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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

uvádí
92. koncertní abonentní cyklus Komorní hudby 2017/2018

20. září 2017 v 19.00 hodin
FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
– Andreas Sebastian Weiser – dirigent
16. října 2017 v 19.00 hodin
Smyčcové kvarteto KUBELÍK KVARTET
a Robert Pacourek – klarinet
5. listopadu 2017 v 17.00 hodin
– MISSA SOLEMNIS, OP 81 ZVANÁ KORUNOVAČNÍ
Účinkují: Rychnovský chrámový sbor, Besharmonie, Carmina alta
a Orchestr učitelů ZUŠ Rychnov n. K.
21. listopadu 2017 v 19.00 hodin
GABRIELA EIBENOVÁ + CEMBALO
– Gabriela Eibenová –zpěv, Martina Přibylová – cembalo
20. prosince 2017 v 19.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT 2017
Komorního orchestru slávy Vorlové Náchod,
Josef Vlach – dirigent
Účinkují: Pěvecký sbor HRON Náchod,
Pěvecký sbor Dalibor Hronov
17. ledna 2018 v 19.00 hodin
FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
– Andreas Sebastian Weiser – dirigent, Jan Bartoš – klavír

8. února 2018 v 19.00 hodin
VEČER KLASIKŮ – Jiří Vodička – housle, Martin Kasík – klavír
7. března 2018 v 19.00 hodin
KALABIS QUINTET
Účinkují: Zuzana Bandúrová – flétna, Jarmila Vávrová – hoboj,
Anna Syslová – klarinet,
Denisa Beňovská – fagot, Adéla Tribeneklová – lesní roh
11. dubna 2018 v 19.00 hodin
Antonio Vivaldi: ČTVERO ROČNÍCH DOB
Účinkují: Lucie Sedláková Hůlová – housle,
Ensemble Lucis – komorní soubor
28. května 2018 v 19.00 hodin
CAMERATA NOVA NÁCHOD 2018
Účinkují: Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod,
Josef Vlach – dirigent
7. června 2018 – v Kostele svatého Vavřince
– na Masarykově náměstí v Náchodě
VARHANNÍ KONCERT – Pavel Svoboda – varhaník
Ceny abonentek Kč 950, Kč 800, Kč 600

Předplatné platí pro jednu sezonu a zahrnuje jedno předplacené místo na 11 koncertů včetně Varhanního koncertu v Kostele svatého Vavřince.
Prodej abonentek pro stávající abonenty bude zahájen 12. 6. a potrvá do 14. 7. 2017 (prosíme o předložení letošní průkazky). Od 12. 6. bude
zároveň probíhat prodej pro veřejnost a to na místa, která nebyla v loňské sezoně obsazena. Prodej ostatních abonentek pro veřejnost bude zahájen
17. 7. a potrvá do 15. 9. 2017.
Prodej bude probíhat v Městském informačním centru v Náchodě, otevírací doba: pondělí až pátek od 8.00–12.00 hodin, 12.30–17.00 hodin,
sobota, neděle 8.00–12.00 hodin, 12.30–15.00 hodin.
Rezervaci abonentek lze uskutečnit telefonicky (491 426 060) nebo písemně na adrese Městské informační centrum, Masarykovo nám. 1, 547 01
Náchod, popřípadě na e–mail: infocentrum@mestonachod.cz. Rezervované permanentky vyzvedněte do 7 dnů od rezervace. Platbu je možné
provést hotově nebo platební kartou. Slevy poskytujeme studentům Kč 150, dále studentům hromadné Kč 200 (platí při zakoupení min. 5 ks),
pro děti do 14 let v doprovodu rodičů sleva na místo 50 %.
Další informace na webových stránkách www.beraneknachod.cz nebo v MIC v Náchodě.
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Letní měsíce červenec a srpen v každém z nás včetně našich dětí evokují pohodové sluncem zalité dny plné zábavy,
her a především nevšedních zážitků, které právě v tuto dobu dovolených a letních
prázdnin máme šanci společně zažít.
Krajina příběhů – neoficiální pojmenování oblasti Kladské pomezí se jeví
jako více než trefné. Pod tímto názvem
si můžeme představit takřka cokoliv. Ať
už svůj výlet začneme procházkou městskou památkovou zónou města, kterou
každý z nás tak dobře zná, či jen posezením na lavičce ve stínu stromu na Karlově
náměstí za hudebního doprovodu zvonků
v rytmu „Náchodského zámečku“. Pokračovat můžeme právě na zámek, kde probíhají 14. a 15. července večerní zážitkové
prohlídky s Černou paní. O měsíc později se při speciálních prohlídkách dozvíme
zajímavosti ze života pánů Smiřických ze
Smiřic, jež vlastnili náchodské panství
v 16. století. Objevovat tajemné podzemí můžeme v Pevnosti Dobrošov, kde budou návštěvníci 5. července hledat ukrytý
poklad při netradičních prohlídkách v setmělém labyrintu chodeb a sálů. Při akci
„Se starostou do pevnosti“ 19. srpna pak
bude slavnostně zpřístupněna stezka vedoucí z Náchoda do České Čermné, na níž
budou umístěny dřevěné sochy vyrobené při obou ročnících řezbářských sympozií (2. ročník proběhne 15. a 16. července). Jednotlivá ztvárnění soch budou
představovat pověst či dějinnou událost
vztahující se k místu, kde stojí. Pod dobrošovským vrchem leží Pekelské údolí s bájnými čerty, odkud je to již jenom kousek
do Nového Města nad Metují přezdívaného díky svému vzhledu jako „Český Betlém“. Se svými ratolestmi bychom neměli opomenout nedaleké Klopotovské údolí
s oborou, ve které všechny příchozí uvítá jelen Matěj.
Kladské pomezí je protkáno naučnými
stezkami vedoucími magickou přírodou
vzhůru za jedinečnými výhledy, umožňující nejenom nedávno vystavěné rozhledny u Slavíkova, Žernova nebo na vrchu
Čáp v Teplických skalách, ale i na Jiráskově turistické chatě, u Hořiček, na Žaltmanu či na Sendraži.
Své příběhy vypráví náš kraj i v knihách nejrůznějších spisovatelů – Boženy

Němcové, Josefa Škvoreckého, Aloise Jiráska i bratrů Čapkových. Po jejich stopách
se můžeme vydat zejména do rodných
měst i míst spjatých s jejich dětstvím –
Babiččina údolí, Náchoda, Červeného Kostelce, Hronova nebo Malých Svatoňovic.
Opomenout bychom ovšem neměli ani
příběhy polského příhraničí. Co by kamenem dohodil je to do malebného lázeňského městečka Kudowa Zdrój, které se
díky svému lázeňskému parku, rozhlednou Altánem lásky a pověstnou kostnicí
každoročně stává hlavním bodem zájmu
návštěvníků. Pro náročnější aktivní „dovolenkáře“ jsou tu pak se svou hustou sítí
pěších i cyklistických tras krásné Stolové hory, jejichž tajemná malebná zákoutí dovolují představivosti tvořit si příběh
dle vlastní libosti.
Svůj příběh mohou vyprávět i památky. Díky akci Dny evropského dědictví,
v rámci které se spojily Náchod, Nové
Město nad Metují a Kramolna, bude možné poznat osudy méně i více známých
atraktivit těchto míst. V Náchodě bude
k vidění kostel sv. Jana Křtitele ve Starém
Městě, Muzeum kočárků, panenek a patentních listin, Park u města Prahy – Park
osobností, Výstavní síň Jana Letzla v recepci Hotelu U Beránka, Výstavní síň Regionálního muzea či jeho stálá expozice
na Masarykově náměstí. Vrcholem pak
budou Kuronské slavnosti na nádvoří
zdejšího zámku. Nové Město nad Metují
pak láká na Městské muzeum, Městskou
galerii Zázvorka, zámeckou věž Máselnice nebo Základní školu Komenského.
Již tradiční akcí jsou zámecké trhy a novoměstské vinobraní. V obci Kramolna
bude k vidění kaple Jména Panny Marie.
Po celý den bude na trase Nové Město
nad Metují – Náchod – Kramolna kyvadlově v půlhodinových intervalech jezdit
bezplatná autobusová doprava s možností neplacené návštěvy uvedených památek a akcí. Podrobné informace o programu a jízdní řády autobusů budou včas
zveřejněny.
Pojďte strávit příjemné chvilky léta objevováním oněch „příběhů“. Možná budete
sami překvapeni, kolik jich třeba ještě ani neznáte … Krásné prázdniny všem!

***

1

2

ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města 29. 5. 2017

Jednání rady města se
zúčastnilo osm radních, jeden
byl omluven.
Číselný popis u zprávy
představuje poměr hlasů při hlasování
PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o výpůjčce se Správou silnic KHK o bezplatném užívání části pozemkové parcely č. 305/1 o výměře 15,95 m2 v katastrálním území Malé Poříčí, za účelem
zřízení místa pro přecházení přes komunikaci č. II/303 a pro stavbu chodníku.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou,
tj. od doby nabytí právní moci stavebního povolení, kdy městu Náchodu vznikne právo užívat předmět výpůjčky až
do doby uskutečnění převodu pozemkové parcely do vlastnictví města.
8-0-0
RM souhlasila s jednáním o výkupu části pozemkové parc. č. 1196/4 v ulici Na Hamrech u řemeslnického centra. 8-0-0
RM souhlasila se zrušením věcného břemene chůze a jízdy ručním vozíkem nebo
trakařem na pozemkových parcelách
č. 1629/2 a č. 2335 z důvodu připravovaného zřízení lávky pro pěší z ulice Pod Homolkou do ulice Na Letné s tím, že město
Náchod uhradí veškeré náklady spojené
s touto akcí.
8-0-0
Návrh II. etapy jednotného systému
orientačního značení v Náchodě 8-0-0
RM souhlasila se zpracováním návrhu
mapy s označením základních orientačních bodů ve městě na nosnících na všech
směrech příjezdů do města a návrhu seznamu organizací, které budou zahrnuty do II. etapy jednotného systému orientačního značení.
Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Náchoda
– podpora de minimis
8-0-0
RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda ve výši 15
tis. Kč – podpora de minimis – Svazu důchodců ČR, p.s., místní org. Náchod.
RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda ve výši
25 tis. Kč – podpora de minimis – pro
Spolek přátel vojenské historie – 6. prapor polních myslivců.
RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda ve výši 40
tis. Kč – podpora de minimis – pro Náchodské komunitní centrum, o.s.
Žádosti o čerpání fondu investic 8-0-0
RM schválila čerpání fondu investic
ve výši 103.842 Kč pro příspěvkovou organizaci ZŠ Náchod-Plhov. Finanční prostředky budou použity na pořízení barevného multifunkčního kopírovacího stroje
od firmy Steelmet Staré Město.
RM schválila čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši 80.000 Kč a převod této částky

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
do rozpočtu příspěvkové organizace MŠ
Alšova. Finanční prostředky budou použity na vybavení mateřské školy novým
nábytkem.
RM schválila čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši 136.500 Kč a převod
této částky do rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Havlíčkova. Finanční prostředky budou použity na nákup profi ponorného mixéru, 3 ks vysavačů, strunové
sekačky, 30 ks molitanových lehátek, 5 ks
úložných skříní a renovaci dřevěných stavebnic.
Prodloužení kanalizačního řadu
nad rybníkem Podborný
8-0-0
RM schválila vystavení objednávky na zajištění projektových a inženýrských prací na prodloužení kanalizačního
řadu do lokality nad rybníkem Podborný
na Ing. Václava Holého, Náchod.
Změny v komisích rady města
8-0-0
RM odvolala z komise životního prostředí a čistoty města pana Karla Šolína
a z komise cestovního ruchu pana Michala Semeráka, paní Simonu Prouzovou
a paní Danielu Krynkovou.
RM jmenovala pana Petra Jiráska členem komise životního prostředí a čistoty města a paní Vlastu Bautzovou a pana
P. Břendu členy komise cestovního ruchu.
Atletický stadion Hamra
8-0-0
RM pověřila radního pana Zdeňka Philippa kontrolou a dozorem nad provozem
a údržbou nově zrekonstruovaného atletického stadionu Hamra a případným
operativním řešením vzniklých problémů a závad.
Nový kamerový systém
8-0-0
RM schválila vystavení objednávky
na vypracování studie nového městského
kamerového dohlížecího systému (MKDS)
pro NAKIT – Národní agenturu pro komunikační a informační technologie, s.p.,
v částce 60.000 Kč vč. DPH.
Stavební úpravy ul. Dobrovského 8-0-0
RM schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Stavební úpravy místní
komunikace a veřejného osvětlení v ul.
Dobrovského v Náchodě“.
Stavební úpravy Zámecká 1845
– nabídka projektových prací
8-0-0
RM schválila uzavření objednávky
na provedení projektových prací ve stupních projektová dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení
stavby na úpravy budovy čp. 1845 v Zámecké ulici, nové budovy Městského úřadu Náchod a pro provedení přístavby archivu k této budově pro společnost Atelier
TSUNAMI s. r. o.

