky dotvářejí
podobu hřbitova.
Mgr. Lydia Baštecká
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Josef Škvorecký se vrátil do Náchoda…
„Do Náchoda se v této chvíli opět vrací
Josef Škvorecký. Posadí se nedaleko kašny na Masarykově náměstí, pohodlně se
opře, přehodí si nohu přes nohu a klobouk
odloží vedle sebe. Vlídně k sobě nechá přisednout každého, kdo si bude chtít pořídit společnou fotografii nebo si třeba jen
na chvíli odpočinout“, těmito slovy, která si vypůjčil z Náchodského deníku, zahájil starosta Jan Birke slavnostní odhalení sochy Josefa Škvoreckého. V neděli
11. května krátce po poledni se na Masarykově náměstí v Náchodě sešlo několik desítek lidí, kteří přišli vzdát hold
významnému náchodskému rodákovi
a spisovateli Josefu Škvoreckému, který
by letos v září oslavil 90. narozeniny.
Slavnostního odhalení se zúčastnili představitelé města Náchoda, poslanec a představitel jedné z rolí ve filmovém ztvárnění autorova románu Tankový
prapor – Vítězslav Jandák, starosta partnerského města Kudowa Zdrój – Czeslaw
Krecichwost (ten jménem občanů Kudowy
věnoval obyvatelům Náchoda na památku dnešní vzácné události strom, který
byl umístěn v blízkosti sochy u kostela),
Václav Krištof – zakladatel Literární akademie – Soukromé vysoké školy J. Škvoreckého, Petr Kaňka – režisér a vedoucí
katedry literární tvorby Literární akademie a mnoho dalších hostů.
Před vlastním odhalením sochy, které
mírně znepříjemnil zesilující déšť, zahrál

saxofonista a představitel Dannyho v seriálu České televize Prima sezóna – Petr
Kroutil národní hymnu.
Předlohou pro sochu Josefa Škvoreckého, resp. lavičku, byla spisovatelova fotografie v jeho typickém posedu, která byla
pořízena asi v 80. letech ve Varšavě a je
na ní zachycen spolu s muzikologem, publicistou a překladatelem Lubomírem Dorážkou. Jejím autorem je sochař MgA. Josef Faltus ze Záryb u Kostelce nad Labem,
který zvítězil v anonymní soutěži.
Nová litinová lavička, na jejíž pořízení město věnovalo z městského rozpočtu 816.750 Kč, je umístěna poblíž kostela sv. Vavřince na Masarykově náměstí,
v místě, kde v loňském roce vznikla nová
odpočinková zóna v centru města. Místo
je vybráno i s ohledem na pořízení krásné fotografie, s dominantním kostelem či
náchodským zámkem v pozadí.
Nová Škvoreckého lavička je také výchozím bodem procházky po místech,
která jsou spjata s autorovými romány
a životem v Náchodě. Návštěvníci města si mohou trasu projít podle publikace Průvodce Náchodem Josefa Škvoreckého od Aleše Fetterse. Místa jednotlivých
zastávek jsou označena a můžeme mezi
nimi najít mimo jiné gymnázium, restauraci Port Artur nebo Dannyho kavárnu
v Hotelu U Beránka, kde trasa končí.

Partnerská města Náchod a Kudowa-Zdrój
oslavila 10 let vstupu do Evropské unie
Přátelská atmosféra a velmi chladné
počasí provázely v sobotu 3. května 2014
společné setkání představitelů měst Náchoda a Kudowy-Zdrój u příležitosti oslav
10 let vstupu Česka a Polska do Evropské
unie.
Odpoledního setkání v místě hraničního přechodu v Bělovsi se zúčastni-

li starostové obou měst Jan Birke a Czeslaw Krecichwost, člen regionální rady
Dolnoslezského vojvodství Jerzy Tutaj,
místostarostové Náchoda Tomáš Šubert
a Drahomíra Benešová a také radní a zástupci úřadu města Kudowa-Zdrój.
Starostové Jan Birke a Czeslaw Krecichwost ve svých projevech připomněli

Dopravní omezení
v Náchodě

spojená s červnovými akcemi
Vážení občané, dovolujeme si vás informovat o dopravních omezeních, která budou
souviset s plánovanými akcemi v Náchodě.
7.– 8. 6. 2014
MISTROVSTVÍ ČR
V MAŽORETKOVÉM SPORTU – FINÁLE
V sobotu od 6.00 do 18.00 a v neděli od 6.00 do 17.00 bude parkování v ulicích Na Strži, Bratří Čapků (před ATASem)
a parkoviště před bazénem v ul. Pražská
vyhrazeno pro účastníky Mistrovství ČR
mažoretek. Návštěvníkům, kteří na akci
přijedou auty, doporučujeme parkování
v přilehlých oblastech – nedaleká parkoviště u supermarketů Albert, Penny a dalších.
14. 6. 2014
ŠLAPACÍ VOZÍTKA
3. MEZINÁRODNÍ SRAZ
V sobotu od 5.00 do 21.00 hodin budou
uzavřena parkoviště za budovou radnice a ulice Hronova, Krámská a Radniční.
NÁCHOD SLAVÍ 760 LET
V sobotu od 7.00 do 23.00 hodin bude
omezen průjezd Masarykovým náměstím
mezi ulicemi Poštovní a Palackého.
21.–22. 6. 2014
PÍSEČNÉ HRÁTKY, PLÁŽOVÝ VÍKEND
NEJEN PRO RODINY S DĚTMI
TURNAJ V PLÁŽOVÉM FOTBALE
A VOLEJBALE
Ve spodní části Masarykova náměstí
(u kašny) bude omezeno parkování v termínu od 20. do 23. 6. 2014.
Předem děkujeme za pochopení.
dlouhodobý a trvalý význam vzájemné
spolupráce, která se v posledních letech
stále více rozvíjí. Jerzy Tutaj pak představil čerstvě vytištěnou Strategii Evropského města Náchod – Kudowa Zdrój, která
řeší stěžejní oblasti spolupráce – dopravu,
lázeňství, cestovní ruch, ochranu životního prostředí a oblast kultury a sportu.
Společně si všichni symbolicky připili
minerálkami – polští zástupci Kudowiankou a náchodští Idou. Nechybělo krájení
dortu, který připomínal desetileté členství České a Polské republiky v Evropské
unii.
„Jsem rád, že se nám právě v čase oslav
vstupu obou zemí do Evropské unie podařilo zrealizovat jeden z dílčích projektů,
o který jsme již dlouho usilovali“, připomněl náchodský starosta Jan Birke instalaci společných uvítacích panelů na vjezdech do města před několika dny.
Oslavy pokračovaly kulturním programem v lázeňském parku sousední
Kudowy Zdrój, kde mimo jiné vystoupily i náchodské mažoretky nebo pěvecký
sbor Hron.
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Dobrovolnická cena Křesadlo
V pondělí 28. dubna 2014 byly v Městském divadle dr. J. Čížka v Náchodě předány dobrovolnické ceny Křesadlo – ceny
pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Večer byl věnovaný všem lidem, kteří dobrovolně podají pomocnou ruku,
kde je potřeba.
Křesadlo je symbolem vykřesané jiskřičky lidství a smyslem
jeho udělování je nejen ocenit dobrovolníky, ale zároveň šířit
myšlenku dobrovolnictví do hlubšího povědomí veřejnosti.
Předávání dobrovolnických cen připravila skupina studentů, která si říká Hledači příběhů za podpory střediska volného
času Déčko Náchod, Místní akční skupiny Stolové hory, Mládeže

Cena Mosty putuje do Náchoda
Cena MOSTY byla udělována za mimořádnou aktivitu, nebo
čin ve prospěch osob se zdravotním postižením a to ve čtyřech
kategoriích. Akce se konala 20. března 2014, patronkou ceremoniálu byla paní Livie Klausová, moderátorem slavnostního odpoledne byl pan Aleš Cibulka. Celkem bylo do 11. ročníku nominováno sedm desítek projektů a osobností. Naše paní předsedkyně
Olga Frühaufová je nejspíše první osobností z Náchodského regionu, která tuto cenu obdržela.

KŘESADLO, MOSTY
v akci, Kulturní a sportovní nadace města Náchod a osobní podpory pana starosty Birke.
V sále náchodského Beránku, jak se místnímu Městskému divadlu říká, se sešli dobrovolníci, zástupci organizací, kteří nominovali své dobrovolníky. Dobrovolníky přišel již tradičně podpořit starosta města Náchoda Jan Birke, oba místostarostové města
Drahomíra Benešová a Tomáš Šubert.
O doprovodný program slavnostního večera se postaralo bubenické seskupení Tus TuDuKa ZUŠ Náchod pod vedením Stanislava Víta.
Děkujeme Všem, kteří přišli do Beránku, a všem nominovaným – zdánlivě obyčejným lidem – přejeme dostatek chuti
a energie v další dobrovolnické činnosti.
Monika Hovádková

Deset Deka Festival – 5. ročník
Pátek 6. června, 20.00 Aula JG Náchod
Moment (DAMU, Praha – CZ/SLOV/Port/Rom): Tajný život
Sobota 7. června, 20. 00 Krčma Maštal
ECHT! Koncert
Čtvrtek 12. června, 20.00 Divadlo Pod zámkem ZUŠ Náchod
Športniki (CZ/SLO): Gagarin
Pátek 13. června, 19.00 JazzKlub, Španielova pasáž
DRED (Náchodsko – Kladsko – Pražsko): Noctur
Pátek 13. června, 20.30JazzKlub, Španielova pasáž
Divadlo DNO (Brno/Praha): Auto-láska
Sobota 14. června, 18.00 Krčma Maštal
Mikrle ZUŠ F. A. Šporka (Jaroměř) inspirováni M.Pallou: Obočí
Sobota 14. června, 20.00 Krčma Maštal
Divadlo Ojebad (Praha): PRAHA-HRONOV ZPÁTEČNÍ
Středa 8. června, 19.00 Aula JG Náchod
Studio Damúza (Praha): První dáma platí, druhá leze z gatí!
Pátek 20. června, 19.30Divadlo Pod zámkem ZUŠ Náchod
Relikty hmyzu (Praha): Hamlet (chlapec, který zůstal naživu)
Pátek 20. června, 21.30Blízkost čajovny Poklop
– zahrada Déčka Náchod
Hana Voříšková a Kateřina Duspivová (Choceň):
Světlušky – večerní chvilka poezie
Sobota 21. června, 16.00 Kavárna Láry Fáry
Divadlo Dagmar (Praha/ Karlovy Vary): Jak přišli obři do Irska
aneb Cesta tam a zase zpátky
Sobota 21. června, 19.00 Aula JG Náchod
„Děvčátko a slečny“ ZUŠ F. A. Šporka (Jaroměř):
Červená karkulka – „Kázání děvčátkům a slečnám“
Pondělí 23. června, 19.00 Aula JG Náchod
DREJG (Náchod): (O) ( ) PADÁNÍ – pokus o kus scénického
čtení (work in progress)
Středa 25. června 20.00, Divadlo Pod zámkem ZUŠ Náchod
Geisslers Hofcomoedianten (Kuks/Praha): Valdštejn
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TRIGA REALITY realitní kancelář
Náměstí TGM č. p. 82,
Dvůr Králové n. Labem nabízí:
Rodinný dům 4+1 – Hronov. Prostorný, blízko
centra, po vnitřní rekonstrukci, vytápění
na TP, pozemek 325 m2. LEVA
Při rychlém S
jednání
možnost další
slevy.
CENA:
1.290.000 Kč

Dům se dvěma bytovými jednotkami 4+1 a 5+1
Provodov-Šonov. Kůlna, 2x garáž, skleník,
udržovaná
zahrada 661 m2,
oploceno.
Možno využít
k podnikání.

Družstevní byt 3+1
s komorou po vkusné
rekonstrukci v roce
2009, umístěný
ve 3. patře zděného
domu v Náchodě .

Udržovaná roubená chalupa Litíč-Nouzov.
K nemovitosti patří stodoly ve výborném
stavu,
letní kuchyně,
udírna
a pozemky
3.569 m2.

CENA:
1.350.000 Kč

ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ

S LE

CENA:
2.199.000 Kč

VA

CENA:
1.499.000 Kč

Nebytový prostor ve zděném domě v centru
Červeného Kostelce s možností rekolaudace
na byt 3+kk.
Jedná se
o prostor
o celkové ploše
118,45m2.

Družstevní byt 5+1 o ploše 88 m2 v Náchodě,
4. p, zděné jádro, novou kuchyňská linka, dveře a ve třech
místnostech
VA
vestavěné
S LE
skříně.

CENA:
499.000 Kč

CENA:
936.000 Kč

Rodinný dům 6+2 v obci Malé Svatoňovice.
Pozemek 1688 m2, stodola, garáž, terasa. Dvě
oddělené bytové
jednotky. Pl.okna,
ústřední vytápění,
ihned k bydlení.
Cena k jednání.

Cihlový řadový dům
v Novém Městě nad Metují.
Dům s pozemkem 292 m2,
zastřešenou pergolou
a krbem se nachází v klidné
a žádané lokalitě
Na Františku.