TELEGRAFICKY:

RM vzala na vědomí informace k sezóně Jiráskova koupaliště v roce 2017 včetně nového ceníku.Více na www.sportnachod.cz.
8-0-0
RM schválila záměr nákupu šatních
skříněk pro krytý plavecký bazén od firmy Frajt s. r. o. Kroměříž za finanční část-

ku 1.524.261,20 Kč včetně DPH, dopravy,
manipulace a montáže.
8-0-0
RM neschválila změnu dopravního značení na komunikaci Ke Smrčině na Babí.		
8-0-0

Zastupitelstvo města 12. 6. 2017:

Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo 25 zastupitelů, dva byli omluveni.
V úvodu jednání složil slib nový člen zastupitelstva města pan Josef Kindl.
Veškeré materiály pro jednání zastupitelů včetně návrhu usnesení k jednotlivým
bodům najdete na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/
zastupitelstvo/podklady.asp
Usnesení je zveřejněno na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupitelstvo/usneseni/zastupitelstvo-20.asp
Záznam z jednání najdete na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupitelstvo/video-archiv/20-12062017/

Rada města 14. 6. 2017

Jednání rady města se zúčastnilo osm radních, jeden byl omluven. Číselný popis
u zprávy představuje poměr hlasů při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s uzavřením dohody
o ukončení smlouvy o výpůjčce na užívání rybníku v Bražci uzavřené se společností Lesy města Náchoda, spol. s r.o.,
k 30. 6. 2017.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o výpůjčce s FC Fialky Branka. Smlouvou
o výpůjčce se sportovnímu klubu FC Fialky Branka předává do bezplatného užívání trojúhelníkový kartáč v ceně 7.248 Kč
a elektrický vysavač/fukar v ceně 1.599 Kč
za účelem údržby umělého povrchu hřiště na Brance. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou s účinností od 15. 6. 2017.8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene mezi městem
Náchodem a společností VISUS s. r. o., jako
strany povinné z věcného břemene a společností innogy Energo, s. r. o., jako strany oprávněné z věcného břemene. Věcné
břemeno spočívá v umístění rozvodného tepelného zařízení včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů určených pro dodávky tepla
ze systémů centralizovaného zásobování
teplem v budově čp. 738 (poliklinika Náchod).
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o výpůjčce se Správou silnic Královéhradeckého kraje. Správa silnic přenechává
do výpůjčky městu Náchodu část pozemkové parcely č. 491/3 o výměře 805 m 2
v k.ú. Staré Město nad Metují, šest různě
velkých částí pozemkové parcely č. 540/1
o výměře 2230 m2 v k. ú. Lipí u Náchoda
a část pozemkové parcely č. 474 o výměře 382 m2 v k. ú. Jizbice u Náchoda. Výše
uvedené části pozemkových parcel budou využity pro vybudování chodníku
– akce „chodník III/28526 Jizbice – Lipí –
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Náchod“. Smlouva nabývá účinnosti dnem
podpisu obou smluvních stran.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a. s. El. kabelové vedení bude
umístěno nad pozemkovou parcelou města č. 486 a č. 623/3 v Bělovsi. Předpokládaná délka vrchního vedení nízkého napětí
umístěného nad pozemkovými parcelami
města má být cca 2 m.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a. s. El. kabelové vedení bude
umístěno pod povrchem pozemkové parcely města č. 524 v Lipí u Náchoda. Předpokládaná délka zemního vedení nízkého
napětí umístěného v pozemkové parcele
města má být cca 41 m.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o výpůjčce s příspěvkovou organizací ZŠ
Komenského. Smlouvou o výpůjčce se příspěvkové organizaci předává do bezplatného užívání „Recepční pult“ v hodnotě
156.090 Kč. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou s účinností od 19. 6. 2017.8-0-0
Oprava stoupačky vody
– radnice č.p. 40
8-0-0
RM souhlasila s opravou havarijního
stavu stoupačky potrubí rozvodů vody
v budově radnice a s vystavením objednávky pro p. Kmocha z Kramolny.
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Náchoda – podpora minimis.
8-0-0
RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora de minimis ve výši 4000 Kč pro Svaz důchodců ČR, p. s., SDČR MO Náchod.
RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora de minimis ve výši 20.000 Kč pro pana
Pavla Malinu na uspořádání 5. ročníku
hudebního festivalu Na Ostrovec 2017.
Žádost o čerpání fondu
8-0-0
RM schválila čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši 56.000 Kč a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ
Komenského, Náchod. Finanční prostředky budou doplněny z provozních prostředků školy a použity na renovaci parket v přízemí nové budovy.
Modernizace kina Vesmír v Náchodě
– předložení žádosti
o podporu na SFK
8-0-0
RM souhlasila s předložením žádosti
o podporu do výzvy „Digitalizace a modernizace kin v roce 2017–2018“ vyhlášeného Státním fondem kinematografie pro
modernizaci kina Vesmír v Náchodě.
Zastávka „Medvědi“,
doplnění figur betlému
8-0-0
RM schválila výrobu dřevěného označení Zastávky Medvědi uměleckým řezbářem Miroslavem Křížem ze Smiřic
za finanční částku 22.000 Kč vč. DPH a pověřila Odbor investic a rozvoje města instalací označení.

ZPRÁVY Z RADNICE
RM schválila výrobu tří kusů dřevěných
figur (beránek, ovečka, jehně) ke stávajícím figurám betlému, Miroslavem Křížem, Smiřice, za finanční částku 50.000 Kč
vč. DPH.
Parkoviště a veřejné osvětlení
Hřbitovní ulice v Náchodě
8-0-0
RM schválila pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek „Parkoviště a veřejné osvětlení Hřbitovní ulice v Náchodě“ a schválila uzavření smlouvy o dílo s uchazečem
na 1. místě – EUROVIA CS, a.s., Praha.

TELEGRAFICKY:

RM nesouhlasila se zveřejněním záměru přenechat městský pozemek par.
č. 2240 v ulici Příkopy na Plhově do nájmu
v pracovní dny od 6.00 do 14.00 hod. firmě Verpet s. r. o. – chráněná dílna. 8-0-0
RM schválila dotaci pro sportovní klub
TRI SKI Klub KOHA Náchod z.s. ve výši
10.000 Kč na uspořádání cyklistického závodu Náchodská 24 hours MTB ve dnech
17.–18. 6. 2017 v Náchodě-Bělovsi. 6-0-2
RM schválila využití ledové plochy
na sezonu 2017/2018 a ceník Zimního
stadionu Náchod pro využití tělocvičny
na sezonu 2017/2018.
8-0-0
RM schválila dotaci pro Okresní sdružení České unie sportu, z. s. ve výši 65.000 Kč
na pořádní běhu Hronov–Náchod. 7-0-1
RM pověřila odbor správy majetku a financování jednáním o uvedení pozemku
58/1 k. ú. Babí do původního stavu a odbor investic a rozvoje města opravou zvoničky v obci Babí u Náchoda.
8-0-0
RM schválila v rámci mikroprojektu
Česko-polské dobíjení nákup sedmi kusů
AED značky ZOLL od firmy OMS – MEDI
s. r. o., Sedliště.
8-0-0
RM doporučila vytvoření pro školní rok
2017/2018 pouze jedné třídy v prvním ročníku ZŠ TGM Náchod.
8-0-0
RM vzala na vědomí zápis z jednání sociální komise a souhlasila s rozdělením
finančních prostředků z rozpočtu města
na podporu prevence kriminality pro rok
2017 ve II. kole ve výši 74,6 tis. Kč. Jedná se o tři projekty: ZŠ Plhov – 38.000 Kč
na adaptační pobyt, ZŠ Komenského –
31.600 Kč také na adaptační pobyt a Pionýr z. s – 5.000 Kč na činnost oddílu.6-0-2
RM souhlasila s uzavřením smluvního
vztahu na nákup čtyř kusů opraven kol
pro projekt „Česko-polské dobíjení“ se
společností Venag (PL).
8-0-0
RM udělila výsadu používat čestný název „Náchodský dětský sbor“ pěveckému
sboru ZUŠ Náchod a všem jeho oddělením
za dlouhodobé dosahování skvělých výsledků a za vynikající reprezentaci města.
8-0-0

***

Dobrá zpráva
pro náchodské loutkáře!
Již mnoho let se město snaží najít nové
místo pro loutkové divadlo. Bylo vytipováno několik míst, ale vždy bez úspěchu.
Nyní se naskytla možnost, jak tento
problém úspěšně vyřešit. A nejen tento.
Před více než deseti lety byl připraven
projekt rekonstrukce a dostavby kina Vesmír. Kino má velmi špatné vstupní prostory, není vůbec zajištěn přístup imobilním
občanům. Úpravou a doplněním původního projektu by mohl vzniknout nový víceúčelový dům, splňující požadavky loutkářů, kina, ale i dalších zájmových sdružení
a spolků. Přístavbou výtahu by se otevřely možnosti využití celého objektu stávajícího kina pro mnohé náchodské spolky.
Při přípravě tohoto nového projektu
samozřejmě spolupracují všichni zainteresovaní z laické i odborné veřejnosti
a mnozí specialisté. Vlastní loutková scéna by nebyla využívána pouze pro loutkaře, ale byl by to víceúčelový prostor pro
divadlo malých forem, koncerty, přednášky, filmové projekce a jiné komornější účely. Samozřejmě je tento sál určen hlavně
loutkářům, a proto je jak technologicky
a hlavně celým zázemím tomuto přizpůsoben.
Vstupní prostory pro návštěvníky budou společné jak pro kino, tak i divadelní
sál, včetně pokladny, šatny a sociálního
zařízení. To vše bude v prostoru přístavby
mezi stávající budovou kina a městskou
policií. Vše je navrženo tak, aby v budoucnu bylo možné dostavět původní záměr
prvního patra se dvěma dalšími sály kina
Vesmír.
Divadelní sál je primárně určen loutkářům a tomu bude odpovídat i zázemí se
sklady a dílnami. Měla by zde vzniknout
i určitá interaktivní muzejní kompozice
pro návštěvníky Náchoda, která bude hravou formou seznamovat s historií i současností loutkářství v Náchodě. Součástí má být i loutková scéna, na které by si
návštěvníci mohli zkusit divadlo zahrát…
To vše je teď v začátcích, ale tentokrát
už s jasnými obrysy. Nyní se připravují
projekty a hlavně, městu se rýsuje tolik
potřebný partner na polské straně k podání žádosti o dotaci.
Přeji hlavně všem loutkářům a samozřejmě i návštěvníkům divadla, aby se
brzy dočkali důstojné divadelní scény.
Jsme jim to skutečně dlužni, vždyť hrají nepřetržitě již úctyhodných 63 let bez
přerušení, v posledních letech ve velmi
stísněných prostorách. Tolik generací dětí
se těšilo a určitě se bude dále těšit na jejich každotýdenní pohádky a vystoupení…
Tomáš Šubert

***
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KRONIKA, ČERVENÝ KŘÍŽ
								
narození a svatby v květnu 2017
KRONIKA

V květnu 2017 se narodili:
9. 5. Marek Klemm
11. 5. Václav Mňuk
		Adam Beneš
		Šimon Hurdálek
15. 5. Julie Baladová
15. 5. Michael Macháček
17. 5. Jolana Vokůrková
19. 5. Mia Kaněrová
21. 5. Martin Janýra
		Samuel Dörner
24. 5. Kristýna Martincová
28. 5. Matěj Horvát
29. 5. Valerie Středová

V květnu 2017 byli oddáni:
5. 5. Vladimír Krumpholz, Náchod
		 Jana Hazuchová. Náchod
6. 5. Martin Konrát, Stárkov
		Lucie Schrötterová, Hronov
20. 5. Pavel Czikó, Hronov
		Kateřina Hitschfellová, Hronov
		Radim Hůlek, Mladá Boleslav
		Lucie Štěpová, Náchod
27. 5. Karel Jungwirth, Náchod
		Marie Machová, Náchod

Co dělat, když teče krev?
Správně odpovědět na tuto otázku dokázali všichni mladí zdravotníci, kteří se
zúčastnili oblastní soutěže, kterou pořádal Oblastní spolek Českého červeného
kříže v Náchodě dne 10. května 2017.
Na mladé zdravotníky čekala řada úkolů – ošetřovali masivní krvácení, zlomeniny, popáleniny, pneumotorax, poskytovali život zachraňující úkony a zajišťovali
transport raněných.
Všichni si počínali skvěle. Cílem soutěže bylo, aby si děti vyzkoušely poskytování první pomoci na namaskovaných
figurantech a především, aby obstály při
pomoci druhému v reálném životě.
A jaké byly výsledky soutěže: na 1. stupni zvítězilo družstvo ze ZŠ Nové Město n.
M. – Malecí, na 2. stupni zvítězilo družstvo z Místní skupiny ČČK ve Velkém Poříčí.
Tato družstva postoupila do regionálního kola soutěže, které se konalo 31. května 2017 ve Svitavách. Odtud si družstvo
z Nového Města odvezlo krásné 4. místo
a starší z Velkého Poříčí vítězství a postup
do republikového kola v Havlíčkově Brodě.
V sobotu 17. června 2017 se v Havlíčkově Brodě rozhodlo. Naše družstvo z Vel-

Dárci krve
obdrželi uznání...
...která jim byla předána 15. června Oblastním spolkem Českého červeného kříže v obřadní síni Městského úřadu v Náchodě.
Ocenění dárcům předávala ing. Jaroslava Vlčková, místopředsedkyně Výkonné rady OS ČČK v Náchodě. Za město se
slavnostního oceňování zúčastnila paní
místostarostka ing. Pavla Maršíková.
Všem oceněným moc děkujeme a přejeme pevné zdraví v dalších letech.

***

kého Poříčí zde obsadilo nádherné 4. místo. Gratulujeme!
Poděkování za podporu soutěží patří
Ministerstvu zdravotnictví České republiky.
Děkujeme všem sponzorům za pomoc
se zajištěním občerstvení a věcných cen
pro děti.
Lenka Zelená – za OS ČČK Náchod

Premiér

si během návštěvy Náchoda
prohlédl průtah, stadion
Hamra a uctil památku
arch. J. Letzela
Předseda vlády Bohuslav Sobotka
v rámci návštěvy Královéhradeckého regionu v pátek 16. června 2017 zavítal mimo
jiné i do Náchoda.
V doprovodu představitelů města si
prohlédl právě probíhající opravu průtahu městem, jejímž investorem je stát
a letošní poslední etapa završí téměř 300
milionovou investici do této páteřní komunikace I/33. S detaily průběhu stavby
premiéra seznámili stavbaři a zástupci
Ředitelství silnic a dálnic ČR v čele s ředitelem Janem Kroupou.
Premiér si pak prohlédl nedaleký sportovní areál Hamra, jehož rekonstrukce je
těsně před dokončením.
Svou návštěvu Náchoda zakončil Bohuslav Sobotka uctěním památky arch.
Jana Letzela u jeho hrobu na Staroměstském hřbitově, kde společně se starostou
Náchoda Janem Birke a za účasti potomků slavného architekta manželů Hejzlarových položili květinu.
„V závěru návštěvy jsem panu premiérovi předal pro Náchod velmi důležitý dokument – po 17 letech právoplatné
územní rozhodnutí na výstavbu obchvatu
města a požádal jsem ho o podporu, abychom mohli postupovat dál s vlastní přípravou a realizací stavby. Jako město jsme
připraveni pomoci ŘSD s výkupy pozemků“, uvedl starosta Jan Birke.

ČERVENEC – SRPEN

Náchodský Pedagog roku 2017
V pondělí 5. června 2017 předali v obřadní síni náchodské radnice představitelé města již tradičně v závěru školního roku ocenění „Náchodský pedagog roku 2017“.
Slavnostní setkání za účasti starosty města Jana Birke a místostarostů Pavly Maršíkové a Miroslava Bráta zahájily vystoupením děti z MŠ Vančurova pod vedením paní učitelky Jaroslavy Přibylové.
Titul Náchodský pedagog 2017 převzaly:
paní Mgr. Martina Bláhová,
učitelka Základní školy T. G. Masaryka
paní Mgr. Jana Komárková, učitelka Základní školy Komenského

Žák roku 2017
Město Náchod už po šesté ocenilo píli žáků. Ocenění byla předána v obřadní síni náchodské radnice v úterý 20. června 2017.
Žáky navrhuje pedagogická rada každé školy na základě dlouhodobě dosahovaných výborných studijních výsledků. Věříme,
že je to zároveň ocenění určené i rodičům těchto žáků, protože
bez jejich podpory a neustálé motivace, by děti takových úspěchů jistě nedosáhly. Zároveň je pro nás potěšující, že si tohoto
ocenění váží i třídní učitelé a ředitelé, kteří se chtěli tohoto velkého okamžiku zúčastnit společně se svými žáky.
Město Náchod udělilo titul Žák roku 2017:
Eduardu Vlachovi, žáku ZŠ Komenského
Orestě Fedak, žákyni ZŠ Komenského

PEDAGOG A ŽÁK ROKU 2017
paní Mgr. Jana Línková, učitelka Základní školy Plhov
paní Mgr. Michaela Trejtnarová,
ředitelka Mateřské školy Havlíčkova
paní Irena Blahová, učitelka Mateřské školy Vančurova
paní Jana Matoušová, zástupkyně ředitele ZUŠ Náchod
paní Mgr. Monika Vochomůrková,
zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Josefa Zemana
Ocenění za dlouholetou práci ve školství převzala:
paní Eva Lokajová, učitelka Mateřské školy Alšova
Ocenění za práci ve školství převzala:
paní Karolína Kinclová DiS., učitelka Mateřské školy Alšova
Všem oceněným pedagogům blahopřejeme a přejeme krásné léto!
foto: Martin Hurdálek

Karolíně Kašparové, žákyni ZŠ Náchod-Plhov
Danielu Kubrtovi, žáku ZŠ Náchod-Plhov
Dianě Čelkové, žákyni ZŠ TGM
Michaele Škorpilové, žákyni ZŠ TGM
Michaele a Matěji Poplovým, žákům ZŠ Drtinovo náměstí
Marku Mílovi, žáku ZŠ Pavlišovská
Filipu Nehybovi, žák ZŠ 1. Máje
Václavu Podškubkovi, žáku Základní umělecké školy
Filipu Umlaufovi, členu SVČ Déčko Náchod
Město Náchod udělilo titul „Skokan roku“:
Barboře Reslové, žákyni ZŠ Komenského – „Skokan roku“:
Město Náchod udělilo ocenění za mimořádný úspěch:
Tomáši Pražákovi, žáku ZŠ Komenského
Blahopřejeme všem oceněným a přejeme krásné prázdniny!
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HOLOCAUST, ARCHIV, VÝROČÍ

Holocaust je nesmírně osobní záležitost

13. června měli studenti obou kvart
a kvinty-A Jiráskova gymnázia možnost
setkat se s vzácným hostem, kterým byla
paní Dita Krausová (*1929), jedna z mála
českých občanů přeživších holocaust. Přijela společně s panem Radkem Hejretem
z organizace ICEJ, která mj. iniciuje setkání s pamětníky. Po celou dobu jejího vyprávění bylo v aule školy naprosté ticho,
nic totiž nenahradí vyprávění přímého
účastníka.
Podle jejích slov pro ni začal holocaust ve chvíli, kdy zaklaply dveře vagonu a v nacpaném dobytčáku je odváželi z terezínského ghetta do KT Osvětim.
Znovu v mysli prožívala vše, co se tehdy
stalo, a snažila se studentům sdělit alespoň základní fakta a vlastní pocity. Přítomní tušili, že úplná pravda je nesdělitelná, např. o selekci před Mengelem,
o hladu, který zachvátí celý organizmus
a vezme člověku veškerou energii, o Fredy Hirschovi a hromadné likvidaci tisíců
lidí včetně dětí, o něž pečoval, o smrti tatínka a nakonec i maminky, o nekonečných hodinách stání na apelplace a zničujícím strachu ze smrti v plynové komoře,
o hromadách mrtvých, jež koncem vál-

ky spatřila v KT Bergen–Belsen nebo citové otupělosti vlivem prožitků, které ještě
dlouho po válce musela nějak překonávat, aby se z čísla 73305 stala znovu občankou, manželkou a matkou. Jak sdělit
ostatním zápach spálených těl nebo dotyk prachu a smítek z komínů, dopadajících na jejich těla? Nikdy se do Osvětimi
nevrátila, protože by měla pocit, že všude šlape po popelu obětí.
A přesto byly její drsné vzpomínky občas prozářeny obrazem lidskosti, když si
například vzpomněla na pána v pražské
tramvaji. Jela tehdy s kamarádkou na Letnou. Obě dívenky měly na oblečení nově
našitou židovskou hvězdu s nápisem Jude
a obávaly se, jak na to budou ostatní lidé
reagovat. A ten pán nahlas řekl: Tohle jsou
dvě princezny a mají zlatou hvězdu. Taková
slova a pak kamarádská pomoc v lágrech
Ditě pomáhaly přežít.
Paní Dita Krausová hovoří bezvadnou
češtinou, ačkoli již od roku 1947 žije v Izraeli. Opakovaně pobývá v Praze a přijíždí
do Náchoda za svou příbuznou paní Věrou
Tomanovou. Připravuje své paměti, kde
jistě bude psát i o svém manželovi Otovi
B. Krausovi, česko-izraelském spisovateli.
Jeho prvotina Země bez Boha byla v roce
1946 dokončena v Náchodě, v domě Strassových, kde našel útočiště po návratu
z lágru. Můžeme si přečíst i román inspirovaný Ditiným osudem Osvětimská knihovnice od španělského spisovatele Antonia Iturbe nebo jiné dokumenty na dané
téma. A snad pak nikdo nebude věřit tvrzení, že holocaust nebyl. To patří k největším přáním Dity Krausové.
Alena Čtvrtečková

Náchodský archiv otevřel dveře
Více než padesát zájemců přišlo v pátek
9. června do Státního okresního archivu
Náchod, kde se již poosmé konal Den otevřených dveří v rámci Mezinárodního dne
archivů. Letos měl dvě témata. Jednak
prezentaci zajímavostí z archivních fondů a sbírek a rovněž připomínku 30. výročí od přestěhování archivu do nové účelové budovy na Brance. Celá expozice byla
již tradičně vystavena v badatelně.
První části výstavy jednoznačně dominovalo pergamenové privilegium Přemysla Otakara II. z roku 1253, které je
nejstarší a nejvzácnější archiválií SOkA.
Dále byly vystaveny různé typy městských knih a listin, ukázka restaurátorské práce, tři sta let od narození Marie
Terezie připomněl její portrét a listiny
s jejím vlastnoručním podpisem, archiv
se pochlubil i zajímavými starými tisky
a řadou dalších materiálů. Samostatná
vitrína byla věnována historickým typářům čili pečetidlům, jejichž otisky – pečeti plnily zejména u listin významnou ověřovací funkci. A právě v této vitríně archiv

představil svůj nejnovější cenný přírůstek – stříbrné malé pečetidlo města České Skalice z roku 1603.
Ve srovnání s výše uvedenými atraktivními ukázkami archiválií se mohla zdát
druhá část výstavy poněkud fádní. Obsahovala totiž převážně novodobé strojopisné a tištěné dokumenty, různé žádosti,
rozhodnutí, výkazy, grafy, plány a přehledy, ale také například soupis a fotografie
všech dosavadních vedoucích a ředitelů
archivu, rovněž i snímky archivních budov a depozitářů. Přesto právě tyto dokumenty byly pro třicetiletou činnost a rozvoj archivu leckdy rozhodující.
Novinkou letošního Dne otevřených
dveří byla možnost komentované prohlídky provozních prostor (pořádací místnost,
mikrofilmovací dílna, digitalizační pracoviště, knihovna) a dvou různých typů depozitářů, kam veřejnost běžně nemá přístup. Akce přinesla návštěvníkům nové
informace a archivářům důležitou zpětnou vazbu a byla užitečná pro obě strany.
Lydia Baštecká