CENA:
3.599.000 Kč

CENA: 2.850.000 Kč

775 777 073 www.trigareality.cz 774 777 073

ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ

SOLNÁ JESKYŇKA NÁCHOD
Husovo náměstí 542, Náchod

tel.: 605 757 767, 491 422 828

www.jeskynkasolna.cz, jeskynkasolna@jeskynkasolna.cz

*** ČERVEN V SOLNÉ JESKYŇCE ***
***

neděle 1. června - DEN DĚTÍ
všechny děti mají vstup do jeskyňky ZDARMA
děti do 12 let v doprovodu dospělé osoby
…..........................................................................................................
17. června - LETNÍ SLUNOVRAT ANEB VÍTÁME LÉTO
permanentky „ RELAX LÉTO “ - 5 návštěv jeskyňky za poloviční cenu
akce platí od 17. června do 31. srpna 2014
….............................................................................................................
od 27. června - 28. června 2014

Na ploše 400 m2 2uvidíte vše,
ploše 400Vaše
m uvidíte
vše,
coNa
potřebuje
koupelna.
co potřebuje Vaše koupelna.

VŠICHNI ŠKOLÁČCI ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAJÍ VSTUP
DO JESKYŇKY ZDARMA
děti do 12let jen v doprovodu dospělé osoby
….............................................................................................................

100

PRONÁJEM SOLNÉ JESKYŇKY … 444,- Kč
( max. 4 dosp. osoby + 4 děti nebo max. 6 dosp. osob )
95 ….............................................................................................................
RELAXACE S TIBETSKÝMI MÍSAMI
V PROSTORÁCH SOLNÉ JESKYŇKY
75

s panem Walterem Erberem

čtvrtek 19. června 2014 od 18h., 19h., 20h.
pro velký zájem doporučujeme rezervaci

….....................................................................................................................................

25
5

VÍTE, ŽE …. ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY PŘISPÍVAJÍ
NA RELAXACI V SOLNÉ JESKYŇCE
více informací na stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven nebo na
www.jeskynkasolna.cz

SLEVA 20% NA JEDNOTNÉ VSTUPNÉ PRO DRŽITELE RODINNÝCH PASŮ

0

PŘIJÍMÁME – SODEXO, UNIŠEKY, BENEFIT – PLUS

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU !!!
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Tělovýchovná jednota Sokol STARKOČ – oddíl turistiky
Vás srdečně zve na 39. ročník dálkového pochodu

Po stopách bojů z roku
1866

Po trasách

: Pěší – 10, 15, 25 a 50 km
Cyklo – Silniční kola 33 a 66 km a Horská kola 33 a 66 km

: sobota 21. června 2014
: Železniční stanice ve Starkoči (okr. Náchod) od 6 – 10.45 hodin
: Na koupališti ve Starkoči do 19 hodin
: Vlakem – tratě 032, 033 (výhodné skupinové slevy)
: 20 Kč, (děti do 14 let – 10 Kč, org. turisté na trase 50 km – 15 Kč)
: 20 Kč/noc - V místní sokolovně ve spacím pytli – objednat do 15. 6. 2014
: Jaroslav Rufer, Starkoč 6, 547 01 Náchod, TB-775945866,
mail: rufer.starkoc@seznam.cz, internet: http://tjsokol.starkoc.net
Občerstvení
: V cíli obdrží všichni účastníci pochodu opečený párek hrazený z vkladu
Různé
: Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí!
Všichni účastníci obdrží pěkný diplom. Batohy uschováme v cíli pochodu.
Pochod se jde za každého počasí!
Odměněni budou: nejstarší, nejmladší a nejvzdálenější účastníci
a nejpočetnější rodinný či oddílový kolektiv
V cíli a na kontrolách budou krásná originální razítka pochodu .
V cíli možnost zakoupení turistické vizitky tohoto pochodu za 12 Kč!
Upozornění: u pomníků Myslivce a Branky ve Vysokově, se budou pohybovat uniformovaní vojáci.
Od 13 hodin, bude ke zhlédnutí bojový program u pomníku Myslivce!
Datum konání
Prezentace
Cíl
Jak k nám
Startovné
Ubytování
Informace

Popis tras pro pěší turisty:

Trasa 10 km: Starkoč, Vysokov, Václavice, pomník Branka, pomník Myslivce, Starkoč koupaliště
Trasa 15 km: Starkoč, Zlič, Ratibořice, Česká Skalice, přehrada Rozkoš, Starkoč koupaliště.
Trasa 25 km: Starkoč, Zlič, Ratibořice, Bílý most, Rýzmburk, Třtice, Studnice, rybník Špinka, Kramolna
pomník Myslivce, Starkoč koupaliště.
Trasa 50 km: Starkoč, Č. Skalice, Ratibořice, Havlovice, Vízmburk, Č. Kostelec, rybníky Brodský
a Špinka, Kramolna, Náchod hřbitov 1866 a zámek, pomník Branka, pomník Myslivce,
Starkoč koupaliště.

Silniční kola :

Popis tras pro cykloturisty:

Trasa 33 km: Starkoč, Vysokov, Provodov,Šonov, Lhota, Nahořany, Černčice, Slavětín, Městec, okolo
přehrady Rozkoš, Č. Skalice, Zlíč, Studnice, Ř. Lhota, Lhotky, pomník Myslivce, Starkoč.
Trasa 66 km: Starkoč, Vysokov, Provodov, Šonov, Nahořany, Černčice, Slavětín, Josefov, Vlkov, Smiřice,
Jaroměř, Heřmanice, Běluň, Bukovina, Chválkovice, Ratibořice, Zlič, Studnice, Ř. Lhota,
Lhotky, pomník Myslivce, Vysokov, Starkoč koupaliště.

Horská kola :

Trasa 33 km: Starkoč, Studnice, Zlič, Ratibořice, Slatinský mlýn, Havlovice, Rtyně, Č. Kostelec, Zábrodí,
Kramolna, pomník Myslivce, Vysokov, koupaliště Starkoč
Trasa 66 km: Starkoč, Studnice, Zlič, Ratibořice, Slatinský mlýn, Havlovice, Rtyně v Podkr., Odolov,
Bohdašín, Č. Kostelec, rybníky Brodský a Špinka, Kramolna, Náchod, Peklo, Přibyslav,
Václavice, pomník Branka, pomník Myslivce, Starkoč koupaliště.

Na shledanou ve Starkoči v sobotu 21. června 2014!
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Náchodský pivovar soutěží
na Apetit Festivalu v Pardubicích,
přijeďte jej podpořit

Pardubice – Pardubické dostihové závodiště se 21. a 22.
června stane dějištěm druhého ročníku gastronomického
svátku Apetit Festival. Připraveno je pro vás setkání s těmi
nejlepšími šéfkuchaři, restauracemi, pivovary, vinařstvími,
kavárnami, koktejlovými bary, ale i regionálními specialitami
a potravinami, které byste jinde nepotkali. „Loňská rekordní
účast 25 tisíc lidí nás motivovala k dalším vylepšením. Kuchařské
show předvede skutečná elita mezi kuchaři. Nebude samozřejmě
chybět Zdeněk Pohlreich, kterého doplní Oldřich Sahajdák, čerstvý
vítěz ankety Zlatý kuchař roku, jenž letos potřetí za sebou obhájil michelinskou hvězdičku, a také Marcel Ihňačák, nejpopulárnější slovenský šéfkuchař. Vaření v přímém přenosu dále předvedou
Riccardo Lucque, italský šéfkuchař s bohatou mezinárodní praxí a majitel několika prestižních italských restaurací, známý propagátor zdravého životního stylu Petr Havlíček a také Jiří Štift,
šéfkuchař prestižní restaurace Mandarin Oriental Prague,“ láká
za pořadatele na hvězdnou kuchařskou účast Martin Nauš.
Návštěvníky bude lákat i ochutnávka živých květů, hmyzu či
molekulární kuchyně. Chybět samozřejmě nebude ani volba nejlepší restaurace a pivovaru. „A zde se o ocenění utkají i zástupci Vašeho pivovaru Primátor z Náchoda,“ upozorňují pořadatelé.
„Věříme, že východočeský Apetit Festival potvrdí svou pozici
největší události v oblasti gastronomie v tomto regionu a těšíme se před prázdninami v Pardubicích na shledanou,“ uzavírá Nauš. www.apetitfestival.cz

15 TOP restaurací

ochutnejte 45 degustačních porcí soutěžních restaurací
•

20 pivovarů

přes 100 druhů piv a pivních speciálů
•

10 vinařství

česká, moravská a zahraniční vína

Kuchařské show • Hudební a zábavní program
www.apetitfestival.cz

Johny Cash revival v Náchodě

A6_CB.indd 1

13.05.14 9:10

Chcete strávit příjemný večer
s americkou country muzikou?
Přijďte si poslechnout do Náchoda
nejlepší evropský revival Johnny
Cashe ze Slovenska. Robert Šimek
s kapelou Efest vystoupí v sobotu
28. června v Náchodě na Hamrech
před barem Plechovka. Uslyšíte jak
nejznámější hity Johnny Cashe, tak
i premiéru nových věcí v autentickém podání. Předprodej zajišťuje
VV Music Shop na Kamenici v Náchodě. Na koncert Johnny Cash revival s kapelou Efest 28. června od
19 hodin vás zve kapela Efest a Robert Šimek. Děkuji za kapelu Efest Jarmila Kořínková

Náchodské Pivobraní

odkrývá hudební program
Na Masarykově náměstí v Náchodě se v létě uskuteční 3. ročník Pivobraní. Stane se tak třetí prázdninovou sobotu 19. července. Jednodenní akce v uplynulých dvou letech přilákala
tisíce návštěvníků a má potenciál stát se nejoblíbenější letní lidovou slavností regionu. Organizátoři už na facebookovém profilu Pivobraní polehoučku odkrývají letošní hudební
program. Už teď je jisté, že na pódiu zahrají kapely Nanovor,
Vaťák (Kabát revival), Mother´s Angels, Heebie Jeebies, Flendrs nebo Mr. Cocoman. Pokud Pivobraní fandíte, sledujte ho
na facebooku, kde se v nejbližších dnech dozvíte také jméno hlavní hudební hvězdy a postupně všechny novinky, které návštěvníky letošního ročníku Pivobraní čekají.
(hs)
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Náchod
100 let

760 let

110 let

1914–2014

1254–2014

1904–2014

MĚSTSKÉ DIVADLO

MĚSTO

RADNICE

Město Náchod vás srdečně
zve na akci

Náchod

slaví 760 let

sobota 14. června 2014
Masarykovo náměstí – podium
13.00–14.00
14.00–14.20
14.30–14.45
14.50–15.00
15.05–15.10
15.15–15.35
15.50–16.45
17.00–18.00
18.30–19.30
20.30–21.45

Slavnostní přivítání družiny rytíře Hrona
Kytice od Komendy – ZŠ Komenského – dramatický soubor
Mach a Šebestová blahopřejí městu – ZŠ T. G. Masaryka
První zmínka – ZŠ T. G. Masaryka – školní družina
Šachová partie – taneční vystoupení – ZŠ Drtinovo náměstí (Staré Město)
Lidové tanečky – MŠ Vítkova (Babí)
Kapela Pro Radost
Kapela Klapeto
Kapela Jazz Generation
Vystoupení zpěváka Petra Koláře

Hotel u Města Prahy – park – vojenské ležení
ukázky sečných a bodných zbraní, dobový vojenský život, polní kuchyně

14.00
14.30
15.00
16.00
16.30
18.15
18.30

vystoupení kejklířů
vystoupení jízdní družiny rytíře Hrona
šermířské souboje
vystoupení kejklířů
vystoupení SHŠ Manové Přemysla Otakara
šermířské souboje
vystoupení kejklířů

Hradební ulice – park u hradeb
Loutková scéna Dětem pro radost

14.30 a 16.30

Kašpárek a Jaga baba

Doprovodný program
Ukázka tradiční řemeslné výroby, stánkový prodej
Rozdávání balonků Mr. Carlo
Promo akce Hitrádia Magic
Hra na flašinet

Prostor za budovou radnice
3. mezinárodní sraz šlapacích vozítek – Moskviče
Z důvodu konání této akce bude omezené parkování v centru města.
www.mestonachod.cz

Změna programu vyhrazena.
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ZŠ TGM

ZŠ T. G. Masaryka
Kyberšikana a její úskalí
Ve dnech 14. 4., 15. 4. a 23. 4 2014 se
na ZŠ TGM Náchod konaly přednášky
v rámci preventivního programu na téma
– Duben – Měsíc bezpečnosti, tzn. dopravní výchova pro 6. třídy a Kyberšikana
a bezpečí na internetu v 7. až 9. třídách.
Chtěli bychom jménem poučených a spokojených žáků poděkovat paní Mgr. Evě
Prachařové, mluvčí Policie ČR Náchod.
Mgr. Jitka Müllerová

Náchodský zpravodaj
ní. Žáci 2. stupně se ve svých projektech
zaměřili hlavně na kladné a záporné
stránky naší školy, vztahy mezi spolužáky, jak se bránit proti šikaně a kyberšikaně.
Žáci se při práci na projektech snažili, práce se jim líbila a snad se i pobavili
a něco nového a zajímavého se dozvěděli.
Mgr. Martina Bláhová
a Mgr. Hana Pavlištová

chystáme na 23. 6. druhý sportovní den
z projektu „S úsměvem a všichni spolu rozhýbeme město, školu“. Tímto vás
na něj srdečně zveme. Přijďte si s námi
zasportovat!

Svátek matek
Jak popřát maminkám k svátku? Pro
neobvyklý způsob se rozhodli prvňáčci v ŠD na ZŠ T. G. Masaryka v Náchodě. Na nástěnku na chodbě školy umístili veliké srdce. Na malá srdíčka pak psali
své gratulace a zároveň i sliby, jak budou
pomáhat. Prvňáčci svá srdíčka připíchli
na velké srdce a zároveň vyzvali i ostatní
děti ze školy, aby i ony připojily své přání pro maminku. Jak to dopadlo? Posuďte
sami!
M. Šimonová vychovatelka

Prezentace prací osmáků
Škoda, že jste u toho nebyli! V úterý
13. 5. 2014 vystoupili žáci 8.B ze ZŠ TGM
s prezentacemi svých ročníkových prací. Mohli jste si tedy poslechnout něco
o Londýnu, památkách UNESCO v Čechách, elektrárnách a obnovitelných zdrojích, sluneční soustavě, první světové válce, Albrechtu z Valdštejna, San Francisku
a spoustě dalších zajímavých věcí.
Ale víte, co bylo ještě úžasnější než samotné práce? Vystupování žáků. Jejich
skromnost, ale zároveň jistota a přehled,
úsměv na tváři, pohoda, klid, prostě zdravě sebevědomé vystupování „osmáků“.
Proto vás určitě nepřekvapí mé upřímné vyznání – jsem na své děti opravdu
moc pyšná.
Mgr. Iva Prouzová, třídní učitelka 8.B

Projektový den
Dne 2. května proběhl na naší škole
projektový den na témata „Dobrá škola,
Třídění odpadů, Ochrana člověka za mimořádných situací“.
Každá třída 1. stupně tvořila projekty hlavně na témata „Policie, Záchranná
služba, Hasiči, Třídění odpadů“, žáci besedovali, malovali, vyzkoušeli si základní
dovednosti při ošetření drobných poraně-

Sportovní den
Nastal den 9. 5. 2014, na který jsme se
všichni těšili. Na naší škole se konal sportovní den s mottem „S úsměvem a všichni spolu rozhýbeme město, školu.“
S radostí a nadšením jsme mezi námi
mohli přivítat: místostarostku města Náchod Mgr. Drahomíru Benešovou, paní
učitelky a děti MŠ Březinova Náchod.
Den jsme zahájili v aule proslovem
pana ředitele Mgr. Romana Odvářky
a paní zástupkyně Mgr. Jany Žaludové.
Po proslovu ještě následoval tanec Terezy
Bogdanové z třídy 8.A. Poté jsme se všichni odebrali na svá přidělená stanoviště.
Během dne jsme se prostřídali na disciplínách, které si pro nás připravili žáci
osmých a devátých tříd. Při jízdě na koloběžkách, házení vlaštovkami, šátkované,
štafetě či lezení na horolezecké stěně jsme
si užili spoustu zábavy.
Po splnění všech soutěží jsme se opět
odebrali do auly, kde se slova ujala znovu
paní zástupkyně. Nakonec jsme sportovní
den zakončili společným tancem, do kterého se zapojili nejen děti, ale i dospělí.
Jako překvapení pro nás naše kuchařky
připravili vynikající oběd v podobě obrovského knedlíku politého pudinkem a posypaným mákem.
Děkujeme za účast hostů a trpělivost
našich učitelů. Žáci 7.B a 8.B
A protože byl sportovní den tak úspěšný a bavil všechny žáky, učitele i hosty,

Soutěž sovička
Děti ze ŠD při ZŠ TGM v Náchodě se rozhodly zapojit do soutěže, kterou vyhlásilo knihkupectví Sovička. Soutěží se o nejkrásnější sovičku, věrného strážce knih,
která bude vybrána na vernisáži výstavy
20. června 2014 od 15.00 hodin v knihkupectví Sovička. Výherní sovička následně zůstane v knihkupectví a bude hlídat
knížky. Ostatní sovičky budou vydraženy
a vybrané peníze budou věnovány na dobrou věc. Tím sovičky pomůžou těm, kteří
to potřebují. Takže děti zasedly a vyráběly, malovaly, vystřihovaly a lepily různé
sovičky. Děti to bavilo, motivací se jim
stalo překvapení, které na ně na výstavě bude čekat a samozřejmě také možná
výhra soutěže. Tak už zbývá jen jim přát
mnoho úspěchů ve výtvarné soutěži.
Baškovská, vychovatelka

červen 2014

ZŠ PLHOV
Závěrečné práce
žáků 9. tříd
V polovině května završují žáci 9. tříd
své studium na plhovské základní škole.
Během jara sepsali svou závěrečnou práci, nakonec je čekala obhajoba. Tato „malá
maturita“ se odehrála v plhovské škole
ve dnech 12. a 13. května 2014.
Závěrečná práce je jakýmsi shrnutím
všeho, co obnáší základní škola. Žáci si
podle svého zájmu vybrali téma, posbírali
informace, zpracovali je do podoby seminární práce. V rámci obhajoby svoji práci představili, zodpověděli dotazy komise
tvořené pedagogy školy. Kdo uspěl, na závěrečné akademii, která se koná v červnu
v městském divadle, dostane osvědčení,
že byl úspěšný.
V letošním roce se nám zdálo, že se někteří žáci „rozjížděli“ příliš pomalu. Nestíhali termíny konzultací, snažili se „vypůjčit si“ z odborné literatury a z internetu
až příliš mnoho textu. Oproti minulým
rokům jsme však zaznamenali posun
v množství a kvalitě elektronických prezentací v rámci obhajoby závěrečné práce.
Třída 9. A si na tričko, které si vycházející žáci společně pořídili, nechala vytisknout nápis „Nechte nás žít“. Jejich přání
rozumím. Ale k samostatnosti je třeba se
prokousat i smysluplnou školní docházkou. A závěrečné práce v systému výuky
smysl mají.
Vladimír Honzů

Projektový den
Co všechno má naučit škola?
Ve středu 7. května na Plhově neplatilo zvonění. Již tradičně dvakrát do roka
zrušíme pravidelný rozvrh a třídní učitelé
připraví pro své žáky jednodenní projekt.
Právě tyto dny dávají prostor k tomu, abychom se věnovali tématům, která prolínají jednotlivé předměty, problémům, které
přináší současný svět.
Ve čtvrtých třídách se celý den žáci věnovali bezpečnosti na silnicích a v dopravním provozu. Třetí, páté, osmé třídy
a třída 9.A se zabývaly penězi. Jak s nimi
nakládat, jak se vyznat v rodinném rozpočtu. Více „ve škole“ zůstali druháci, kteří se celý den potýkali se zajímavou matematikou, deváťáci zkoumali kraje České
republiky, jiné třídy se vydaly až do historie staré několik tisíc let.

ZŠ PLHOV, KINO VESMÍR
Veřejnost, zejména rodiče, jejichž děti
navštěvují základní školu, si určitě všimli,
že školy stále více „učí“ témata, se kterými se dříve ve škole nesetkávali. Již zcela
samozřejmě do výuky patří problematika nakládání s penězi, dovednost rozumně hospodařit. Stále větší důraz je znovu
kladen na dopravní výchovu, na to, jak se
zachovat v kritických situacích v dopravě, jak pomoci druhému v nouzi. V naší
plhovské škole jsme si již před lety jako
jednu z priorit stanovili zařazení etické
výchovy do práce s dětmi. Nejenom znalosti, ale i zásady spolupráce, umění vyjít s lidmi okolo sebe, patří do základního
vzdělání. To vše jsme v rámci projektového dne řešili.
Při hodnocení jednoho konkrétního
projektového dne na plhovské škole si nemohu odpustit poznámku, která se těchto
témat v práci školy týká. Každodenní praxe mne přesvědčuje, že děti si z řady rodin
přinášejí stále méně a méně znalostí a dovedností. Máme ve škole děti, které „neumějí“ přejít bezpečně silnici, dokud to neprobírají ve škole. Žáky, kteří nepoznají
jedinou dopravní značku. Když se v rámci výuky zabýváme financemi, zjišťujeme,
že jsou děti, které nikdy neplatily penězi. Neumějí nakoupit, nemají představu
o hodnotě peněz (a to opravdu nemluvím
jen o prvňáčcích).
Květnový projektový den splnil to, co
splnit měl. Třídy pracovaly na společném
úkolu, dávaly si do souvislostí to, co v některých hodinách řeší jako jednotlivosti. Dál se budeme ve škole věnovat tomu,
co moderní společnost přináší. A moje
poznámka o úloze rodiny ve vzdělávání dětí opravdu nebyla myšlena jako povel pro rodiče – naučte své děti všechno
doma, my je pak ve škole vyzkoušíme. Je
to spíše přání, aby se děti dokázaly vyznat v tomto nejednoduchém světě zejména díky těm, kteří jsou jim nejbližší.
Vladimír Honzů

Environmentální
vyúčtování
Již několik let se podílí naše plhovská škola na projektu Recyklohraní aneb
ukliďme si svět. V roce 2013 jsme z domácností a ve škole posbírali 482 kg použitých baterií, jejich zpracováním bylo
získáno 313 kg druhotných surovin, které lze zpětně využít ve výrobě. Také jsme
nashromáždili a k ekologickému zlikvidování předali 209 kilogramů elektrospotřebičů. Projekt Recyklohraní je jedním ze
způsobů, jak se šetrněji chovat k životnímu prostředí a budeme v něm pokračovat
i v příštích letech.
P. Knoulichová

SVĚTOVÁ OPERA, DIVADLO,
ZÁZNAMY KONCERTŮ I VÝSTAVA

v měsíci ČERVNU 2014
KONCERT BERLÍNSKÉ FILHARMONIE
Středa 18. června v 19.30 hodin
Satelitní přímý přenos z Berlína
Dirigent: Sir Simon Rattle, speciálním hostem koncertu je klavírista Daniel Barenboim.
V programu zazní díla Charles Ivese (Nezodpovězená otázka), Richarda Strausse
(Metamorfózy – studie pro 23 sólových
smyčcových nástrojů) a Johanese Brahmse (Klavírní koncert č. 1 d moll). V tomto koncertu se na jednom pódiu setkají
dvě z největších hvězd hudebního nebe
při koncertu, který uzavře stávající sezónu Berlínské filharmonie a je z těch, které je škoda si nechat ujít… Sir Simon Rattle s taktovkou před orchestrem a Daniel
Barenboim u piana představí spolu s Berlínskou filharmonií slavný Brahmsův Klavírní koncert č.1 d moll. Vstupné 250 Kč,
zlevněné 230 Kč (studenti, důchodci, ZTP)
PŘIPRAVUJEME:
„MONTY PYTHON ŽIVĚ (PŘEVÁŽNĚ)“.
Neděle 20. července ve 20 hodin
Satelitní přenos
Společné vystoupení a zároveň údajně
poslední sbohem pěti žijících členů skupiny Monty Python, jejich první od roku
1982, které bude živě přenášeno do 1500
kin na světě…
Díky úžasnému vynálezu pohyblivých
obrázků přichází poslední noc Monty Pythonů do kina přímo k vám. Vytáhněte
své zauzlované kapesníky a zahřejte ještě jednou svůj mozek při posledním uplakaném, legračním, bouřlivém a skandálním sbohem pěti zbývajícím Pythonům,
jejichž vtipy se chystají odejít do důchodu. Na velkém plátně, v HD, vzkázali fanouškům členové Monty Python, že poslední show bude obsahovat „trochu
humoru, hodně patosu, hudbu a špetku
starověkého sexu.“
Satelitní přenos s doprovodnými českými
titulky. Vstupné 250 Kč, předprodej vstupenek od 1. 6. 2014 v pokladně kina Vesmír.
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ARCHA, POKLOP

Náchodský zpravodaj

S ARCHOU do knihovny i na P rima sezónu
Od října do března
probíhala v Městské
knihovně Náchod literární soutěž s názvem
„To ses tedy přepočítal“. Děti měly za úkol
napsat povídku, pohádku, příběh nebo
dopis na dané téma. Soutěžící byli rozděleni do tří skupin dle věku. Z Archy se
rozhodla Aurelie Karvaiová, že se soutěže
zúčastní. Auri má v psaní různých příběhů zálibu a již několikrát jsme měli možnost přečíst si její dílko, které bylo opravdu skvělé. To, že má Auri talent, jsme tedy
již věděli, ovšem byli jsme zvědaví, jak její
nadání ocení ostatní. 7. května proběhlo
v knihovně slavnostní vyhlášení této soutěže, které bylo součástí tzv. Knihovnického jarmarku. Za umístění dostávaly děti
kamínky, za které si mohly „koupit“ velkou spoustu věcí od drobných sladkostí,
přes plyšáky, knihy, puzzle, kšiltovky až
po batohy. Vyhlašovalo se zde více soutěží, dětské oddělení bylo plné dětí a panovala zde výborná atmosféra. Ve své kategorii Aurelie tuto soutěž vyhrála a my
bychom jí tímto chtěli moc pogratulovat.
V budoucnu bychom rádi prohlubovali
v dětech čtenářské dovednosti a také zájem o čtení a v rámci terénních služeb by-

chom chtěli s dětmi navštěvovat knihovnu a číst s nimi.
V pondělí 12. května jste nás mohli
v dopoledních hodinách vidět na náměstí, kde jsme v rámci Prima sezony dostali
možnost, abychom mohli představit naše
sdružení Dokořán, o.s., které kromě klubu pro děti Archa provozuje také čajovnu Poklop. Měli jsme připravenou spoustu výrobků, které naši klienti našili, dále
připravené aktivity pro děti a krásnou
prezentaci z fotografií. Bohužel nám však
počasí nepřálo a celou dobu nám propršelo. Budeme doufat, že příště už se na nás
usměje štěstí. Každopádně bychom touto cestou chtěli poděkovat festivalu Prima sezona o.p.s. za možnost prezentace.
Michaela Rázková, sociální pracovnice
SASRD Archa, Dokořán, o. s.