Prázdninová výročí
1. 7. 1952 zemřel básník Fráňa Šrámek,
o pět let později, na začátku července 1957
začala první Šrámkova Sobotka.
2. 7. 1917 byla svedena bitva u Zborova, zásadní událost pro uznání budoucího Československa.
2. 7. 1987 zemřel univ. prof. dr. Václav Černý, významný literární vědec a kritik, rodák z Jizbice. V roce 1995 byla v Náchodě
vědecká konference o jeho životě a díle.
6. 7. 1907 se narodil jeden z představitelů českého skautingu, spisovatel Jaroslav
Foglar. K tomu můžeme doplnit, že v létě
1907 byl vůbec první skautský tábor, organizovaný zakladatelem skautingu lordem
Baden-Powellem.
9. 7. 1922 bylo v Ratibořicích odhaleno
sousoší Babičky s dětmi, dílo sochaře Otto
Gutfreunda. Slavnosti se zúčastnily i náchodské spolky, ve velkém sboru župy zpíval i Hron.
11. 7. 1942 se narodil PhDr. Ladislav Hladký, významný regionální historik, autor
mnoha odborných studií a publikací.
13. 7. 1932 se narodil ing. Jindřich Bradna,
emeritní ředitel náchodské obchodní akademie a předseda výboru Komorní hudby,
organizující náchodský hudební život.
16. 7. 1917 se narodila akademická malířka Anna Sládková.
23. 7. 1992 zemřel profesor náchodského
gymnázia, historik a výtvarník Milan Jareš.
Koncem července 1917 se uskutečnil zájezd opery Národního divadla do Náchoda, v tehdy novém městském divadle zaznělo Smetanovo Tajemství a Čajkovského
Evžen Oněgin. Den před tím (22. 7.) byla
v Náchodě slavná svatba, profesor gymnázia Miloslav Nesládek si bral svou žákyni,
dceru starosty Čížka Marii.
2. 8. 1937 se narodil malíř Ivo Švorčík.
16. srpna 1897 se v Náchodě narodil Oldřich Čepelka, ředitel hudební školy, významný hudebník a kapelník.
23. 8. 1867 se narodil jeden z prvních profesorů zdejšího gymnázia Jaroslav Franke. Jako básník a překladatel používal podle svého rodiště pseudonym Skalický. Učil
zde od roku 1897 do roku 1931, zemřel
12. března 1947 v Olešnici v Orlických horách. Na tamním hřbitově mu jeho bývalí studenti nechali zřídit důstojný pomník.
28. 8. 1867 byly za velké slávy převezeny
„klenoty koruny české“ z Vídně do Prahy.
U nás se slavilo „večerem se zpěvy a ohňostrojem na náměstí a na vrchu dobrošovském“.
29. 8. 1897 se narodil náchodský knihovník, spisovatel a kulturní pracovník
dr. Václav Fryček.
29. 8. 1942, několik dní po svých 75. narozeninách, zemřel v náchodské nemocnici
básník a překladatel, řádový kněz P. Sigismund Bouška.
(AF)
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Historické veřejné stavby
7. VOŠ a SPŠ stavební arch. Jana Letzela
Minulé dva díly tohoto seriálu pojednávaly o vzniku a rozvoji odborného školství v Náchodě v souvislosti s rychlým hospodářským rozvojem města v druhé polovině 19. století. Zároveň
nastala naléhavá potřeba zmodernizovat dosavadní výuku početné učňovské mládeže.
Za tím účelem se v květnu 1867 sešli v budově městské školy (podreálky) na Kavčím rynku (na místě dnešní budovy OSSZ)
zástupci místních živnostenských společenstev k první poradě a v červenci t. r. podali ředitelství školy žádost o zřízení průmyslové (řemeslnické) školy. Městské zastupitelstvo podpořilo
tuto žádost na svém zasedání 14. 8. 1867, když souhlasilo s jejím umístěním v prostorách městské školy. Zřejmě se jednalo
o dobrovolný kurs pro zdejší živnostníky, neboť od 28. 10. 1867
vedli vyučování pouze v neděli dopoledne místní učitelé Jan
Tuček, Alois Valenta a Josef Gabrle. Jak ale zapsal školní kronikář: „Na počátku navštěvovali mistři i učedníci přednášky pilně,
později jich ubývalo.“
Další podnět přišel až 4. 4. 1891, kdy městské zastupitelstvo
přijalo novou žádost zástupců živnostenských společenstev
ke zřízení pokračovací průmyslové školy. Ta byla slavnostně otevřena již 7. 10. 1892 při měšťanské škole chlapecké v tehdejší
Školní ulici. Samotné vyučování zahájilo až 13. 10. 1892, kdy byly
současně otevřeny dva ročníky
s celkem 102 žáky. Ovšem vzápětí muselo zastupitelstvo řešit stížnost pana děkana Jana
Němečka, že se vyučovací hodiny odbývají v neděli dopoledne, kdy jsou služby boží, a tedy
je žákům bráněno vykonávat
svou křesťanskou povinnost.
V roce 1920 byla Všeobecná živnostenská škola pokračovací za podpory inspektora
Aloise Rubliče reorganizována.
Dosavadní společné vyučování
nejrůznějších řemeslných oborů bylo zrušeno a škola byla
rozdělena na 4 oddělení: živnosti oděvní, živnosti kovodělné, živnosti obchodní, potravní a holičské a živnosti stavební a uměleckoprůmyslové. Vyučování dívčí živnostenské školy
zůstalo společné. Zásluhou ředitele Adolfa Erbena byl kladen důraz na odborné vzdělávání žáků. Tento trend však narážel na nedostatek vhodných učeben, zcela chyběly školní dílny. Proto ředitel školy společně s inspektorem Ing. Jaroslavem Kohoutem
usilovali různými intervencemi o postavení nové budovy pro
školu. Jejich snaha byla úspěšná a 13. 12. 1928 náchodské městské zastupitelstvo schválilo vystavět nedaleko okresního úřadu
novou budovu pro živnostenské pokračovací školy za podmínky
přidělení státní subvence. Tato podpora, prosazovaná ministrem
školství a národní osvěty Dr. Ivanem Dérerem, byla schválena
výnosem ze dne 22. 1. 1929 v celkové výši 590 000 Kč, později byla zřízena ještě tři státem placená učitelská místa. Vzápětí
tedy začaly přípravy na stavbu nové školy na městském pozemku. Městské zastupitelstvo zmocnilo městskou radu, která 1. 2.
1929 zadala vypracování plánů a rozpočtů budovy zdejšímu zednickému mistrovi Janu Bednářovi. Ten je vytvořil ještě v únoru
1929, 22. 3. byla vypsána soutěž na zadání stavby, kterou vyhrála náchodská firma Goldschmid a Hartman, a stavba jí byla 21.
6. 1929 zadána. Mezitím, 21. 5. 1929 se konala stavební komise,
na které vystoupil s námitkami okresní hejtman JUDr. Otakar
Bayer, který protestoval proti stavbě přímo před budovou okresního úřadu, kterou by nová školní budova zastiňovala. Komise

tedy na novém jednání staveniště posunula asi o 15 m a městský úřad vydal 28. 6. stavební povolení. Okresní hejtman však
v nové stížnosti toto povolení napadl a požadoval školu postavit
jinde. Spor, který řešil až Zemský úřad v Praze, se pak protahoval
až do 26. 9. 1930, kdy na nátlak města, živnostenských společenstev, ale i ministerstva veřejných prací vzal dr. Bayer svoje odvolání proti stavebnímu povolení zpět. Již před tím, 19. 5. 1930,
byla stavba zahájena výkopem suterénů, načež rychle postupovala, takže 18. května 1931 již bylo městským zastupitelstvem
zadáno vnitřní zařízení učeben a dílen školy, vesměs místním
firmám. Stavba s číslem popisným 931 byla kompletně dokončena 5. 10. a kolaudována 12. 10. 1931, přičemž náklady na stavbu dosáhly 2 028 741 Kč a na vnitřní vybavení 366.829 Kč. Státní subvence pokryly asi třetinu nákladu (470.000 resp. 120.000
Kč), zbytek uhradilo město Náchod formou výpůjček, z nichž největší – 1 200.000 Kč byla u Městské spořitelny Červený Kostelec.
Budova na půdorysu obráceného L byla postavena v tehdy
módním funkcionalistickém slohu s plochou střechou a převážně horizontálně členěnými plochými fasádami. Pouze vstupní rizalit v hlavním průčelí směrem do parku před okresním úřadem
byl členěn třemi mělkými vertikálními rámci. Ve zvýšeném suterénu se nacházela mj. učebna číšníků, kovodílna a truhlářská
dílna, v přízemí pak vestibul
s dvěma bronzovými pamětními deskami od pražské firmy Franta Anýž, dílna holičů,
dvě učebny, kabinet a byt školníka, první patro obsahovalo
ředitelnu, sborovnu, kabinet,
dílnu malířů a dvě učebny,
ve druhém patře byl rozsáhlý
slavnostní (přednáškový) sál
s promítacím zařízením, dílna oděvních živností, kabinet
a dvě učebny. Hlavní schodiště
bylo ozdobeno bronzovou bustou prezidenta Tomáše G. Masaryka.
Vyučování v nové budově bylo zahájeno 7. 10. 1931
a na neděli 15. 11. bylo naplánováno slavnostní otevření. Zúčastnil se ho ministr JUDr. Ivan Dérer, starosta Náchoda Josef
Moravec a další hosté, kulturní program obstaral Zpěvácký spolek Hron. Na škole kromě ředitele vyučovali tři interní učitelé
a 21 externích odborných učitelů z praxe. Celkem 320 žáků bylo
rozděleno do 5 odborných škol (oddělení) podle specializace. Žáci
jednotlivých oddělení navštěvovali školu jednou týdně, teoretická výuka se střídala s praktickou v dílnách. V této podobě škola setrvala až do 1. 9. 1948, kdy byla přeměněna na Základní učňovskou školu v Náchodě. Od školního roku 1952/1953 zde sídlila
Průmyslová škola stavební (od roku 1960 Střední průmyslová
škola stavební), jejím prvním ředitelem byl Ing. arch. Josef Koutný (1905–1979), všestranný architekt, malíř, sochař a fotograf.
Škola byla postupně rozšiřována – v r. 1973 byla přistavěna tělocvična se šatnami, v l. 1976–1980 nové křídlo učeben, následovala stavba samostatné budovy domova mládeže v letech 1984–
1986. Od školního roku 1991/1992 byla rozšířena studijní nabídka
a r. 1996 byla při škole zřízena Vyšší odborná škola stavební Náchod, která pro studenty z celé republiky otevřela obor Stavební obnova památek. Ve stejné době proběhla celková rekonstrukce školy a zateplení fasád. Konečně v r. 2003 byla škola sloučena
se Středním odborným učilištěm stavebním a od 1. 7. 2003 nese
sloučená škola jméno arch. Jana Letzela.
PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek
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Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Oznámení o očkování psů proti vzteklině

Hromadné očkování psů proti vzteklině dle zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, se koná za spolupráce Městského
úřadu v Náchodě s paní MVDr. Ludmilou BRANDEJSOVOU a MVDr. Votavou
lokalita
místo očkování
den
datum
hodina
Bražec
u rybníčku
pátek
8. 9. 2017
17.30–18.00
Náchod
Masarykovo náměstí
sobota
9. 9. 2017
8.00– 9.00
Staré Město u Havlů		
9. 9. 2017
9.30– 9.45
Lipí
u hospody		
9. 9. 2017
10.00–10.30
Jizbice
u Jednoty
9. 9. 2017
10.45–11.00
Dobrošov u autobusové zastávky		
9. 9. 2017
11.15–11.30
Běloves
u Karlů		
9. 9. 2017
13.30–13.45
Babí
u Šimků		
9 .9. 2017
13.50–14.05
Pavlišov
u prodejny		
9. 9. 2017
14.10–14.25
Malé Poříčí u zastávky ČD		
9 .9. 2017
14.30–14.45
Očkování je pro psy od 3 měsíců věku.
Pes musí být na vodítku a opatřen náhubkem.
Vezměte s sebou očkovací průkaz psa.
Za očkování se vybírá poplatek 100 Kč.
Možnost kombinované vakcíny za 330 Kč.
Není povinností držitele psa využít této nabídky. Hromadné očkování psů bylo takto organizováno již v minulosti a je pouze na každém držiteli psa, zda této nabídky využije.