Po nabitém květnovém programu jsme
v červnu odlehčili a připravili pro vás dvě
kulturní akce.
12. 6., 19.00 koncert kapely PAP´N DEKL
z Nového Města nad Metují hrající ve stylu blues – rock. Tento koncert je součástí
projektu „Kultura otvírá Poklop“ a je již
osmým hudebním počinem, který letos
v Poklopu hostíme. Realizaci tohoto projektu finančně podpořila Kulturní a sportovní nadace města Náchoda.
Druhá pozvánka je na výstavu výtvarných prací, která bude probíhat od 16. 6.
a představí dílka, která vytvořily děti
v klubu Archa. Výstava potrvá dva týdny
a výrobky bude možné zakoupit.
Michaela Pišlová, Alternativní čajový klub
Poklop, Dokořán, o.s.

Společnost vozíčkářů
a zdravotně postižených

Den nezávislosti podruhé?

To je odpoledne plné her a atrakcí bez bariér.
Hronov – 14. 6. 2014 – park A. Jiráska –
zde se uskuteční druhý ročník „Dne nezávislosti“. Je to akce, která spojuje svět
hendikepovaných se světem zdravých
lidí. Vítán je zde každý, kdo se chce dozvědět, co je to canisterapie nebo hippoterapie, zastřílet si z luku nebo zaraftovat si na Metuji.
„Čistá radost. Tak bych asi pojmenoval společné pocity všech účastníků loňského Dne nezávislosti. Ukázalo se, že zdravé
a hendikepované děti zažívají stejnou radost,
hrají si se stejným zapálením a dokonce spolu umí normálně kamarádit. Překážky často existují jen v našich hlavách a to se snažíme lidem ukázat,“ říká Tomáš Buriánek,
vedoucí dětského vodáckého oddílu Lotři.
Odpoledne plné her začíná již v 14.00
hodin a na návštěvníky hronovského parku čeká také živé divadelní představení
dětí s hendikepem, uvidí jaroměřské policisty v akci, mohou si vyzkoušet rafting
na Metuji, lukostřelbu, ale také se mohou
svézt na invalidním vozíku, handbiku,
na koni a příznivci psů poznají, co je to
vlastně canisterapie. Nejmenší návštěvníky jistě potěší skákací hrad, rodiče si mohou odpočinout u stánku s kavárnou Láry
Fáry. Akce končí v 18.00 hodin a kromě
živé hudby vás celým odpolednem provede moderátor Tomáš Peterka.
„Přála bych si, aby se pro nás stalo soužití s hendikepovanými naprostou samozřej-

červnová v POKLOPU
kultura

mostí, a akce jako je „Den nezávislosti“, už
nemusely bořit předsudky v srdci naší společnosti“, dodává Denisa Voborníková, ředitelka Občanského sdružení Cesta.
„Den nezávislosti“ je společnou akcí
dvou neziskových organizací – Dětského turistického a vodáckého oddílu Lotři Hronov a Občanským sdružením Cesta
Náchod, které pečuje o osoby s hendikepem. Více o akci a o spolupráci naleznete
na www.spolecnysvet.cz
Kontakt
Denisa Voborníková, tel: 737 219 833
e-mail: vobornikova@stacionarcesta.cz
Tomáš Buriánek, tel: 775 951 461
e-mail: info@lo3.cz

sobota 14. 6. 2014
Park A. Jiráska v Hronově
14–18 hodin

moderuje Tomáš Peterka
Program:

• Slavnostní zahájení
• Vystoupení dětí ze stacionáře Cesta
a MŠ a ZŠ J. Zemana v Náchodě
• Ukázka výcviku a zásahu policejních psů
Městské policie Jaroměř
• Vystoupení larpové skupiny
ARTAIR z Hronova
• Skákací hrad
• Jízda na koních
• Plavba na kánoích

Pozvánka
na XXXV. ročník
Ratibořického pojezdu
vozíčkářů
Hlavní pořadatel:
Společnost vozíčkářů a zdravotně postižených Náchod a Národní rada osob
se zdravotním postižením ČR
Termín konání:
6.–8. června 2014
Místo konání:
Autokemp ROZKOŠ u České Skalice
Účastnický poplatek: 500 Kč
V ceně je zahrnuto: ubytování 2x,
snídaně 2x, oběd 1x, večeře 1x
Ubytování je zajištěno v téměř bezbariérových chatkách (část se sociálním zařízením).
Zájemci se mohou informovat
na adrese:
Opřátko Tomáš
Krámská 727
54701 Náchod
(Tel.: 491423542)
Případně e-mailem na adresu:
opratko.tomas@seznam.cz
Těšíme se na setkání s Vámi a věříme,
že nám zůstanete i nadále věrni.
Za pořadatele: Miroslav Čiháček

červen 2014

HOPSÁČEK, POZVÁNKY

MC Hopsáček
www.hopsacek.cz
Nadešel červen a s ním i tradiční Hopsáčkovské výlety pro všechny
dopolední skupiny a samozřejmě nejen pro ně!!!
4. 6. vyrazíme mašinkou do Nového Města nad Metují – sraz
na vlakové zastávce ve Starém Městě v 9.15 (možno nastoupit
i na hlavním nádraží – vlak odjíždí v 9.22 h).
11. 6. rozloučení se školním rokem na pozemcích ZŠ Komenského – koukneme na zvířátka, něco málo si zahrajeme a opečeme si těsto nebo vuřtíky. Sraz v 9.30 na pozemcích (odstavné
parkoviště u hřbitova) nebo v 9.15 u restaurace Hynek.
18. 6. autobusem do Police nad Metují – prohlédneme si zámeckou zahradu, navštívíme mini ZOO zahradnictví Zobal a nakoukneme do MC MaMiNa – sraz na nástupišti směr Police n. Metují v 8.40 – odjezd v 8.55.
Dopoledne Hopsáme do 20. 6. 2014. Opět Vás rádi uvidíme
8. 9. 2014, v 1. týdnu proběhnou sanitární dny – rádi přivítáme Vaši pomoc.
Pro všechny příznivce Klubu SUN Náchod, tj. pro stávající, ale
i pro ty odrostlejší připravujeme rozloučení na Borové s pěším
výletem do Polska. Sejdeme se odpoledne 6. 6., společně pohrajeme, posedíme u ohýnku, vyzkoušíme promítání pod širákem,
odvážlivci mohou i přespat pod širákem, pro méně odvážné je
možné nocovat v budově nebo pod vlastním stanem. Zájemci volejte, bližší info rádi zašleme. Těšíme se nejen na děti, ale i rodiče či babičky a dědečky.
Rozloučení s kroužkem Šikovných ručiček proběhne opět společným výletem po okolí s překvapením – odcházíme v 16.00 hod
od Hopsáčku dne 12. 6. 2014.
15. 6. 2014 neděle od 15 hodin – Divadlo MIM Praha – „Kouzelné malování“.
Děkujeme všem, kteří se přihlásili na příměstské tábory a pobytový tábor. V případě zájmu volná místa jsou na příměstském táboře od 4. 8. s Luckou Pošvářovou a 11. 8. s Terkou
Šmídovou.
Odpolední kroužky postupně během června končí. V případě,
že jste chtěli něco vyzkoušet, raději volejte a mi Vás včas budeme informovat o aktuální nabídce, kterou pro Vás připravujeme
opět od září. Přijímáme přihlášky do kurzů angličtiny.
24. srpna Vás zveme na další pohádku s Rodinnými pasy
– „O pejskovi a kočičce“, hraje divadlo Praha.
Na přelomu července a srpna a na konci srpna proběhne stříhání dětských vlásků, nutné si zavolat.
Sledujte naše www.hopsacek.cz, případně naše facebookové stránky. Ještě jednou děkujeme všem pomocníkům a se všemi stálými, ale
i novými se těšíme v září na viděnou. Užijte si prázdnin, vody, sluníčka, a když uvidíte na svých cestách něco zajímavého, neváhejte, foťte a posílejte tipy na náš email hopsacek@seznam.cz nebo na facebook Klub SUN Náchod.
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Dobrovolní hasiči SDH Běloves

Jan Birke

Šlapací vozítka

budou při svých výjezdech
v terénu moci využívat modernější
a výkonnější požární techniku
Vozový park výjezdové jednotky SDH Běloves se po letech
marného čekání rozrostl o zbrusu nové zásahové vozidlo. Stalo
se tak v sobotu dne 10. května, kdy starosta města Náchoda Jan
Birke za účasti místostarostů – Ing. Tomáše Šuberta a Mgr. Drahomíry Benešové, do rukou velitele JSDH Běloves Pavla Punara
předal symbolický klíček od vysněného vozu. Konkrétně se jedná o výrobek Strojírny Potůček, s. r. o., Slatiňany typ IVECO CAS
15 za cenu vzešlou z výběrového řízení. Nákup vozidla v hodnotě 2.721.290 Kč byl financován plně z rozpočtu města Náchoda,
aniž by si město muselo na jeho pořízení vzít úvěr. Nový vůz vystřídal vozidlo již dosloužilé. Přesně na rok půl století staré vozidlo CAS 25 – Š 706 RTHP bude vyřazeno.
Výjezdová jednotka děkuje zastupitelstvu města Náchoda, že
odsouhlasilo uvolnění finančních prostředků na nákup tohoto
vozidla a zvláště děkuje panu starostovi za jeho osobní přístup.
Přejme si, aby nový užitkový hasičský vůz sloužil k ochraně životů, zdraví a majetku všech Náchoďanů minimálně 50 let jako
ostatní vozy JSDH Běloves. Hasiči přijíždějí tam, odkud druzí utíkají.
SDH Běloves, (Foto: archiv SDH Běloves)

3. mezinárodní sraz

Náchod 14. 6. 2014

poslanec PS PČR,
starosta města
Náchod

Mgr. Soňa Marková
poslankyně PS PČR

Czeslaw
Kreczichwost /PL/
Burmistrz Miasta
Kudowa Zdroj

Prostor za radnicí
(za deště zimní stadion)
www.slapacimoskvice.cz

Město Náchod

oskvič klub

České republiky

Vítány jsou Moskviče i jiná autíčka, traktory, formule a další šlapací vozidla s VOLANTEM.
S řidičem i bez řidiče.
RÁMCOVÝ PROGRAM:
7.30 -8.30 registrace v prostoru za radnicí
9.30 Start Spanilé jízdy - u bývalého hotelu Itálie,
jízda po pěší zóně v centru města
12.00 Soutěže pro děti (řidiče vlastních autíček), prostor za radnicí
▶ Jízda zručnosti ▶ Rychlostní závody ▶ Technická zručnost
▶ Technická znalost šlapacího vozítka ▶ Jízda podle předpisů
Soutěž pro dospělé (majitele autíček)
– Hodnocení vystavených vozítek (hodnotí návštěvníci) - vozítka budou
zařazena do třech kategorií: Šlapací Moskviče originál
Šlapací Moskviče upravené
Ostatní šlapací vozítka
– Předání pohárů

spol. s r.o.

Doprovodný program
– Různý doprovodný program ve spolupráci s dalšími organizacemi
– Nesoutěžní výstava velkých Moskvičů a dalších historických vozidel, bude vystaveno
i PARNÍ nákladní vozidlo ŠKODA SENTINEL, majetek Technického muzea v Brně
– Ukázka RC modelů nákladních automobilů a tanků

Pracovní graﬁcký manuál

16.00 Předpokládané ukončení srazu
Další informace budou průběžně doplňované na webové stránky.
Změna programu vyhrazena. Za bezpečnost dětí zodpovídají rodiče.
www.slapacimoskvice.cz
https://www.facebook.com/sraz.slapacich.auticek.moskvicu
Záštitu převzal starosta města Náchod Jan Birke
poslankyně PČR Mgr. Soňa Marková
starosta lázeňského města Kudowa Zdroj Czesław Kręcichwost /PL/

Cukrárna pod rousínem

oskvič klub

České republiky

MICHAL ŠKORPIL
opravy motorových vozidel
servis vozů ford
diagnostika

Česká Skalice

BARVY LAKY NÁCHOD

604 424 978

Kudowa Zdroj

color

AUTOLAKY
mobil: 777 949 302

Ing. Alena Lochmanová
Na Hamrech 874
(řemeslnické centrum)
547 01 NÁCHOD

VÝROBA KALENDÁŘŮ

grafické studio | tiskárna

Soutěž o pohár starosty SDH Jizbice a o pohár starosty města Náchoda
Dne 10. května se na Jizbici konala soutěž v požárním sportu a výcviku. Soutěže se v ranní části zúčastnilo devět družstev
z okrsku Náchod. Domácí družstvo obsadilo 3. místo. Již čtvrtým
rokem se drží na stupních vítězů. Pozici druhého místa obsadilo družstvo z Lipí a první pozici družstvo z Dobrošova. Můj tip
na vítěze byli Běloves, ale bohužel se jim v druhé disciplíně nezadařilo, takže to potom zahýbalo s konečným pořadím.
A aby toho nebylo málo, tak si to hasiči ještě rozdali v odpoledním čase v požárním sportu, kde domácí obsadili 5. místo. Odpoledního slavnostního předávání cen se zúčastnil starosta města
Náchoda a poslanec Jan Birke, který přijel předat pohár za měs-

to Náchod nejlepšímu týmu, což byl Vysokov. Jsme velice rádi,
že se akce zdařila a měla ohlas, měli jsme z toho velký strach,
jelikož počasí před akcí bylo velice nestálé. Tímto bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, organizátorům, soutěžícím a divákům za vytvoření velice dobré sportovní nálady. A budeme se
na Vás těšit v následujícím roce.
Generální partneři byli: Město Náchod, Vodovody a kanalizace Náchod, Primátor a.s.
Více info a fotogalerie http://jizbiceunachoda.cz
Petr Břenda, Starosta SDH Jizbice autor foto Marek Dvorský
FOTO: Předání putovního pohár SDH Vysokov
Občanské sdružení Jizbice 2012 a SK Jizbice
Vás srdečně zvou
na

aneb

„Cestou necestou z pohádky do pohádky“
v sobotu 7. června 2014 od 15 do 17 hodin
na místním hřišti a v jeho okolí
Co Vás čeká :

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

Po skončení :

společenské posezení pro dospělé – občerstvení a grilovaná
kýta a krůta zajištěny
Všechny srdečně zvou pořadatelé

červen 2014

Oslava 100 let Beránku
Koncem dubna jsme si připomněli výročí
100 let od otevření Městského divadla a hotelu U Beránka v Náchodě. Nádhernou secesní stavbu předával 26. dubna 1914 občanům tehdejší starosta JUDr. Josef Čížek.
V září 1994 zahajoval novou sezónu v rekonstruovaném a modernizovaném divadle starosta Miloslav Čermák. Slavnostní proslovy
obou zůstaly zaznamenány v dobovém tisku. Na letošním slavnostním večeru k velkému jubileu dne 29. dubna promluvil před
provedením Verdiho opery Nabucco současný starosta města Jan Birke. I jeho projev si zaslouží být otištěn
a ve Zpravodaji je pro to vhodná příležitost.
Milí spoluobčané, dámy a pánové, vážení hosté!
„Co snem, vidinou nám bylo, zaodělo se skutečností. Náchod, nepatrné kdysi městečko venkovské v klínu pohraničních hor pílí svého občanstva vzmohlo se na město průmyslové. A jako v romantický
kout náš zavítají, kdo přírodou se pokochati chtějí a milý odpočinek zde získají, tak sem do městského divadla spěchat budou, kdož
po lopotě života všedního povznésti se chtějí podniky kulturními…“
právě těmito slovy zahájil v dubnu 1914 svoji slavnostní řeč při
otevření nového městského divadla starosta Náchoda Dr. Josef
Čížek. Uběhlo sto let a jen těžko se nacházejí vhodnější slova
pro vyjádření toho, co pro naše město Beránek znamená. Je to
symbol rozvoje Náchoda a jeho proměny v kulturní a společenskou metropoli celého regionu. Beránek je tu pro Náchoďany
i pro všechny další, kteří naše město navštíví. Nasytí tělo, poskytne odpočinek, pohladí duši. Secesní klenot zanechaný nám
minulými generacemi. Náchodské rodinné stříbro, naše pýcha
a chlouba. Vzpomenul jsem slova starosty Dr. Čížka pronesená
v roce 1914.
Chtěl bych zde ocitovat další působivé věty, které byly Beránku věnovány před dvaceti lety, kdy v roce 1994 končila jeho rozsáhlá rekonstrukce: „Přeji všem, kteří budou přicházet, aby v tomto krásném prostředí nacházeli nové přátelé i nové lásky. Nemyslím
jen na první lásky z tanečních a jim podobné nezapomenutelné vztahy, ale myslím také, že toto prostředí napomáhá i probouzení lásky
k umění, k lidem, k vlasti, k pravdě. Beránek žije. Beránek je váš.“
Tato slova přednesl jako úvodní řeč tehdejší starosta Náchoda
Miloslav Čermák. Byl to právě on, kdo měl zásadní podíl na prosazení a dokončení rekonstrukce Beránku. Cítím jako velkou
čest, že mohu nyní potvrdit slova Míly Čermáka a říci: Ano, Beránek žije. Beránek je váš. I starosta Dr. Čížek by byl jistě rád, že co
snem, vidinou nám bylo, zůstává stále skutečností. Sto let není
pro múzy žádný věk. A sto let pro Beránek? Důvod, abychom
se zastavili a pozvali na slavnostní jeviště času velké hodnoty,
které tento nádherný sál i celá budova představují. Úctu k české historii, pokoru k odkazu našich předků, schopnost vnímat
krásu, hrdost i vědomí příslušnosti k našemu městu. Beránek je
pro nás dědictvím, o které pečujeme a chráníme je pro další generace. Městská rada i Městské zastupitelstvo v Náchodě to vyjadřují konkrétními rozhodnutími cílenými na péči o celý objekt
i neustálé zlepšování kvality zde poskytovaných služeb. To jsou
všední dny. Bez nich by však nebyl dnešní sváteční večer. Berme sto let Beránku i jako inspiraci k tomu, abychom pod tíhou
všedních starostí nikdy neztráceli ze zřetele velké cíle, ke kterým směřujeme. Beránek je hodnotou, kterou čas nerozmělnil
na drobné. Století zpět a byl jen představou, slovem, co se pouze šeptalo, jak bylo křehké. A nyní? Dívám se do sálu a ve vašich
tvářích čtu odpověď, že máme dostatek odvahy nastoupit právě
teď cestu řadou všedních dní, na jejímž konci bude jednou slavnostní večer podobný tomu dnešnímu. Jako starosta Náchoda
děkuji všem, kteří po této cestě vykročí a jimž tak můžeme bez
obav předat pomyslnou štafetu. Věřím, že Beránek bude v ten
vzdálený budoucí den stejně krásný, jako je dnes!

100 LET BERÁNKU, MUSICA VIVA

MUSICA VIVA
uvítá léto koncertem
Vokálně-instrumentální soubor MUSICA VIVA Jiráskova gymnázia Náchod i letos poctivě pracoval. A tak završí svou další sezónu tradičním Jarním koncertem. Ten se uskuteční 18. června
2014 v 19.00 hodin, v útulném kostele sv. Archanděla Michaela v Náchodě, vedle gymnázia. Za což jsme vděční, a děkujeme
panu děkanovi Boguslawu Partykovi.
Náš soubor v letošní koncertní sezóně 2013/2014 obměnil
a omladil obsazení. Proto jsme se hodně věnovali práci ve zkušebně a méně se soustředili na koncertování mimo město Náchod.
Ale i letos jsme byli zařazeni do programu festivalu Camerata nova
Náchod 2014, takže jsme rádi zavítali v květnu do Opočna.
Před prázdninami bychom ale tradičně chtěli potěšit domácí publikum a srdečně Vás tedy zveme na „skoro letní“ setkání,
s hudbou duchovní i lidovou, ve specifických úpravách Milana
Poutníka, pod vedením sbormistry Věry Vlčkové.
Rádi bychom také poděkovali za přízeň všem návštěvníkům
našich koncertů.
Za pravidelnou podporu děkujeme SRPDŠ při Jiráskově gymnáziu a paní Evě Hedvíkové za obětavou pomoc.
A na Vás se moc těšíme ve středu 18. června 2014 od 19.00.
Vstupné je dobrovolné.
Soubor MUSICA VIVA
Vokálně instrumentální soubor

MUSICA VIVA Jiráskova gymnázia Náchod
Vás srdečně zve na tradiční

JARNÍ KONCERT (nejen)
DUCHOVNÍ HUDBY

Kostel sv. Michaela archanděla v Náchodě
18. 6. 2014 od 19.00 hodin

Dirigent, aranžmá: Mgr. Milan Poutník; Sbormistra: Mgr. Věra Vlčková
Více na www.musicaviva.estranky.cz
Děkujeme: SRPDŠ Jiráskova gymnázia
Římskokatolická farnost – Děkanství Náchod
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Medailové žně mažoretek MONA Náchod
S přicházející jarem se tradičně probouzí nejen příroda, ale i veškeré dění v mažoretkovém sportu. Koncem letošního
března se započal již 21. ročník MČR, kterého se opět účastní i mažoretkový soubor MONA z Náchoda. Prvním krůčkem
k postupu do hvězdného celorepubliko-

Zlaté náchodské sólistky: Nina Sedláčková
– kadetky, Nikola Cvrčková – juniorky,
Andrea Michlová – seniorky

vého finále je samozřejmě účast v kvalifikačních kolech, kterými se pro náchodskou skupinu mažoretek staly soutěže
v Hořicích a Odolene Vodě. Děvčata se
zde předvedla s celkem 26 choreografiemi a jejich skóre dopadlo následujícím
způsobem:
21 zlatých medailí
3 stříbrné medaile
2 bronzové medaile
+ postup pro všechny choreografie.
V celorepublikovém žebříčku všech
účastníků mistrovství, který je samozřejmě zatím pouze orientační, se navíc
všechna vystoupení náchodských děvčat řadí mezi naprostou špičku. Důležité
je ovšem neusnout na vavřínech, neustat
v trénincích a svoji práci naplno zúročit
v dalších kolech. Tím se pro všechny formace s náčiním pom pom stane finálové
kolo MČR v Náchodě ve dnech 7.–8. června
2014, na které náchodské slečny již nyní
zvou všechny své příznivce a fanoušky.
Formace s hůlkou pak čeká ještě další boj
o účast ve finále v podobě semifinálového kola v Trutnově.
Veronika Pecoldová

Úspěchy náchodského korfbalu

Závody východočeské
oblasti v orientačním běhu
TJ START NÁCHOD pořádá v sobotu dne
28. 6. 2014 závody východočeské oblasti
v orientačním běhu v lesích v okolí obce
Bohdašín u Červeného Kostelce. Centrum
závodu je na hřišti nad obcí. Přihlášky na
místě do 9.30 hodin. Připraveny jsou tratě
pro zájemce o tento sport i rodiče s dětmi.
Parkování a občerstvení zajištěno.
Na místě se můžete přihlásit do klubu TJ Start Náchod. Uvítáme zejména rodiče s dětmi. Orientační běh je kombinací pohybu v lese s logickým uvažováním
při volbě postupu podle speciální mapy.
Vítejte na závodech. Ing. Zdeněk Sokolář
předseda TJ Start

AGAMA ZLÍN - prodej potápěčských potřeb

Český pohár v korfbale dětí
se koná na hřištích ZŠ Plhov
v termínu 6.–8. 6. 2014
Přijďte se podívat a zahrát si na turnaji
příchozích v neděli od 10 hodin.
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1. Denisa Kolářová bojuje v dresu Kolína
2. Denisa Kolářová byla vyhodnocena
nejlepší střelkyní na turnaji v Holandsku
World Cup 2014 hráčů do 19 let. Vloni
a předloni byla nejlepší hráčkou na těchto
světových hrách do 16 let.
3.Družstvo minižáků získalo bronzové
medaile ve finále minižáků ve Znojmě:
Bára Mikušová, Kateřina Růžičková,
Veronika Shejbalová, Jitka Štěpánová,
Martin Netolický, Vojtěch Špaček, Vojtěch
Železo a Lukáš Zítka
4. Denisa Hurdálková se stala v týmu
Českých Budějovic mistryní České republiky
v korf bale, její sestra Tereza Hurdálková
společně s Denisou Kolářovou získaly v týmu
Kolína stříbrné medaile... Blahopřejeme!
5. Tým dorostu získal bronzovou medaili:
Kateřina Joštová, Tereza Hurdálková, Denisa
Kolářová, Gabriela Hurdálková, Pavlína
Štěpánová, Denisa Hurdálková, Jan Šimek,
Lukáš Kligl, Jan Šmejkal, Michal Hornych

červen 2014

Státní zámek Náchod
V měsíci červnu nabídne náchodský zámek návštěvníkům prohlídky Piccolominské expozice, Salonů II. patra a Malého okruhu
(hladomorna, terasa a středověké sklepení) a to od út – ne 9–17 hod.
KULTURNÍ A DALŠÍ AKCE:
1. 5. – 31. 7. Fotosoutěž: „Náchodský zámek v záři ohňostroje“
(soutěž nejen pro návštěvníky, ale i pro širokou veřejnost), více
na www.zamek-nachod.cz nebo na tel. 491 426 201
7. 6. mše v zám. kapli Nanebevzetí Panny Marie 16.00 hod.
14. 6. – Výstava historických vozidel – od 10.00 do 15.00 hodin na III. nádvoří ve spolupráci s KHV Metuje Velké Petrovice
23.–25. 6. Pro děti: Představení s Veronikou Dobrodinskou
a Markem Dobrodinským, objednávky představení na tel.: 604
381 520
Těšíme se na Vaši návštěvu! www.zamek-nachod.cz