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Městská policie
Náchod aktuálně
V uplynulém měsíci byla
činnost strážníků velice
různorodá. Od spolupořádání akce Den s Policií na dopravním hřišti v Bělovsi, přes preventivní přednášky
na školách a školkách, dohledem na dodržování dopravního značení na objízdných
trasách po městě, až po zajištění bezproblémového nájezdu dvou nadrozměrných
nákladů na Mánesovo nábřeží a sídliště u nemocnice. V této jedné větě je však
obsažena pouze malá část činnosti strážníků, protože rozsah jejich práce je samozřejmě mnohem širší.
Městská policie Náchod přeje všem občanům krásné, slunečné prázdniny a pohodu a klid v době dovolených.
Miroslav Horák – Městská policie Náchod

V září se můžete těšit:
9. 9. – NÁCHODSKÉ KURONSKÉ SLAVNOSTI
– celodenní kulturní program pro děti i dospělé
– host večera Bára Basiková
16. 9. – ZA SPORTEM NA NÁMĚSTÍ a 4. ročník STRONGMAN NÁCHOD
– představení činnosti a nábor dětí do náchodských sportovních klubů s možností vyzkoušet si jednotlivá odvětví a exhibice hrubé síly na Masarykově náměstí
30. 9. – 5. ročník ČESKO-POLSKÝCH ATLETICKÝCH ZÁVODŮ
– určené pro děti do 15 let
– přihlášky zasílejte do 22. 9. 2017
Podrobný program k akcím naleznete v zářijovém čísle Náchodského zpravodaje nebo
na www.mestonachod.cz

MěÚ Náchod rozšířil úřední hodiny úseku
občanských průkazů a cestovních dokladů
Z důvodu zvýšení kvality poskytovaných služeb pro návštěvníky Městského
úřadu v Náchodě rozšířilo úřední hodiny
pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů.
Od pondělí 12. června do konce července 2017 jsou pro veřejnost rozšířeny úřední hodiny každé pondělí a to až do 19.00
hodin. Věříme, že v době sezonního náporu a zvýšeného zájmů o služby na úseku evidence obyvatel a cestovních dokladů přivítají občané možnost vyřídit své
záležitosti v prodloužené pracovní době.
ÚŘEDNÍ HODINY
Občanské průkazy, cestovní doklady
a evidence obyvatel
– pracoviště Němcové 2020
Pondělí 8–19 NOVĚ
Úterý
8–14
Středa
8–17
Čtvrtek 8–14
Pátek
8–11

Dopravní omezení
Vážení občané,
dovolujeme si vás informovat o dopravních
omezeních, která budou souviset s akcemi
v Náchodě na Masarykově náměstí.
PIVOBRANÍ 15. 7. 2017
od 12.00 hodin do max. 2.00 hodin
(16. 7. 2017).
Omezené parkování od 14. 7. 2017
od 18 hodin do 16. 7. 2017 do 12 hodin.
Vjezd na Masarykovo náměstí bude uzavřen od 14. 7. 2017 od 18.00 hodin
do 16. 7. 2017 do 12 hodin.
Dopravní obsluze bude vjezd povolen
od 15. 7. 2017 od 12 hodin do 16. 7. 2017
do 12 hodin.
VAVŘINECKÁ POUŤ 12. a 13. 8. 2017
částečná uzavírka
od 9. 8. od 22.00 hodin do 11. 8.
22.00 hodin (omezené parkování)
13. 8. od 22.00 hodin do 14. 8.
22.00 hodin (omezené parkování)
úplná uzavírka od 11. 8. od 22.00 hodin
do 13. 8. 22.00 hodin
Předem děkujeme za pochopení.

OKÉNKO ZASTUPITELŮ
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OK É N KO

zastupitelů

Bývalý místostarosta Šubert
má zakázky od města
Náchodští radní rozhodli o tom, že se vybuduje nová scéna
pro místní loutkové divadlo. Její sídlo má stát v proluce mezi kinem Vesmír a budovou městské policie. To je samo o sobě skvělá
zpráva. Loutkáři se dlouhodobě tísní v provizoriu, představení
jsou často přeplněná, naprosto nevyhovující jsou i prostory pro
skladování bohatého archivu divadelních rekvizit. Místo v centru města, v nezastavěné proluce a v sousedství jiné kulturní instituce tomuto záměru také naprosto vyhovuje.
Bohužel se ale problémy, které pronásledují přípravu náchodských staveb a prakticky znemožňují vznik skutečně kvalitní architektury, v případě loutkové scény mimořádně nakumulovaly. Na počátku stojí prakticky vždy uspěchaná příprava a úplná
absence širší debaty. O chystané stavbě neví nic ani odborná,
natož pak širší veřejnost. Přitom by právě debata ohledně další náplně celého objektu byla jistě přínosná a podnětná. Loutkáři hrají pouze jednou týdně, takže prostory budou potřebovat i další využití.
Rezignace na výběr kvalitního architekta prostřednictvím
soutěže je u nás bohužel standardem. Výběr projektanta je ale
nyní ještě problematičtější než obvykle: zakázky na projektovou dokumentaci v celkové hodnotě téměř 400 tis. Kč bez DPH
totiž byly napřímo zadány bývalému místostarostovi Šuber-

Lhát se nemá!
Na vystoupení pana zastupitele Kudrnáče na posledním jednání Zastupitelstva města Náchoda nelze nereagovat.
Náchodští radní více než deset let řeší nevyhovující prostory
pro loutkovou scénu v Náchodě. Pan Kudrnáč ale tvrdí, že se tento problém řeší pouze jeden rok.
Město Náchod mělo řešení na dosah v podobě odkupu staré
hudební školy, kde je sál pro 100 lidí, jeviště i přilehlé prostory
na uskladnění archivu a rekvizit. Majitelka objektu čekala několik měsíců na vyjádření zastupitelstva, i když měla možnost prodat objekt realitní kanceláři za nabídku o 700.000 Kč vyšší než
byla odhadní cena budovy. Při třetím odročení, které si svou žádostí o další doplňující informace vymohl pan Kudrnáč, paní majitelka přistoupila na nabídku realitní kanceláře a budovu prodala. Tím se celý problém vrátil opět na začátek.
Město Náchod sáhlo po již hotovém projektu na přestavbu
kina Vesmír a s malými úpravami jej chce použít pro vybudování spolkového domu i důstojného zázemí pro loutkáře, nechce
tedy utrácet další peníze za nový projekt. Budova je ve vlastnictví města a projektová dokumentace je již z větší části připravena. Pan Kudrnáč ovšem volá po výběru nového, a podle něho
kvalitního architekta, který by připravil projekt nový. Ten by ale
nestál jako před 13 lety 400.000 Kč, ale řádově několik milionů
korun. A to by bylo pouze za projekt.
Dalším příkladem jeho lží a polopravd je plhovská Tepna, velký problém celého Náchoda. Pan Kudrnáč při shánění podpisů
pod petici proti záměru pana Třešňáka vybudovat zde obchodní centrum sliboval občanům, že město Náchod odkoupí hromadu sutí, která na tomto místě zbouráním budov vznikne. Splnění
tohoto slibu by ovšem město Náchod stálo 40 až 50 milionů korun. Další náklady se sanací pozemku, likvidací sutí, výstavbou
opěrné zdi a dalšími nezbytnostmi, deset možná i více milionů
korun. Pokud by na toto město Náchod přistoupilo, následovala by výstavba parku v hodnotě okolo 60 milionů korun. Takhle
si asi pan Kudrnáč představuje dobré hospodaření s penězi daňových poplatníků. Bylo by možná poučné vědět, co si lidé myslí nyní, když prochází kolem hromady sutí...

tovi. Na můj dotaz, proč se tak stalo, jsem dostal odpověď, že se
v podstatě „jedná o úpravu projektu původního záměru na rozšíření kina Vesmír, na jehož přípravě a vypracování se ing. Šubert podílel.“ Původní projekt byl vypracován atelierem INS v letech 2005 až 2009. Pan Šubert byl po celou tuto dobu radním
města a v oficiálních strukturách této projekční kanceláře nefiguroval (opustil ji v únoru 2005, tedy ve stejném roce a měsíci, ve kterém byla vyhotovena první verze této projektové dokumentace). Navíc několikrát veřejně prohlašoval, že s atelierem
INS již nemá nic společného. Nyní ale vyšlo najevo, že jeho prohlášení byla evidentně nepravdivá a na základě tohoto utajeného střetu zájmů získal i aktuální zakázku.
U větších staveb se náklady na jejich vybudování pohybují
v řádu desítek milionů korun a jejich podoba pak ovlivňuje tvář
našeho města mnoho desetiletí nebo i staletí. Je proto absurdní
snažit se uspěchat a hlavně ušetřit pár desítek tisíc na projektu,
který funkčnost i vzhled stavby definitivně určí. Chápu, že jsou
tu termíny různých dotací, kterým je třeba vyhovět, ale zásadnější investice by měly být plánovány strategicky, s dostatečným
předstihem a ne vše honit na poslední chvíli. Stavby, šité horkou jehlou, se totiž zpravidla prodraží, a to jak při výstavbě, tak
zejména při provozu. A na to už se stejně žádná dotace nezíská.
O potřebě nového sídla náchodských loutkářů se mluví více
než rok. Přesto doposud zřejmě nikdo neví, jak bude objekt vypadat, jaké bude mít další funkce ani kdo o tom všem rozhoduje. Je tohle opravdu ta nejlepší cesta, jak utratit 30 milionů (což
jsou předpokládané náklady stavby) z veřejných peněz?
Michal Kudrnáč, zastupitel
A ve výčtu „vylepšení města“ nápady pana zastupitele Kudrnáče mohu pokračovat. Není to tak dávno, co chtěl řešit dopravu v centru města vytvořením pěší zóny z celého Masarykova
náměstí. Pokud by se tak skutečně stalo, znamenalo by to umrtvení většiny podnikatelských aktivit v centru města. Nebo aktivity pana Kudrnáče kolem náchodského obchvatu, kdy se snaží
všemi možnými způsoby zabránit jeho výstavbě.
Vraťme se ale k nepravdivým výrokům pana Kudrnáče ohledně loutkové scény v Náchodě. Bývalý místostarosta Šubert skutečně v roce 2005, kdy již pracoval na zmíněné zakázce nové
loutkové scény, odešel z firmy INS kvůli střetu zájmů, a nejednalo se tedy o utajený střet zájmů za účelem získání oné zakázky. Na té již pracoval dříve, než nastoupil do funkce místostarosty. Je to tedy lež.
Nakonec mi nedá, abych se alespoň dvěma větami nevyjádřil
k odchodu pana Šuberta z náchodské radnice. Běloveská Ida byla
téměř sto let léčivá a díky panu Šubertovi je najednou „smrtelně jedovatá“... tomu snad nikdo nevěří… Libor Fiedler, zastupitel

Pozvánka na Vízmburk
Všem na vědomost se dává, že hrad Vízmburk v přítomnosti pána otevřen jest a bude mu čest vás přivítat na svém
nádvoří.
Pokud vzdělání o hradu chcete utrpět, tak těchto informací se vám též dostane. Hlad i žízeň můžete u nás zahnat, Taverna otevřena bude a dobroty nabídne. Po domluvě program předvést můžeme, jak pro skupiny, tak
pro školy i školičky. Nově Šatlava otevřená je a na vlastní kůži vyzkoušet nástroje mučící můžete. Vybrané víkendy prohlídky v kostýmech. Během roku se konají na hradě
akce. Otevírací doba: duben, květen, červen, září: Po–Pá
8–15hod. (v přítomnosti správce), So–Ne 10–18 hod. Červenec, srpen Po-Ne 10–18 hod. Mobil: 777 083 583.
Sdružení pro Vízmburk Havlovice 38, Havlovice 542 32,
IČ: 26586860, více na www.vizmburk.cz
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NOVÉ SLUŽBY A VYŽITÍ
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www.mestonachod.cz

Městské informační centrum Náchod – zámek
Zámek 1282, 547 01 Náchod, tel.: +420 770 134 295
e-mail: infocentrum.zamek@mestonachod.cz, www.mestonachod.cz
Turistické informace
Informační a propagační materiály
Upomínkové předměty
Wi-Fi připojení

Otevírací doba o letních prázdninách:
Po: 9.30–12.00, 12.30–15.00
Út–Ne: 8.30–12.00, 12.30–17.00

Lanový park Hopstráda

vstup z parkoviště u zámku
tel. +420 608 368 703
e-mail: parkhopstrada@seznam.cz
www.hopstrada.cz
Dětský lanáček pro děti
od 3 let (50 Kč)
Dětský okruh s 12 překážkami
ve výšce 1,5–2,5 m (110 Kč)
Okruh s 12 překážkami ve výšce 5–8 m (180 Kč)
Samotný okruh 4 lanovek o délce 150 m (80 Kč)
Při předložení parkovacího lístku z místního parkoviště bude návštěvníkům odečteno
10% z ceny vstupného.
Otevírací doba o letních prázdninách:
otevřeno od 7. července denně 9.00 – 17.00
Přijďte se pobavit, vyzkoušet svou zručnost a odvahu. Těšíme se na vás!
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ČERVENEC – SRPEN

ZŠ BABÍ
„ Přátelství na dlani“,
č. CZ.3.22/3.3.02/12.03467
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu
Glacensis.
9. 6. 2017 se uskutečnilo další společné
setkání českých a polských dětí v rámci
udržitelnosti projektu „Přátelství na dlani“, č. CZ.3.22/3.3.02/12.03467.
České děti připravily pro polské kamarády pěší túru. Předem nastudovaly mapu, vybraly nejkratší a nejlepší cestu, zjistily některé zajímavosti o místech,
která tento den navštíví. Pak se vydaly
přivítat polské děti, které přijely autobusem na nádraží v Náchodě. Společně se
všichni vypravili směrem na Dobrošov.
Asi po hodince cesty na ně čekal překrásný výhled na Náchod a okolí. Bylo opravdu
nádherně a všichni si užili úžasný rozhled
z dobrošovské vyhlídky na českou i polskou stranu.
Po malém obědě jsme se všichni vypravili směrem dolů, zpět do Náchoda.
V Bělovsi jsme si prohlédli pěchotní srub
Voda, kde jsme se dozvěděli zajímavé informace z historie . V Bělovsi jsme se také
rozloučili s polskými dětmi, které se opět
autobusem vrátily domů do Kudowy.
Naše partnerství trvá již pátým rokem.
Je moc zajímavé sledovat děti, které se již
bez problémů mezi sebou domluví, jak si
spolu povídají, jak si užívají společný den
a vyjadřují přání se opět setkat v příštím
školním roce.
Poděkování patří také panu Pavlu Jirkovi, který se s námi podílel na organizaci výletu.
Jelikož všichni víme, že 1. června mají
svátek naše děti, připravily pro ně i paní
vychovatelky ze školní družiny při ZŠ Náchod – Babí v rámci tohoto dne zajímavý program.
Za krásného počasí jsme vyjeli na Pavlišov, kde jsme plnili různé zábavné úkoly
po cestě směrem na místní hřiště. Tam
nás čekal schovaný poklad a projížďka
na koni. Nechybělo občerstvení nanukem.
Užili jsme si společně báječné odpoledne plné sluníčka a pohody.
Každým rokem pořádají malotřídní
školy turnaj ve vybíjené. I letos se takový
turnaj konal – tentokrát v malebné vesničce Suchý Důl.

Turnaj byl výborně organizován ZŠ Suchý Důl – p. Noskovou a zúčastnilo se ho
šest družstev. Byli jsme tak svědky velmi
napínavých soubojů, ve kterých naše děti
úspěšně překonaly čtyři družstva a umístily se na krásném 2. místě!
Za což jim moc děkujeme – byli jste
všichni super!
Kolektiv ZŠ Pavlišovská

ZŠ a MŠ J. ZEMANA
Zemanova škola
v čase blížících se prázdnin
Naši žáci dostali krásný dárek k Mezinárodnímu dni dětí – loutkové představení „Začarovaný les“. Tuto pohádku pro ně
zahráli členové náchodského souboru LS
Dětem pro radost. Po představení si děti
mohly loutky v zákulisí nejen prohlédnout, ale vzít si je do ruky. A tak se někteří vyfotili s drakem, jiní s Kašpárkem. Radost dětí byla veliká.

I v červnu si žáci užili vodních radovánek v rámci plaveckého výcviku v náchodském bazénu s lektorkou Janou Osobovou. A někteří i v Aquaparku Kudowa
Zdrój. Své nabyté plavecké dovednosti
jistě využijí o prázdninách. Žáci 2.stupně ZŠ praktické a dvou tříd ZŠ speciální
vyrazili na výlet do blízkých Ratibořic
za Babičkou Boženy Němcové. Ve mlýně
a na Starém Bělidle je přivítaly důvěrně
známé „oživlé postavy“ ze známé knihy:
mlynář s mlynářkou a čeledíny, babička
s vnoučaty. Žáci speciální třídy paní učitelky Renfusové zhlédli vystoupení dětských souborů z Hronova a okolí "Hronovské hádě". Také navštívili velmi zajímavou
interaktivní výstavu Okoklamy v Hronově, která je zaměřená na náš zrak. Žáci
se přesvědčili, že není vždy vše takové,
jak se zdá. Na dopravním hřišti v Bělovsi
si zase zopakovali své znalosti z dopravní výchovy, vyzkoušeli si jízdu zručnosti
na koloběžce i základy první pomoci. Slunečné počasí dopřálo žákům i krásný výlet do Opočna a procházku oborou, kde
poznávali rostliny, stromy, zvířata a vyzkoušeli si určování severu podle mraveniště. Žáci všech tříd podnikli v posledních červnových dnech několik turisticko
- poznávacích vycházek do okolí Náchoda, např. výlet po stopách lesních skřítků, kdy si připomenuli některé poznatky

z hodin přírodopisu a dějepisu. Proběhla
i beseda v Městské knihovně a výtvarná
dílnička pod vedením lektorky paní Macurové. Na závěr školního roku se uskutečnila již tradiční akce s rodiči. Tohoto
sportovního zápolení se rodiče pravidelně, rádi a v hojném počtu účastní.
Všem žákům i učitelům přejeme hezké
prázdniny a těšíme se na viděnou v novém školním roce! Za ZŠ a MŠ J. Zemana
Mgr. Marie Čejchanová

CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
Výprava za orchidejemi
Ani blížící se konec školního roku nám
neubral chuti do nového poznání. Pod vedením zkušeného biologa pana Jiřího
Spíška jsme se v sobotu 3. června vypravili (trochu opožděně) za májovými orchidejemi v přírodní rezervaci Dubno u České Skalice. Měli jsme tu čest seznámit se
s prstnatcem pleťovým a májovým, bradáčkem vejčitým a dalšími zajímavými
a ne příliš častými druhy: kosatcem žlutým, úpolínem nejvyšším, žluťuchou nebo
vzácným kostivalem českým. Kromě bíle
kvetoucího kostivalu českého nás zaujal
i bíle kvetoucí prstnatec, který je opravdovou raritou. Děkujeme našemu průvodci panu Spíškovi i paní Lepšové, která nám
exkurzi vyjednala.
Anička, Kristýnka, Johanka, Honza,
Karolína, Barča, Amálka a I. Šimurdová

Delegace z japonského velvyslanectví
V posledním květnovém týdnu měl Žákovský parlament naší školy tu čest setkat se a prožít společné chvíle s delegací
z japonského velvyslanectví, která v rámci otevření výstavy o Janu Letzelovi zavítala do Náchoda. Zástupci Žákovského
parlamentu se poutavou formou dozvěděli zajímavosti o Japonsku a v druhé části
setkání si vyzkoušeli vyrobit tradiční japonské skládačky ORIGAMI. B. Majerová
Akce pro předškoláky
na školním pozemku
22. 5. a 29. 5. přišli předškoláci z náchodských mateřských školek na školní
pozemek. Zde se jich ujali žáci ze VII.D
a VII.C, provázeli je po pozemku, ukazovali jim zvířátka, povídali jim o nich
a nechali je dětem pohladit a pochovat.
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Naši žáci se budoucím školáčkům věnovali opravdu zodpovědně. Velkým i malým
dětem se akce líbila.
I. Třísková
Hodiny házené
V prvních třídách jsme rádi využili možnost zúčastnit se hodiny házené
ve sportovní hale. Děti si pod vedením
trenérů vyzkoušely různé dovednosti
s míčem, které bývají součástí tréninku.
Nakonec si zahrály zápas. Byla to „jen“
hodinka, ale do šaten přišli všichni pořádně udýchaní a zpocení. Několika dětem se
házená tak zalíbila, že se přihlásily do oddílu a docházejí na tréninky. A. Růžová
Lesy ČR
Vzdělávací pořad připravili pracovníci
lesů České republiky. V zámecké aleji se
žáci 2. a 3. ročníků seznámili nejen s prací lesníků a myslivců, ale mohli si také
zahrát zajímavé hry, zkusit řezat a sekat
dříví, zatloukat hřebíky. Velmi je zaujaly i ukázky výcviku psů, povídání o houbách, ptactvu v lese a také setkání s výrem. Děti nejenže mohly ochutnat med
přímo od včelaře, ale připraveno bylo pro
ně i malé občerstvení. Za splněné úkoly
dostali žáci drobné dárky a stylové kloboučky. Děkujeme všem zaměstnancům
lesů ČR za příjemně strávené dopoledne.
D. Hemelíková
Škola v přírodě IV. A a IV. B
Konec školního roku není jen ve znamení písemných prací a zkoušení, ale také
výletů, exkurzí a škol v přírodě. Děti ze
IV.A a IV.B se vydaly do Příchovic nedaleko Harrachova. Čekal je pestrý týden
plný zábavy, poznání a utužování vztahů
v kolektivu. Nabitý program zahájily děti
návštěvou IQ parku a Dinoparku v Liberci. Nechybělo ani setkání s bílými tygry
v ZOO. Jelikož celý týden panovalo chladné počasí, nikoho nezaskočila nízká teplota v Bozkovských jeskyních. Děti obdivovaly roztodivné tvary krápníků a hlavně
úžasně čistou vodu v jeskynním jezírku.
Při návštěvě Harrachova si po prohlídce
muzea Šindelka vyšláply podél Mumlavy až k jejím vodopádům. Celý kraj jako
na dlani se jim naskytl při pohledu z rozhledny Štěpánka na vrchu Hvězda u Příchovic. Tečkou za zdařilým týdnem, kdy
je navštívil pan P. Balaš, mistr ČR v trialu,
a dokonce přišel i kouzelník – Magic Alex,
byla prohlídka skláren v Harrachově spojená s nákupem suvenýrů. I. Ságnerová
IX.D v Chorvatsku
Také na 2. stupni jsou výlety a exkurze v plném proudu. Nejdále vycestovali
žáci výběrové matematické třídy. Za čtyři roky působení v naší škole byli odměněni společným výletem na Makarskou
riviéru v Chorvatsku, kde si společně vychutnali slunečné počasí, azurově modré
moře a výlety do okolí.
B. Majerová
Nejlepší zahrádkář
v republice je Tomáš Pražák!
V sobotu 17. června 2017 se v Praze konalo národní kolo jubilejního 30. ročníku soutěže Mladý zahrádkář, který pořá-

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
dá Český zahrádkářský svaz pod záštitou
Ministerstva zemědělství a Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy. Poslední
tři roky se tohoto nejvyššího kola soutěže účastní i naši žáci, kteří dosahují velmi
dobrých výsledků. Letos o to cennějších,
že změřili své síly s nejlepšími zahrádkáři ze Slovenské republiky. V kategorii mladších žáků (4.–6. ročník) se Nela
Pražáková ze VI. D umístila na skvělém
12. místě ze 45 soutěžících a vylepšila
tak dosavadní výkony svých předchůdkyň. Obrovskou radost nám ale udělal Tomáš Pražák, který svou kategorii starších
žáků (7.– 9. ročník) s přehledem vyhrál
a zúročil tak své předchozí úspěchy v národních kolech i přípravu, kterou soutěži věnoval. Děkujeme a gratulujeme! Už
jsem to letos jednou psala – jste prostě
NEJLEPŠÍ!
Ivana Šimurdová
Příjemné prožití prázdnin a dovolených
přeje kolektiv ZŠ Komenského

ZŠ PLHOV
Plhovští žáci v Londýně
Ve dnech 1.–6. června jsme vyjeli do Anglie. Naše výprava se skládala
z žáků 7.–9. tříd plhovské školy, společně s námi jeli i studenti z Mladé Boleslavi.
Po příjezdu do Londýna jsme hned vyrazili do města. Viděli jsme Big Ben, London Eye, Westminster a další památky
ve středu Londýna. Pak jsme si odpočinuli v parku a dojeli metrem na „meeting
point“, kde si nás rozebraly „naše“ rodiny. Paní, u které jsme bydlely, je černoška, má dvě dcery, měly jsme u nich svůj
pokoj. Večeřely jsme společně v rodině,
na další dny jsme k obědu dostávaly balíček s jídlem. V Anglii jsme jedli pizzu,
pečené brambory, kapsičky plněné masem, těstoviny, klobásy. I zkušenost s anglickou kuchyní patří k zajímavým zážitkům z cesty.
Druhý den jsme byli ve Stratfordu. Tam
jsme nejdříve navštívili Poundland, kde
jsme nakupovali, pak jsme v infocentru
zjišťovali vše o Shakespearovi. Ze Stratfordu jsme se přesunuli do Oxfordu. Prohlédli jsme si areál univerzity a také prostory, kde se natáčel Harry Potter.
Další den jsme strávili opět v Londýně. Prošli jsme Primark, Hyde Park,

přírodovědecké a historické muzeum,
Muzeum Madame Tussauds, galerii moderního umění. Než jsme definitivně vyrazili na cestu domů, prošli jsme se po Tower Bridge a v hradu Tower si prohlédli
korunovační klenoty.
Cestování tam a zpět bylo dlouhé,
únavné, ale zpestřené cestou přes kanál
trajektem a i to přispělo k tomu, že jsme
prožili pět vydařených dní na cestách.
Aneta Machová, Anna Hitschfellová,
8.A ZŠ Náchod-Plhov
Pohádkový les na Plhově
Naše třída 9. A dostala bojový úkol, aby
zorganizovala dětský den pro žáky z prvního stupně naší školy. Byli jsme čerstvě
po přijímacích zkouškách a po obhajobách našich závěrečných prací, jsme měli
pocit, že nemáme sil nazbyt, ale nakonec
jsme se do úkolu pustili. Rozhodli jsme se,
že pro děti připravíme putování pohádkovým lesem. A tak 1. června les u plhovské
školy ožil. Byli z nás loupežníci, čerti, víly,
rusalky, strašidla i čarodějnice. Nachystali jsme pro děti spoustu úkolů, od létání na koštěti a skákání v pekelném pytli
až po luštění záludných hádanek a šifer.
Kluci si mohli také s loupežníkem zabojovat sekerami a meči, víla Kytička zas
děvčátka za odměnu posypala třpytkami
a zkrášlila. V cíli děti čekala už tradiční
sladká odměna.
A my, deváťáci? My jsme byli sice unavení, ale šťastní. Vždyť jsme celý den
mohli rozdávat radost dětem.