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavy:
České umění ze sbírky GVUN (I. část – malba)
GVUN představí vůbec poprvé v reprezentativním výběru
svůj fond českého umění do poloviny 20. století.
(přízemí jízdárny, 26. 4. – 31. 8.)
Ivo Švorčík (1937–2004) – Z malířského díla
Výstava připomene deset let od úmrtí hronovského umělce
– malíře, grafika, výtvarného pedagoga a kritika, publicisty, esejisty a organizátora uměleckého života.
(jízdárna – ochoz, do 22. 6.)
Lukáš Tůma / Zpaměti
Výstava z cyklu Umělci do 40 let
Lukáš Tůma ukončil studia na AVU obhajobou diplomové
práce v grafickém ateliéru prof. Jiřího Lindovského. Vystaveny jsou i jeho plastiky.
(jízdárna – kabinet kresby, grafiky a fotografie, do 22. 6.)
Lubomír Zeidler (1931–2003) – obrazy
Výběr z díla pozoruhodného, ale neznámého malíře z Hlavňova u Police nad Metují, jehož pojetí výtvarné tvorby,
vztah ke světu i volbu lesnické profese formovala krajina,
přírodní prostředí obecně a les zvláště. Zdroji jeho kulturně-přírodní výtvarné mytologie přírody a lesa byla romantická básnická představivost, tajemství lesních interiérů
a antické mýty. Svůj osobitý způsob vidění přírodní reality
vkládaný do výtvarného umění opíral o zvládnutou malířskou techniku, které se naučil u Františka Muziky.
Vernisáž výstavy v pátek 27. června v 17 hodin.
(jízdárna – ochoz, 28. 6. – 31. 8.)
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.
Tradiční koncert pěveckého sboru
Jiráskova gymnázia v Náchodě
pod vedením sbormistra ing. Vlastimila Čejpa
čtvrtek 26. června v 19.30 hodin

ZÁMEK, GALERIE, MUZEUM

Přehled kulturních akcí
v červnu 2014 v Regionálním muzeu Náchod
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ
Do 14. června 2014 probíhá ve výstavní síni regionálního muzea
(roh Zámecké a Tyršovy ulice) oblíbená výstava prací žáků výtvarného oboru náchodské základní umělecké školy. Otevřeno
denně mimo neděle a pondělí 9–12; 13–17 hod., v so. 8–12 hod.
Muzejní noc
V pátek 27. 6. 2014 od 17 hodin se v prostorách náchodského
muzea uskuteční populární Muzejní noc, která návštěvníkům
umožní zdarma si prohlédnout všechny náchodské muzejní výstavy a expozice. Pracovníci muzea je například provedou výstavou Poklady z depozitářů náchodského muzea ve výstavní síni
v Tyršově ulici, dále budou moci spatřit výstavu posmrtných masek v budově stálé expozice na náměstí (čp. 18), kde budou rovněž probíhat komentované prohlídky expozice. Pro děti i starší
bude připravena v prvním patře provozní budovy „Staré radnice“ (čp. 1) muzejní dílna přibližující tradiční řemeslnou výrobu.
Muzejní noc potrvá až do 22 hodin.
Poklady z depozitářů náchodského muzea
Ve dnech 28. června až 23. srpna 2014 bude možno ve výstavní
síni regionálního muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) zhlédnout
výstavu prezentující „poklady“ z muzejních depozitářů. Výstava představuje muzeum jako instituci, která již přes sto třicet
let (od roku 1879) systematicky sbírá historické doklady lidské
činnosti především z oblasti Náchoda a Náchodska. Muzeum se
proto tentokrát rozhodlo přiblížit širokou škálu muzejních sbírek
i jednotlivých typů sbírkových předmětů. Je mezi nimi množství
předmětů s vysokou tržní cenou i těch, které muzeum uchovává jako cenné doklady dějin regionu.
Zajímavými předměty, které návštěvník bude mít možnost
zhlédnout, budou například některé mincovní poklady, kuriozity jako hroty indiánských šípů či antické lampičky, nebo vybrané exempláře ze sbírky zbraní včetně třeba japonské katany.
Vernisáž proběhne v pátek 27. června od 16 hodin. Otevřeno denně mimo neděle a pondělí 9–12; 13–17 hod., v sobotu 8–12 hod.
Tváří v tvář posmrtné masky osobností kulturní
a politické historie
Do 31. 8. 2014 probíhá v budově stálé expozice na Masarykově
nám., čp. 18 výstava, na které jsou prezentovány posmrtné masky známých osobností české i světové kulturní a politické historie. Otevřeno denně kromě pondělí 9–12, 13–17 hod.
Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších
doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost.
Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo
pondělí 9–12, 13–17 hodin. Organizované výpravy lze objednat
na tel. čísle 491 433 722, příp. elektronicky na adrese muzeumna.expozice@seznam.cz.
Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součástí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor
L. Šušlík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností. V červnu je otevřeno denně mimo pondělí 10–12, 13.30–
18 hod. Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle 724 120 498,
491 426 047, 491 423 248 nebo na adrese: Regionální muzeum,
Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, popř. elektronicky
muzeumna.ekonom@seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz.

***

21

22

POHOTOVOST, DÉČKO

Náchodský zpravodaj

Stomatologická pohotovost
7. 6. a 8. 6.
		
14. 6. a 15. 6.
		
21. 6.
		
22. 6.
		
28. 6. a 29. 6.
		

MUDr. Alois Vejmola
Náchod
MUDr. Ivana Vejmolová
Velké Poříčí
MUDr. Jarmila Vokůrková
Červený Kostelec
MUDr. Božena Rysnarová
Červený Kostelec
MUDr. Alena Zdražilová
Náchod

PROGRAM
ČERVEN

www.decko-nachod.cz
Poslední volná místa na letních táborech,
neváhejte a přihlašte se na
www.deckonachod.cz
Příměstské letní tábory 2014
30. 6. – 4. 7. – Dubenský Tlapík aneb
Týden na statku na farmě Dubno u České Skalice pro děti od 5 do 10 let.
Týden zaměřený na ochranu přírody a poznávání života zvířátek na farmě – morčata, králíci, ovce, kozy, koně, pštrosy, osel
a další zvířecí kamarádi, projížďky na koních, hry a soutěže v přírodě, vyrábění
z přírodních materiálů
14. 7. – 18. 7. – „Spejbl a Hurvínek – Povedené prázdniny“ pro děti od 4 do 9 let
Takové prázdniny u Spejblů – to musí být
zábava! Pojďte strávit týden s Hurvínkem,
Máničkou a samozřejmě také Žerykem,
kteří mají na každý den nějaký vypečený
nápad. Tábor je vhodný pro předškoláky
a školáky, připraven je zábavný i poučný
program – pohádkové příběhy, výtvarné
hrátky, cvičení, hry venku a výlet
21. 7. – 25. 7. – „S Žofkou do ZOO“
pro děti od 4 do 9 let
Opička Žofka zve všechny předškoláky
a školáky na prohlídku své zoologické zahrady. Máte rádi zvířata? Tak neváhejte!
Tady se ještě nikdo nenudil! Žofka i její
kamarádi se postarají o zábavný a poučný program pro předškolní i školní děti
– pohádky o zvířatech, výtvarné tvoření, poznávání, výlet, cvičení a hry venku
28. 7. – 1. 8. – Dobrodružství
Ferdy Mravence pro děti od 3 do 7 let
Vydejte se s Ferdou Mravencem a jeho
přáteli za dobrodružstvím. Procvičíme
mraveniště, zachráníme Berušku, k tomu
si zazpíváme, budeme vyrábět a tvořit
a hlavně si pohrajeme. Po obědě pohádka
a možnost odpoledního spánku.
11. 8. – 15. 8. – Nová dobrodružství Ferdy Mravence pro děti od 3 do 7 let
Jak to bylo dál? Ferda Mravenec se zatoulal a přitom zažil spoustu nových dobrodružství u vody, v lese, na palouku...
Ani letos tomu nebude jinak. Přidejte se
k němu a jeho přátelům. Po obědě pohádka a možnost odpoledního spánku.

Stomatologická pohotovost
Palackého 20
tel.: 491 424 524
Náchodská 548
tel.: 491 482 000
Větrník 720
tel.: 491 462 331
Burdychových 325
tel.: 491 463 237
Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 427 548

25. 8. – 29. 8. – Tábor pro Nezbedy
a Tlapíky pro děti od 6 do 10 let
Týden v pohybu na zahradě a okolí Déčka, krmení zvířátek v Tlapíkárně, míčové
hry, soutěže v lesní tělocvičně, výtvarné
aktivity, táborák a poslední společná noc
v Déčku

Pobytové letní tábory 2014

11. 7. – 20. 7. – DULŠ
– stanový tábor Sebuč u Chvalkovic
pro mládež a dospělé 14–23 let
Zážitkový a vzdělávací tábor pro mládež
od 14 let, tzv. „odrostlíky“ z táborů pro
děti, nebo začínající instruktory a vedoucí. Tedy pro všechny ve věku 14 až 23 let
co chtějí zažít a poznat tyto aktivity: soubor her a herních programů pro každou
příležitost – zážitkové aktivity – drobničky, orvávačky, úpolovky – netradiční sporty – modelové situace – souboje a bojovky – praktické workshopy – náhlédnutí
do pedagogiky, zdravovědy, apod. – vlastní nové hry tzv. od Náchoda – mírně adrenalinové programy – spaní na stromech
(pro zájemce), lezení, voda – programy
s UV – poznání vlastních možností – zábavné programy – relaxační aktivity, masáže... – programy na přání...nebude chybět kytara, zábava a společné zábavné
chvíle. Absolventi získají osvědčení!
26. 7. – 7. 8. – Legenda „Warcraft – Návrat Skeletona“ – stanový tábor Studánka u Vernéřovic pro děti od 8 do 16 let
Z hlubin temnot se cosi dere na povrch,
temné síly obestírají krajinu. Dokážeš
zvrátit osud? Pojď spolu s námi porazit
zlo a zažít přitom spoustu dobrodružství
i legrace, zahrát si tradiční i netradiční
hry, denní i noční bojovky, užít si spaní
i vaření v přírodě. Více na
www.tabor–legenda.cz
10. 8. – 17. 8. – Výtvarný tábor – „Kouzelná paleta“ – turistická základna Vižňov pro děti od 7 do 15 let
Barvami se dá kouzlit – a to nejen štětcem na papír! Nevěříte? Pojeďte s námi
strávit barevný týden, kdy barvy ožívají
a odkrývají svou magickou moc! Tábor pro
holky a kluky, které baví nejen výtvarné
tvoření, kreslení a malování, ale i zážitkové hry a dobrodružství v přírodě, více
na www.vytvarnytabordecko.wz.cz

***

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

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

ŠKOLÍCÍ AKCE
6. – 8. 6. školení hlavních vedoucích táborů a pobytových akcí
Školení pro oddílové a hlavní vedoucí táborů, základní přednášky z pedagogiky
a psychologie, bezpečnost při práci s dětmi, hygienické předpisy, základní právní
aspekty, práva a povinnosti provozovatele a organizátora tábora, hospodaření,
programová a organizační příprava, dále
praktické otázky ke kvalifikovaným lektorům z oboru s několikaletou i táborovou praxí. Povinné vzdělávání pro tábory
se státní či krajskou dotací. Pořádá Duha
Bartoňka a SVČ Déčko Náchod. Bližší informace: Bc. Gerd Weinlich

Šonovský evangelický sbor
oslaví letos 150. výročí, které se pojí především s dokončenou výstavbou kostela v roce 1864. O jeho vybudování se
hmotnou pomocí zasloužil princ Vilém
zu Schaumburg-Lippe (1834–1906), majitel náchodského panství. Již v r. 1860 byl
vybudován evangelický hřbitov na panském pozemku v Šonově, kde se dodnes zachovala řada zajímavých pomníků a hrobů jak místních evangelíků, tak
i úředníků panství, kteří byli většinou luteráni.
Významného výročí bude vzpomenuto
u příležitosti misijního dne, který se koná
v Šonově dne 8. června 2014.
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Náchodě - Šonově
SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY NA

ŠONOVSKOU MISIJNÍ
SLAVNOST
konanou

v neděli 8. června 2014

v evang. kostele v ŠONOVĚ u Nového Města n./M.
při které oslavíme 150. výročí

ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO KOSTELA
10:00 – BOHOSLUŽBY se Svatou večeří Páně
12:00 – společný OBĚD
13:00 – beseda O BUDOUCNOSTI CÍRKVE
s farářem Danielem Ženatým
14:00 – vystoupení pěveckého souboru HRON
15:00 – beseda O VZNIKU EVANGELICKÉHO
KOSTELA V ŠONOVĚ s historičkou
Lydií Bašteckou

červen 2014

Senior klub „Harmonie 2“
středa 4. 6. – připomínáme účastníkům letních sportovních
her seniorů v Novém Bydžově odjezd z Hradce Králové v 8 hod.
od budovy ČEZ před hlavním nádražím.
čtvrtek 5. 6. od 14 hod. „AFRIKA – její krásy a zajímavosti“,
film promítne p. Anna Poláková
čtvrtek 12. 6. od 14 hod. „KUTNOHORSKO“ – film z výletu připravil a promítne p. Miloslav Hlaváč
čtvrtek 19. 6. od 14 hod. „Hvězda“ – Danielle Steel, film promítne p. Anna Poláková.
středa 25. 6. TAJNÝ VÝLET – odjezd v 8 hod. z ul. Za Teplárnou směrem na Českou Skalici. Program: dopoledne za poznáním a odpoledne bude hudba, tanec, zpěv a občerstvení (v ceně).
Tento výlet je poslední akcí před prázdninami. Přejeme vám pohodové prožití letních měsíců, sejdeme se v klubovně opět v září.
Nabídka: je dosud několik volných míst na letní i podzimní zájezd. Zájemci se mohou přihlásit v klubovně Harmonie 2 buď
v pondělí, nebo ve čtvrtek 13.30–14 hod, 15.30–16 hod.
nebo na tel. 775 242 562 u p. Polákové (po 19 hod.)