Třída 9.A
Plhov na expedici DofE
V letošním školním roce jsme na naší
škole ZŠ Náchod-Plhov poprvé rozjeli projekt Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE), který po světě funguje
přes 60 let. Podporuje u dětí rozvoj jejich
sociálních a komunikačních dovedností,
schopnosti rozhodovat se a řešit nastalé
situace, ale také překonávat nesnáze a posouvat svoje hranice.

ŠKOLY

ČERVENEC – SRPEN
Kromě plnění aktivit v rámci dobrovolnictví, dovedností a sportovních aktivit,
musí účastníci absolvovat dobrodružnou
expedici. Expedici si sami, včetně trasy,
stravy i místa přespání, naplánují. Výsledkem celého snažení jsou cenné zkušenosti v orientaci v přírodě, v práci s mapou,
první pomoci, týmové spolupráci, plánování a v našem případě také v komunikaci v němčině a angličtině.
Plhovský tým DofE se na expedici spojil
s týmem ze SVČ Déčka Náchod, do příprav
se dal ve složení - Matěj Krupička a Michal
Felgr z 9.B, Martin Kusík z 9.A a z Déčka
se připojili dobrovolníci Evropské dobrovolné služby z Německa – Ulrike Janssen
a Niklas Dangelmeier.
Na tréninkovou – poznávací expedici
se tým vydal do Jestřebích hor. Výprava
vyšla z Úpice, přespala pod Žaltmanem
a druhý den pokračovali směr Trutnov.
Po celonočním dešti byli někteří překvapeni „mokrem“ ve stanu, takže expedice
byla pro některé nezapomenutelnou zkušeností.
Ostrá expedice proběhla v náročnějších
podmínkách v Krkonoších, trvala dva dny
a jednu noc. Cílem byla Sněžka, tam expedice přenocovala, účastníci si postavili přístřešek přímo na naší nejvyšší hoře.
Dojmy z výpravy obohatil západ a hlavně
východ slunce.
Rádi bychom touto cestou poděkovali
škole, Déčku a rodičům za podporu a samozřejmě dětem za zapojení se a za snahu, se kterou nakonec vše absolvovali
a výborně zvládli náročnou akci.
Monika Hovádková a Jaroslav Štěpán,
vedoucí DofE, ZŠ Náchod-Plhov

Úspěch výtvarného oboru
Ve dnech 25.–26. 5. 2017 se ve Dvoře Králové konalo krajské kolo soutěže
MŠMT - Výtvarného oboru. Pedagogové
L. Jícha a J. Matoušová připravili dvě kolekce: Jak na loutku – tato řada představuje tradici a rozmanitost českého loutkářství, kdy loutky mají svůj osobitý
charakter, vtip a šarm a přenášejí nás
do světa dětství. Řada akceptovala mnohost, různorodost, ale i materiálovou šíři.
Tato kolekce získala Stříbrné pásmo a postup do ústředního kola.

Rokokové účesy – kolekce vychází
z módních trendů pozdního baroka, kdy
vznešenost, pestrost a přebujelá zdobnost byla znakem postavení ve společnosti. Řada akceptovala linearitu, mnohost
a složitost. Byly použity techniky kresby,
malby, grafické techniky, objekty z drátu
a vytvořeny rokokové šaty ve skutečné velikosti. Tato kolekce získala Zlaté pásmo
a postup do ústředního kola.
V krajském kole bylo hodnoceno
156 řad a jednotlivých prací a jsme rádi,
že se ZUŠ Náchod ve velice silné konkurenci neztratila. Děkujeme především žákům, ale i výše uvedeným pedagogům.
Jana Matoušová

Cestovní ruch na Academia Mercurii
– kam jezdíme na praxi?
Studenti cestovního ruchu mají každoročně povinnou odbornou praxi v délce dvou týdnů. V květnu a první týden
v červnu vyjíždí studenti do lokalit, s kterými naše škola spolupracuje. Mají možnost si vybrat z takřka 30 lokalit po celé
České republice. Praxe studentů je převážně vykonávána na hradech, zámcích,
v přírodních lokalitách, také v informačních centrech, cestovních kancelářích či
muzeích. Ve vybraných místech studenti
vykonávají funkce průvodců či administrativních pracovníků cestovního ruchu
a z větší části se jedná o praxe placené!
Není výjimkou, že lokality, které jsou se
studenty spokojené, si je najímají i jako
brigádníky na víkendy či školní prázdniny.
V květnu tohoto roku vyjedou praktikanti z naší školy do 11 zámků/hradů
(Lednice, Lemberk, Bouzov, Konopiště,
Kynžvart, Náchod, Horšovský Týn, Bečov
nad Teplou, Nové Město nad Metují, Kratochvíle, Buchlovice), čtyř informačních
center (Dvůr Králové nad Labem, Dobruška, Nové Město nad Metují, Broumov),
do pevností Dobrošov a Josefov, Terezín,
Adršpašských skal, Dům F. L. Věka a Vlastivědné muzeum města Dobrušky, Broumovského kláštera, ale třeba i do Barunčiny školy v České Skalici.

Naši žáci získávají na těchto praxích velice cenné zkušenosti a hodnocení. Potěšil
nás následující e-mail od paní Evy Jeřábkové ze Státního hradu a zámku Horšovský Týn.
„Dobrý den, chtěla bych vám tímto poděkovat za letošní praktikantky Barboru Skleničkovou a Elišku Nepovímovou. Byly velice šikovné. Text, na to že provázely poprvé
a myslím si, že náš objekt není na provázení
z nejjednodušších, zvládly na jedničku. Už
hodně dlouho jsme u nás na objektu neměli takhle šikovné praktikantky. Byli bychom
rádi, kdyby k nám mohly přijet i v příštím
roce a kdyby to bylo jen trochu možné, tak
ještě v letošním roce a to od 6. 6.–25. 6. 2017.
Děkujeme za spolupráci a doufáme, že takových žákyň bude v dalších letech více.“
Tyto kvalitní výkony a jejich zpětná
vazba mohou být těmto mladým lidem
ohromnou výhodou při sepisování pracovních životopisů a zajišťují jim tak přímé uplatnění v praxi!
Mgr. Dana Jarolímová, ředitelka školy

OA Náchod
Do světa za poznáním
My, studenti Obchodní akademie v Náchodě, jsme neodolali možnosti šestidenního poznávacího zájezdu do přenádherného Amsterdamu a okouzlující jižní
Anglie. Rozhodli jsme se vyjet vstříc novým zážitkům a zkušenostem a poznat
jak cizí zvyky, kulturu, tak i ochutnat odlišnou kuchyň.
Jako první nás čekala návštěva Amsterdamu, často přezdívaného město
marihuany, kol a romantických plaveb
městskými kanály. A právě plavbu malou
výletní lodičkou jsme si nemohli nechat
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ujít a zhlédli jsme město i z jiného úhlu.
Další den jsme navštívili památník bitvy u Waterloo v Belgii a poté pokračovali do francouzského přístavu, kde jsme se
nalodili na trajekt do Anglie. Tam nás čekaly velmi pestré a náročné tři dny, během kterých jsme poznali a navštívili
mnoho památek, mimo jiné Tower of London, Tower Bridge, Greenwich Park, studentské město Cambridge, nádherné město Canterbury a další.
Počasí nám převážně přálo, ale využili
jsme i deštníky, protože nás zasáhlo pár
občasných přeháněk.
V průběhu zájezdu došlo i k menší změně plánu. Místo původně plánovaného bydlení v rodinách jsme byli ubytovaní v hotelu. To ale zřejmě nikomu nevadilo díky
kvalitnímu připojení WiFi, výtečným snídaním v hotelu a večeřím v krásné anglické hospůdce, kterou bychom jinak ani nenavštívili. Dalším skvělým zážitkem byly
ohromné nákupy v obchodním řetězci Primark.
Samozřejmě velké díky patří naší paní
průvodkyni Janě Hudkové za to, že nám
zájezd zprostředkovala a strávila s námi
pár hezkých dní.
S jistotou můžeme za všechny říct, že
se s velkou radostí v budoucnu na tato
místa vrátíme a prozkoumáme i nová.
Tereza Šitinová a Jana Nývltová
studentky 2.A, OA Náchod

SPORT
Náchodští bruslaři
na olympiádě
Ve dnech 24.–29. 6. 2017 se jihomoravská metropole – Brno – stala pořadatelem
VIII. letní olympiády dětí a mládeže.
Tato olympiáda je republikovou soutěží krajských reprezentací a je určena
sportovcům v rozmezí 12–15 let. Mladým
účastníkům navozuje atmosféru opravdových olympijských her – zapálení olympijského ohně, slavnostní ceremoniály,
soužití v olympijské vesnici nebo složení
olympijské přísahy.
Pořadatelé vypsali 22 sportovních odvětví, mezi které bylo letos poprvé zařazeno i kolečkové bruslení. Náš kraj reprezentovali hned tři členové náchodského
bruslařského klubu BK Náchod – Carine

Manychová, Klára Pozděnová a Jan Homolka. Ač se tento oddíl věnuje hlavně zimnímu ledovému bruslení na krátké dráze – shorttracku, tak v rámci letní
přípravy trénují děti na bruslích kolečkových.
Olympiáda dětí a mládeže je projektem Českého olympijského výboru, který si ke spolupráci vybírá jako pořadatele
jednotlivé kraje. Olympiáda se odehrává
ve dvouletých cyklech a střídají se letní
a zimní hry.
V době uzávěrky jsme bohužel ještě
neznali výsledky, ale našim sportovcům
jsme drželi pěsti, aby dosáhli hodně úspěchů!