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp-nachod.cz

Srdečně zveme své členy a příznivce
na Předprázdninové posezení v restauraci VATIKÁN
Kdy: V pondělí 16. 6. 2014, od 14.30 hodin
Program: Přednáška od příslušníka Hasičského záchranného
sboru Královéhradeckého Kraje – územní odbor Náchod
Dozvíme se důležité informace o prevenci před požárem a mimořádnými událostmi (elektroinstalace, komíny, zastaralá elektroinstalace...). Následně se dozvíte co dělat, když vypukne požár,
-tísňové volání. První pomoc při akutním zhoršení zdravotního
stavu, když jsme doma sami. Dostanete další životně důležité rady
získané v praxi při zásazích hasičů…
Budeme Vás také informovat o rekondici „Proti samotě“ v Orlických horách. Občerstvení zajištěno, vybíráme od členů 60 Kč,
od nečlenů 65 Kč. Z organizačních důvodů je nutné se přihlásit
včas, každou středu od 13–15 hod. v naší klubovně.
Sociální rekondice: SZdP Náchod pořádá ve dnech 23. 6. – 25. 6.
2014 sociální rekondici „LIDI PROTI SAMOTĚ V RÁMCI TÉMA VESELÝ SENIOR“ na chatě Prim v Deštném v Orl. horách. Je připraven bohatý program přizpůsobený věku a zdr. stavu účastníků.
Odjezd v pondělí 23. 6. 2014 v 9.00 hod. z Raisovy ulice.
Příjezd, ubytování na chatě, oběd. Odpolední vycházka na koňskou farmu, kde nás majitelka seznámí s chovem koní.
Večer – seznamovací s hudbou a hádankami. Úterý: Tajný výlet
v podhůří Orlických hor. Večer – maškarní rej. Středa: Výjezd na
Masarykovu chatu, procházka po hřebenu až na Trojmezí. Odpoledne – procházka k Šerlišskému mlýnu, hodnocení a po společné večeři odjezd zpět do Náchoda. Příjezd do cca 19.00 hod.
Vybíráme zálohu 500 Kč. Nezapomeňte vzít s sebou kartičku
zdravotní pojišťovny, OP a léky. Na účastníky rekondice se těší
výbor, pan Štěpán z chaty Prim, řidič pan Kaněra.

SENIOR KLUB, SZP, CÍRKVE

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

Římskokatolická farnost
Děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefony: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka
603 861 275, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073,
past. asistentka Hana Zítková 721 697 409, www.nachod.farnost.
cz, email: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí, středa od 8.15 do 10.00 a od 16.45 do 17.30, pátek od 8.15 do 10.00,
v jinou dobu kdykoliv po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: út 18.00, st 16.00, čt 7.00, pá 18.00, so 18.00, ne
7.30, 9.00; v kostele sv. Michaela pro děti a mládež ne 10.15 (poslední před prázdninami 8. 6.). Poutní bohoslužba v kapli v Lipí
bude v neděli 1. 6. od 15.00 a v pondělí od 19.00. V Zámecké kapli mše sv. se uskuteční v sobotu 7. 6. od 16.00. Slavnost 1. sv. přijímání pro děti bude v neděli 15. 6. při mši sv. v 9.00 hod. Poutní
mše sv. v kapli v Dobrošově bude v neděli 15. 6. od 15.00. Slavnostní oslava Božího Těla s průvodem kolem kostela sv. Vavřince
se uskuteční v neděli 22 .6. od 9.00. Poutní bohoslužba v kostele sv. Jana Křtitele bude v neděli 29. 6. od 10.30 hod. a v pondělí
30. 6. v 17.30. Poutní mše sv. v kapli ve Vysokově bude v neděli
29. 6. od 15.00 a v pondělí 30. 6. od 18.00. Koncert Pěveckého
sboru Jiráskova Gymnazia Náchod „Musica Viva“ se uskuteční
ve středu 18. 6. od 19.00 v kostele sv. Michaela. Koncert duchovní hudby bude v sobotu 21. 6. od 16.00 v kostele sv. Vavřince.
Účinkují: Dětský pěvecký soubor „Bambulata“, sbor „Rarášci“
a Pěvecký sbor „Canto“ – ZUŠ Náchod. Všechny srdečně zveme.

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Bohoslužby vždy v neděli
v 9.00 hod. (není-li uvedeno jinak) ve sborovém domě v Náchodě,
v 10.30 hod. v kostele v Šonově a od 16.00 hod. ekumenické bohoslužby v Evangelickém domově Betanie (Špreňarova 1053). V neděli 8. 6. v evangelickém kostele v Šonově celodenní Šonovská
misijní slavnost se začátkem v 10.00 hod. (viz plakát). Ve dnech
20.–22. 6. poslední ročník festivalu poezie Fara poetická s kulminujícím názvem Bezbřehá rozkoš (podrobnosti viz plakát). Bohoslužby v Domově důchodců v Náchodě 24. 6. od 9.30. Sejití konfirmandů 7. 6. a 19. 6., schůzka dětí v Šonově na faře 20. 6. od 17.00.
Malá večerní sešlost na faře v Šonově 27. 6. od 17.00, Klub maminek KOPRETINA každý pátek od 9.00 do 11.30 tamtéž. Brigáda na úklid farního areálu v sobotu 7. 6. od 9.00 do 12.00 hodin.
Přehled všech akcí a aktuální informace naleznete vždy na adrese www.nachod-sonov.evangnet.cz.

Církev adventistů sedmého dne

Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed
ní podnikatelská škola), kazatel Petr Adame, mobil: 605 874 765,
e-mail: petr.adame@volny.cz. Bohoslužby každou sobotu od 9.30 h.

Církev bratrská
Purkyňova 584, tel./fax: 491 427 332; kazatel Ing. R. Staněk,
e-mail: rostislav.stanek@cb.cz; kazatel senior RNDr. P. Javornic
ký, CSc.; stránky sboru: www.cb.cz/nachod. Bohoslužby v neděli
v 9.30 hod., studium Bible ve středu v 18.30 hod.

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

***
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KNIHOVNA

Městská knihovna Náchod informuje v červnu 2014
Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční v úterý 3. 6.
v dopoledních hodinách.

Výstavy
Hala

Výstava náchodských výtvarníků

Studovna

Toy_Box: Komiksy, ilustrace květen – červen
Výběr z tvorby české ilustrátorky a komiksové kreslířky, která vystupuje pod přezdívkou Toy_Box. Toy_Box je jednou z nejzajímavějších současných komiksových autorek a jako jediná
u nás se soustavně zabývá komiksovými reportážemi a promítá do své komiksové tvorby sociální tématiku. Je mimo jiné autorkou obálky a jednoho z Příběhů v knize Ještě jsme ve válce,
příběhy 20. století, která se stala nejprodávanějším českým komiksovým sborníkem.

Pokud máte chuť se do toho pustit s námi, přijďte se přihlásit
do studovny knihovny. Cena desetiměsíčního cyklu bude 500 Kč
pro tým.
KURZ DĚJIN UMĚNÍ
Od září 2014 začne (vedle Náchodské univerzity volného času)
samostatný a víceletý kurz dějin umění. Lekce bude trvat vždy
hodinu a půl. Do kurzu se mohou přihlásit zájemci bez ohledu
na dosažené vzdělání a věk. Nebude se zkoušet ani známkovat.
Pokud chcete kurz navštěvovat, ve studovně knihovny jsou připravené přihlášky, zatím předběžné. Vše doladíme na začátku
září. Poslední volná místa.

Oddělení pro děti
V červnu se v náchodské knihovně již po deváté uskuteční pasování prvňáčků, kteří zvládli všechna písmenka, na čtenáře. Pasováni
budou rukou slovutného rytíře Hrona. Účast přislíbil i starosta Náchoda Jan Birke.

Oddělení pro děti

Výstava výtvarných prací Vojtěcha Poláka (roč. 2001)

12.6. Workshop komiksové teorie a praxe od Toy_ Box
V první, teoretické části workshopu autorka, která současně vystavuje v náchodské knihovně, představí svoji tvorbu. Ve druhé
části si budou moci účastníci vyzkoušet, jaká je práce ilustrátora a komiksového kreslíře v praxi. Od 16 hodin.

PROJEKT BABI, DĚDO, JDEME DO TOHO SPOLU
Na podzim startuje v knihovně nový projekt „Babi, dědo, jdeme do toho spolu“. Chtěli bychom, aby tato "experimentální univerzita" hravou formou rozvíjela a posílila mezigenerační vztahy a dětem představila různé vědní obory. Prarodič
a vnouče ve věku 6–12 let utvoří studijní tým, který bude chodit do knihovny na „přednášky“ a plnit úkoly v terénu. Dvojice si bude navzájem pomáhat a radit při řešení různých úkolů.
Čeká je při tom hlavně spousta nových informací, zážitků, dobrodružství, pátrání a zábavy.
Tématem pilotního dílu je Hledání historie Náchoda. Studijní
týmy v něm budou pod vedením různých lektorů putovat čase.
Jedna přednáška bude věnována slavným náchodským rodákům.
Výběr prvního tématu byl jasný, Náchod v letošním roce slaví
tři významná jubilea. Přednášky se budou konat jednou měsíčně (den určíme po dohodě), do roka jich bude celkem deset, a budou přizpůsobeny dětskému posluchači. Máme v plánu oslovit
náchodské osobnosti, historiky a pedagogy.

Soutěžní hra k výročí 760 let od založení města
Vyhlašujeme soutěž Náchod – moje město pro všechny děti
a středoškoláky, kteří se zajímají o dějiny našeho města a baví je
pátrat po zajímavostech z historie. Od května do listopadu budeme v knihovně, na našich webových stránkách a v Náchodském
zpravodaji zveřejňovat každý měsíc dvě otázky. Vaším úkolem
je na ně správně odpovědět a odpovědi nám odevzdat v dětském
oddělení. Můžete je nosit každý měsíc nebo pak všechny najednou. Ale pozor! Do soutěže musíte být přihlášeni. Soutěžíme
o pěkné ceny.
Otázky na červen:
1) Na jaké straně stálo politicky město Náchod za husitských válek?
2) Kdy se poprvé v městských písemnostech objevuje název Kamenice a v jaké souvislosti?
Půjčujeme tematické kufříky a deskové hry domů
Dominion, Afrika, Poštovní kurýr, Cestujeme po hradech a zámcích – deskové hry po pokročilé hráče, které si můžete vypůjčit domů. Tematické kufříky: Detektivové, Dinosauři, Doprava,
Lidské tělo, Logopedie, Moře, Princezny, Rytíři, Vesmír a Zvířata
– kufříky plné knížek, her a hraček pro celou rodinu.Půjčujeme
za stejných podmínek (kauce 200 Kč a výpůjční doba maximálně dva měsíce) v dětském oddělení.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích
a na 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. Titulní fotografie Martin Hurdálek. Realizace CREOPRESS
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16. 5. 2014. Uzávěrka letního dvojčísla bude 16. 6. 2014!
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ČERVEN
PROGRAM ALTERNATIVNÍ TVORBY KINA VESMÍR V MĚSÍCI lednu 2014 NAJDETE NA STRANĚ 15

ZLOBA – KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE

1. neděle pouze v 15 hod – 2D
1. neděle pouze v 17 hod – 3D

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Rodinné fantasy, vyprávějící dosud nezpracovaný příběh legendární zlé královny z klasického snímku společnosti Disney Šípková Růženka, a seznamuje diváky s její zradou, která nakonec způsobila, že se její kdysi čisté srdce proměnilo v kámen… V hlavní roli Angelina Jolie. Uvádíme v českém znění ve 3D i 2D verzi. Vstupné 3D verze 175 Kč (děti do 15 let 145 Kč), 2D verze 140 Kč (děti do
15 let 110 Kč). Mládeži přístupný.

1. neděle pouze v 19.15 hod

BONY A KLID 2
Volné pokračování kultovní „vekslácké balady“. Film napsal a režíroval opět Vít Olmer jako krimi komedii plnou „hlášek“, nabitou dějovými zvraty a kšefty. Ve filmu, ve kterém opět zní hudba Ondřeje Soukupa a britské kapely Frankie Goes To Hollywood, hrají Jan Potměšil, Veronika Jeníková, Roman Skamene, Jakub Prachař, František Švihlík, Josef Nedorost, Miloslav Kopečný, Gabriela Kratochvílová, Eva Zubíčková a další. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

2. pondělí pouze v 17 hod
3. úterý pouze v 19.30 hod
4. středa pouze v 17 hod

SOUSEDI

2. pondělí pouze v 19.15 hod

RANHOJIČ

Bitva o ulici může začít! Komedie o rodině, která žila na idylickém předměstí do té doby, než se o dům dál nastěhovali milí, mladí, zábavní a taky extrémně hluční vysokoškoláci. Drsná komedie, která vám názorně ukáže, jak zatočit s nepřizpůsobivými sousedy. Ale vězte, že to bude hodně bolet… České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Cesta z temnoty za světlem poznání. Historický velkofilm podle slavného románu Noaha Gordona, jehož děj nás zavede do 11. století. Výpravná podívaná, vzrušující téma počátků lékařství, střet
orientu a Evropy, ale hlavně epický příběh a láska. V hlavních rolích Tom Payne a Ben Kingsley. České titulky. Vstupné 90 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

3. úterý pouze v 17 hod

FAIR PLAY
Jsou hranice, za které se nejde… Drama režisérky Andrey Sedláčkové o úskalích sportu v osmdesátých letech v Československu. Ve hře jsou: výkonnost, anabolika, olympiáda i emigrace… Hrají: Judit Bárdos, Anna Geislerová, Roman Luknár, Eva Josefíková, Ondřej Novák, Roman Zach, Igor Bareš a další. Vstupné 80 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

4. středa pouze v 19.15 hod

CESTA VEN

5. čt, 9. po pouze v 19 hod – 3D
6. pátek pouze v 17 hod – 2D
7. sobota pouze v 17.30 hod – 3D
8. neděle pouze v 19 hod – 2D
10. úterý pouze v 17 hod – 2D
7. sobota pouze v 15.30 hod

NA HRANĚ ZÍTŘKA
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Žít. Zemřít. Zažít znovu a zase znovu… Tom Cruise a Emily Blunt v hlavních rolích strhujícího akčního sci-fi. O vojákovi, jenž válčí proti mimozemské invazi a je chycen v časové smyčce, která mu
umožňuje prožívat tentýž den stále a stále dokola. Veliká výhoda spočívá v tom, že se může na vše připravit, neopakovat své chyby a pomalu ale jistě se blížit k definitivnímu vítězství. Film od režiséra Doug Limana, tvůrce filmů „Agent bez minulosti“ nebo „Pan a paní Smithovi“. České titulky. Vstupné 3D verze 130 Kč, 2D verze 100 Kč. Mládeži přístupný.

8. neděle pouze v 15.30 hod

RIO 2

Příběh silné ženy, která se nebojí čelit překážkám osudu a která se odmítá smířit s nepříznivým společenským statusem a snaží se vybojovat lepší život pro sebe a svou dceru. Režie: Petr Václav (mj.
filmy Marian nebo Paralelní světy). Po šestnácti letech je Cesta ven filmem, který byl uveden na prestižním MFF v Cannes 2014. Vstupné 80 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA
Dějiny jsou jim v patách… Pan Peabody je geniální jako Einstein, vtipný jako Oscar Wilde, odvážný jako Indiana Jones, má deduktivní schopnosti Sherlocka Holmese, styl oblékání Jamese Bonda
a kulinářské dovednosti Zdeňka Pohlreicha – a navíc, je to pes! A díky svým schopnostem prožívá dobrodružství s malým klukem Shermanem. Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.
Vítejte v džungli! Z poklidného brazilského Ria zpět do amazonské džungle za novými dobrodružstvími papoušků Blua a Perly a jejich dětí… Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění.
Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

5. čt, 9. po pouze v 17 hod
6. pá, 10, út, 14. so pouze v 19.30 hod
7. sobota pouze ve 20 hod
8. neděle pouze v 17.30 hod
11. st, 12. čt, 13. pá pouze v 17 hod
14. sobota pouze v 19.30 hod
15. neděle pouze v 19.15 hod
11. středa pouze v 19 hod

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
Režisér Jan Hřebejk se opět vrací k žánru komedie! A to v tandemu s jedním z našich nejvtipnějších a nejoriginálnějších autorů Petrem Kolečkem, scenáristou Okresního přeboru. O únosu nevěsty,
který se dost nepovedl, o důležitém hokejovém utkání a koktejlu, který si holky nalejou, až když je ten správný čas… V hlavních rolích se objeví Jana Stryková, Hana Vagnerová, Zuzana Stavná a Ondřej Sokol. V sobotu 14. června filmové představení za účasti delegace tvůrců v čele s režisérem Janem Hřebejkem. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

NOE
Konec světa právě začíná… Svět už zachránila řada hrdinů, ale on byl první. Noe. Výpravné katastrofické drama, které vám odvypráví jednu z nejstarších legend lidstva tak, jak jste ji asi ještě neslyšeli. V hlavních rolích Russell Crowe, Anthony Hopkins, Jennifer Connelly a Emma Watson. Film uvádíme v českém znění.
Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

12. čtvrtek pouze v 19 hod
14. sobota pouze v 17 hod
16. pondělí pouze v 19.15 hod

VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU

14. sobota pouze v 15 hod

ZVONILKA A PIRÁTI

Jak může normální člověk přežít na místě, kde Zubatá číhá doslova na každém kroku? A jak tam může přežít chronický posera s panickou hrůzou ze smrti? Stvořitel komediálního hitu „Méďa“, režisér Seth MacFarlane protentokrát odhodil měkoučký plyš a v další pekelně zábavné jízdě vám naservíruje příběh, díky němuž poznáte pravý význam slovního spojení „ukrutná sranda“. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
Ze světa Petra Pana přichází do našich kin snímek Zvonilka a piráti, velkolepé dobrodružství o Zarině, chytré a ambiciózní víle, která je ohromena neuvěřitelnými možnostmi modrého kouzelného prášku. České znění. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

15. neděle pouze v 15 hod

LEGO PŘÍBĚH

13. pátek pouze v 19 hod
15. neděle pouze v 17 hod
17. úterý pouze v 19.15 hod

GRACE, KNĚŽNA MONACKÁ
Premiéra v ČR!
… možná nejoslnivější romance dvacátého století! „Proč jsem opustila Hollywood? Protože jsem se zamilovala do pohádkového prince.“ Příběh hollywoodské hvězdy a držitelky Oscara Grace Kelly,
která se vzdala své oslnivé kariéry, dala přednost hlasu svého srdce a odešla do zcela neznámého světa. Na samém vrcholu slávy se provdala za monackého knížete Rainiera III. a stala se navždy
Grace – kněžnou z Monaka. V hlavních rolích Nicole Kidman a Tim Roth. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

16. pondělí pouze v 17 hod

NĚŽNÉ VLNY

Příběh průměrňáka, který zachránil svět… Animovaná rodinná akční komedie o obyčejné a dokonale průměrné Lego figurce, která je omylem považována za nejvýjimečnější osobu, která jedině
může zachránit svět… České znění. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

Příběh první osudové lásky. Česká komedie režiséra Jiřího Vejdělka. Komedie o sympatickém nesmělém Vojtovi, jeho cholerickém tatínkovi a vůbec celé „praštěné“ rodině a hlavně o rusovlasé spolužačce Ele. Hrají Táňa Pauhofová, Hynek Čermák, Robert Cejnar, Lucie Šteflová, Vojtěch Dyk, Jan Hartl, Jan Budař, Taťjána Medvecká a Václav Kopta. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.
17. úterý pouze v 17 hod

10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU
Komedie režiséra Karla Janáka. Hrají Matouš Ruml, Miroslav Donutil, Jakub Prachař, Kristína Svarinská, Tereza Nvotová, Jan Dolanský, Petr Buchta a další. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

18. středa pouze v 17 hod

POJEDEME K MOŘI
Neobyčejný příběh o zdánlivě obyčejných věcech… aneb o klukovi, který chce být slavným režisérem. Film, který stojí za to vidět, je pro celou rodinu a pro ty, kteří neztratili dar dětského pohledu
na svět. Film, který vás dojme i pobaví. Režijní debut herce Jiřího Mádla, natočený podle jeho vlastního scénáře. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

18. středa v 19.30 hod
19. čtvrtek pouze v 19.15 hod
20. pátek pouze v 19.15 hod
21. sobota pouze v 19.15 hod
22. neděle pouze v 19.15 hod

KONCERT BERLÍNSKÉ FILHARMONIE
VŠIVÁCI

19. čt, 21. so pouze v 17 hod – 3D
20. pá, 22. ne pouze v 17 hod – 2D
23. po, 25. st pouze v 17 hod – 3D
24. úterý pouze v 17 hod – 2D

JAK VYCVIČIT DRAKA 2

23. pondělí pouze v 19.15 hod

CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA

24. úterý pouze v 19.15 hod

SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS KONCERTU Z BERLÍNA

Každý se někdy musel zachovat jako všivák… Rozvětvený příběh dvou bratrů – jeden je špičkovým neurochirurgem, který se ale utápí v bludném kruhu operací, alkoholu, milostných avantýr a nevěr, druhý je horkokrevný a právě se vrátil z české mise v Afghánistánu… V hlavních rolích Jiří Langmajer a Ondřej Vetchý, v dalších rolích T. Voříšková, J. Mádl, K. Hádek, O. Malý, I. Janžurová
a M. Taclík. Režie Roman Kašparovský. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Další dobrodružství mladého snílka Škyťáka, který si vycvičil draka Bezzubku a spřátelil se s ním… a jejich nové dobrodružství je přivede do těžko přístupné ledové jeskyně, která je domovem
stovky neznámých divokých draků… Rodinnou animovanou komedii, kterou uvádíme v českém znění, uvidíte ve 3D i 2D verzi.
Vstupné 3D verze 140 Kč, děti do 15 let 120 Kč. Vstupné 2D verze 125 Kč, děti do 15 let 100 Kč. Mládeži přístupný.
Další osudy Steva Rogerse, zvaného Captain America, který se společně s Black Widow pokouší odhalit stále se prohlubující spiknutí a současně se na každém kroku střetává s profesionálními zabijáky, kteří byli posláni, aby ho umlčeli… České znění. Vstupné 80 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

WALESA: ČLOVĚK NADĚJE
Strhující portrét, nahlížející do veřejného i intimního života Lecha Walesy, natočil nejslavnější polský režisér všech dob – Andrzej Wajda. Lech Walesa je podobně jako u nás Václav Havel symbolem
pádu totalitního režimu. Oba byli ve vězení, oba dokázali burcovat davy. Andrzej Wajda je nejúspěšnějším polským režisérem všech dob a je tedy pochopitelné, že Walesův životní příběh do filmu
převedl právě on. A udělal z něj divácky nejúspěšnější polský film minulého roku. České titulky. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

25. středa pouze v 19.15 hod
26. čtvrtek pouze v 19.45 hod

WTF

27. pátek pouze v 19.45 hod

HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY

„Pro pořádnou prdel udělá cokoliv!“ Více jak deset let vyvádí Remi Gaillard různé ptákoviny a získal si tím mezinárodní věhlas. Je to hvězda – vtipný, pobuřující, francouzský Borat s 1,4. bilionů
shlédnutí. A aby se z něj stal NĚKDO, musí udělat COKOLIV. Komedie uváděná s českými titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Nejvtipnější smutná lovestory podle světového knižního bestselleru Johna Greena. Romantické drama o dvou výjimečných teenagerech, které spojuje kousavý humor, pohrdání konvencemi a především láska, co s nimi cloumá. Jejich vztah je o to neobvyklejší, že se seznámili a zamilovali během léčby těžké nemoci... České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

28. sobota pouze v 19.45 hod

DLOUHÁ CESTA DOLŮ
Jednou jsi dole, jednou nahoře… Komedie, natočená na motivy stejnojmenného bestselleru Nicka Hornbyho, o čtyřech neznámých lidech, kteří se o silvestrovské noci potkají na střeše věžáku,
oblíbeném místě sebevrahů,… a všichni se stejným plánem. Hrají Pierce Brosnan, Toni Collete, Imogen Poots a Rosamund Pike. České titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

29. neděle pouze v 19.45 hod

BABOVŘESKY 2
Pokračování letní komedie režiséra Zdeňka Trošky. Hrají: Jana Synková, Veronika Žilková, Lucie Vondráčková, Lukáš Langmajer, Pavel Kikinčuk, Jan Dolanský, Jan Kuželka, Miriam Kantorková,
Michal Pavlata a další. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

30. pondělí pouze v 19.45 hod

BONY A KLID 2
Volné pokračování kultovní „vekslácké balady“. Film napsal a režíroval opět Vít Olmer jako krimi komedii plnou „hlášek“, nabitou dějovými zvraty a kšefty. Hrají Jan Potměšil, Veronika Jeníková,
Roman Skamene, Jakub Prachař, František Švihlík, Josef Nedorost, Miloslav Kopečný, Gabriela Kratochvílová, Eva Zubíčková a další. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

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

TRANSFORMERS: ZÁNIK
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Společně proti svému konci aneb nehrozí nám válka, hrozí nám zánik! Se čtvrtým dílem jedné z nejúspěšnějších filmových sérií přichází nový lidský hrdina a také dosud nevidění Transformeři.
Akční dobrodružné sc-fi o mechanických mimozemských kolosech, kteří se umí maskovat jako obyčejná auta. V hlavní roli Mark Wahlberg, režie opět Michael Bay. Film uvádíme v českém znění
i s českými titulky ve 3D i 2D verzi. Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 120 Kč. Mládeži přístupný.

JIRÁSKOVA CHATA
DOBROŠOV
Sezóna nám začíná – letní provozní doba

NÍ
Á
V
Z
PO

1. 6. Dětský den s Primátorem
21. – 22. 6. Radek Balcar – premiéra
REZERVACE NA Tel. 775 086 305
www.jiraskovachata.cz
DĚKUJEME ZA NÁVŠTĚVU
nejkrásnější rozhledny Královéhradeckého kraje

Olympic

Lenny | Nebe
Queenie
NANOVOR 13:3O LUCKY LOSERS
15:OO
NEBE 16:3O VAŤÁK Kabát revival
18:OO
BENJAMING´S CLAN 19:3O LENNY
21:OO
OLYMPIC 22:3O QUEENIE world Queen tribute band
12:OO

Vstupné: 14O Kč předprodej | 16O Kč na místě | děti od 1OO do 13O cm v doprovodu rodičů 4O Kč
e-mail: info@pivofest.cz | tel.: 777 642 OO9 | vstupenky online www.kupvstupenku.cz

ww w. pi vofest. cz