Náchodští
házenkáři nezapadli
V sezoně 2016/17 se pět týmů oddílu házené TJ Náchod účastnilo ligových soutěží.
Tým mužů „A“ odehrál 1. ligu, kde i přes
vlastní personální problémy, hlavně v jarní části, obsadil konečné 8. místo. Muži
„B“ hráli 2. ligu. Jestli Áčko mělo personální problémy, u Béčka to byl personální
kolaps. Přesto nakonec tento tým skončil
na 10. místě. Oba dorostenecké týmy hrály
2. ligu a dopadly o poznání lépe. Starší dorostenci s třemi hostujícími hráči ze Dvora Králové nad Labem atakovali čelo tabulky. V průběhu sezony se několikrát dělili
o 1. nebo 2. místo, nakonec skončili čtvrtí. Mladší dorostenci ve své 2. lize pak obsadili místo páté. Posledním týmem, který
zasáhl do ligových klání, byl tým starších
žáků. Jako vítěz podzimní části krajské
soutěže ve své kategorii postoupil do Žákovské ligy přímo. Žáci svými výkony nenechali nikoho na pochybách, že do této
nejvyšší žákovské soutěže patří. Dokonce
o jednu příčku vylepšili loňský výsledek
a 10. místem z 25 uzavřeli TOP 10.
Závěr sezony náchodských házenkářů patří, dnes už tradičně, účasti na mládežnickém turnaji Polanka Cup v Polance nad Odrou. Letos proběhl už jeho
23. ročník a Náchod v něm měl své zastoupení hned ve čtyřech kategoriích.
V kategorii minižáků sbíral své první zkušenosti ve velké házené tým děvčat, který obsadil konečné 12. místo. Tým mladších žáků skončil ve své, nejvíce obsazené,
kategorii na 15. místě. Největší obdiv asi
zaslouží tým starších žáků, který kvůli zraněním a nemocem odehrál celý turnaj pouze v sedmi hráčích a přitom se mu
podařilo získat bronzové medaile a navíc dvě individuální ocenění. Jirka Fišer
se stal nejlepším střelcem a David Katuš
nejlepším brankářem turnaje v této kategorii. Ještě o stupínek lépe, na 2. místě, skončili mladší dorostenci, kteří až
do finále neztratili bod. Tam však narazili na tým z Kopřivnice, úřadujícího vícemistra ČR, na jehož hru nenašli účinný
recept. Tak snad za rok.

Náchodská házená tak o sobě stále dává
vědět. Kdo je příznivcem tohoto sportu,
může i v příští sezoně přijít do sportovní haly „Plechovka“ na Hamrech. Hlavním hracím dnem domácích utkání bude
opět sobota. Zahajovat budou v 12 hod.
mladší dorostenci, ve 14 hod. pak starší.
Od 16 hod. hrají muži „A“ a v 18 hod. muži
„B“.
(PL)

Pozvánka

na varhanní koncerty
ve Stroužném (Pstrążna)
V loňském roce byl opraven interiér evangelického kostela ve Stroužném.
Vynikla jeho prostá krása, která je po většinu
roku skryta oku návštěvníka. To vedlo
k rozhodnutí uspořádat sérii koncertů
pro veřejnost po obou stranách hranice. Pro tuto myšlenku bylo nutné získat pochopení u příslušných institucí.
Do Stroužného, vyjma dní školního vyučování, totiž nejezdí veřejná hromadná doprava. Bylo proto nutné zajistit
autobus pro zájemce o koncert, zvláště
z řad lázeňských hostů z Kudowa Zdrój.
To se díky Kudowském centru kultury
a sportu a Skanzenu Pstrążna podařilo.
Byly vybrány termíny pro konání koncertů, aby nekolidovaly s bohatým letním programem ve skanzenu. Termíny jsou vždy v sobotu a to 1. července
– vystoupí Lída Klugarová z Červeného
Kostelce , 12. srpna – vystoupí Tomáš
Weissar z Machova, 16. září – vystoupí Jiří Tymel z Nového Města nad Metují a 14. října – vystoupí Tomáš Weissar
z Machova. Koncerty začínají ve 14.00
hod. Jejich součástí bude stručné průvodní slovo. Nejvíce prostoru dostanou
varhaníci a varhany, které bude možné
si na závěr z blízka prohlédnout.
Za hlavního organizátora Vlastivědné
sdružení Pumpa Malá Čermná srdečně
zve
Eva Pumrová

POZVÁNKY

ČERVENEC – SRPEN

JDE V ŽIVOTĚ
JEŠTĚ O VÍC?
KURZ ALFA je cyklus neformálních setkání
o základech křesťanství,
která dávají příležitost klást otázky,
společně se bavit a objevovat nové perspektivy
v přátelské atmosféře.
Těšíme se na setkání s Vámi poprvé:

Ve středu 13. září 2017 v 18.30 hod
Čeká Vás občerstvení,
zajímavé přednášky a diskuze
Pořádá: společenství z Římskokatolické
farnosti v Náchodě
Přihlášky: alfanachod@gmail.com,
nebo tel. 723 282 805

Farma Wenet je otevřena každý den od 10:00 do 17:00.

Přijďte se podívat i Vy na zvířátka, která zde chováme.
Najdete nás v Broumově, Kladská 346, směr na Otovice.
www.wenet.cz
farmawenet
tel. 777 762 305, 777 699 588

Přijďte: na faru na náměstí
v Náchodě (vedle hotelu Beránek)
www.alfa-nachod.webnode.cz

2. ročník dřevořezbářského sympozia

Dobrošovské dřevobraní

PEVNOST DOBROŠOV

LÉTO 2017

Tentokrát na téma: nadpřirozené
bytosti
Kdy: 15. a 16. 7. 2017
Kde: Pevnost
evnost Dobrošov
u Náchoda
Zahájení v sobotu v 10 hod.
Ukončení v neděli v 13 hod.
Těšit se můžete na šestici
profesionálních řezbářů,
mistrů svého oboru.
Vstupné zdarma.

5. července (středa, od 17 do 20 hod.) – Netradiční prohlídky na Pevnosti
Dobrošov. Prohlídky pro nebojácné malé a velké návštěvníky.
V setmělém podzemí na vás čekají nevšední zážitky.
8. července (sobota od 9:30 do 17 hod.) – Modelářská dílna s výstavou.
Pod vedením modeláře Luďka Macháčka (Nunymaster) si vyzkoušíte
stavbu bojové techniky, její barvení a další modelářské techniky.
července – 2. ročník dřevořezbářského sympozia
„Dobrošovské dřevobraní“ : umělečtí řezbáři během dvou dnů
vytvoří ze dřeva krásná umělecká díla, která budete moci
obdivovat v areálu pevnosti.
p a – 3. ročník Se starostou do pevnosti: celodenní akce
lo pevnosti s dřevěnými sochami.
s otevřením nové stezky okolo
Týž den od 19 hod. proběhne Evropská noc pro netopýry
s přednáškou a odchytem netopýrů.
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Úterý 12. září 2017 v 19.00 hodin
Divadlo U Hasičů Praha

ŽENA, CO UVAŘILA SVÉHO MANŽELA

Debbie Isitt:
Produkce, scéna a režie: Petr Kracik
Hrají: Ilona Svobodová, Nela Boudová, Otmar Brancuzský

Originální a vtipná černá komedie

Vstupné: Kč 240,- 220,- 200,-

Pondělí 30. října 2017 v 19.00 hodin
Divadlo Kašpar Praha

JONÁŠ A TINGL TANGL

Jiří Suchý, Jiří Šlitr:
Režie: Jakub Špaček
Uctivý remake
Hrají: Petr Lněníček, Zdeněk Dočekal, Adéla Petřeková, Veronika Němcová, Pavel Husa a Klára Böhmová
Vstupné: Kč 260,- 240,- 220,-

Neděle 26. listopadu 2017 v 19.00 hodin
Divadlo Kalich

BÁJEČNÁ NEDĚLE V PARKU CRÉVE COEUR

Tennessee Williams:
Režie: Iva Janžurová
Cituplná komedie
Hrají: Iva Janžurová, Sabina Remundová, Lucie Žáčková, Barbora Munzarová
Vstupné: Kč 340,- 320,- 300,-

Středa 6. prosince 2017 v 19.00 hodin
Buranteater Brno

39 STUPŇŮ

John Buchan a Alfred Hitchcock:
Režie: Mikoláš Tyc
Bláznivá špionážní komedie
Hrají: Michal Isteník, Ivana Krmíčková, Petr Jarčevský, Petr Tlustý a Pavel Novák
Vstupné: Kč 200,- 180,- 170,-

Úterý 16. ledna 2018 v 19.00 hodin
Divadlo v Rytířské Praha

CHVILKOVÁ SLABOST

Donald Churchill:
Režie: Petr Hruška
Hrají: Petra Špalková, David Matásek a Sandra Černodrinská

Jímavá komedie

Vstupné: Kč 320,- 300,- 280,-

Únor 2018

PADESÁTKA

A studio Rubín

Petr Kolečko:
Režie: Vojtěch Kotek
„Dědova zlomená hůlka je takovej jizerskej Eycalibur.“
Hrají: Ondřej Pavelka, Jakub Prachař, Marek Taclík
Představení je nevhodné pro děti do 15 let.
Vstupné: Kč 320,- 300,- 280,-

Středa 14. března 2018 v 19.00 hodin
Divadlo Palace Praha

PERFECT DAYS

Liz Lochheadová:
Režie: Petr Kracik
„Pro ženy, které chtějí být šťastné, a muže, kteří se toho nebojí.“
Hrají: Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, Petra Jungmanová, Dana Syslová, Vilém Udatný a Jan Hofman
Vstupné: Kč 320,- 300,- 280,-

Pátek 20. dubna 2018 v 19.00 hodin
Rádobydivadlo Klapý

ROZMARNÉ LÉTO

V. Vančura, R. Felzmann:
Úprava a režie: Jaroslav Kodeš
Velmi populární humoristická novela Vladislava Vančury
Vstupné: Kč 120,- 100,- 80,-

Květen 2018

Divadlo A. Dvořáka Příbram
Woody Allen:

PROKLETÍ NEFRITOVÉHO ŠKORPIÓNA

Režie: Milan Schejbal
Rozkošně bláznivá komedie
Hrají: Bohumil Klepl, Anna Fixová, Vladimír Senič, Martin Dusbaba, Eliška Dohnalová, Filip Müller a Roman Štabrňák
Vstupné: Kč 360,- 340,- 320,-

Červen 2018

Náchodská divadelní scéna

Titul inscenace je zatím utajen.

Vstupné: Kč 120,- 100,- 80,-

v Náchodě
ČERVENEC – SRPEN
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„MODRÉ“ a „ZELENÉ“

Středa 13. září 2017 v 19.00 hodin
Divadlo U Hasičů Praha

ŽENA, CO UVAŘILA SVÉHO MANŽELA

Debbie Isitt:
Produkce, scéna a režie: Petr Kracik
Hrají: Ilona Svobodová, Nela Boudová, Otmar Brancuzský
Vstupné: Kč 240,- 220,- 200,-

Originální a vtipná černá komedie

Úterý 31. října 2017 v 19.00 hodin
Divadlo Kašpar Praha

JONÁŠ A TINGL TANGL

Jiří Suchý, Jiří Šlitr:
Režie: Jakub Špaček
Uctivý remake
Hrají: Petr Lněníček, Zdeněk Dočekal, Adéla Petřeková, Veronika Němcová, Pavel Husa a Klára Böhmová
Vstupné: Kč 260,- 240,- 220,-

Čtvrtek 30. listopadu 2017 v 19.00 hodin
Městské divadlo Mladá Boleslav

KRÁS(K)A NA SCÉNĚ

Jeffrey Hatcher:
Režie: Petr Mikeska
Výlet do shakespearových časů a světa herců
Hrají: Daniel Bambas j.h., Roman Teprt, Martin Hrubý, Alena Bazalová, Petr Prokeš, Ivo Theimer, Eva Reiterová a další
Vstupné: Kč 240,- 220,- 200,-

Úterý 5. prosince 2017 v 19.00 hodin
Divadlo Bez zábradlí Praha

Režie: Karel Heřmánek
Vstupné: Kč 320,- 300,- 280,-

ART

Yasmina Reza:
Kolik pravdy, upřímnosti a tolerance unese přátelství?
Hrají: Karel Heřmánek, Josef Carda, Zdeněk Žák

Neděle 14. ledna 2018 v 19.00 hodin
Divadlo Kalich Praha

Režie: Jakub Nvota
Hrají: Miroslav Vladyka a Filip Blažek
Vstupné: Kč 300,- 280,- 260,-

ZKÁZA TITANICU

John Fiske:
Vtipná parodie pro dva herce v mnoha úlohách

Pondělí 12. února 2018 v 19.00 hodin
Divadlo Pod Palmovkou

MOCNÁ AFRODÍTÉ

Woody Allen:
Režie: Štěpánek Vojtěch Nejdojemnější komedie Woody Allena nejen o mileneckém mnohoúhelníku
Hrají: Zdeněk Kupka, Tereza Dočkalová, Vendula Fialová, Stanislav Šárský, Ondřej Volejník, Jan Hušek,
Milan Němec a další…
Vstupné: Kč 340,- 320,- 300,-

Čtvrtek 15. března 2018 v 19.00 hodin
Divadlo Palace Praha

PERFECT DAYS

Liz Lochheadová:
Režie: Petr Kracik
„Pro ženy, které chtějí být šťastné, a muže, kteří se toho nebojí.“
Hrají: Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, Petra Jungmanová, Dana Syslová, Vilém Udatný a Jan Hofman
Vstupné: Kč 320,- 300,- 280,-

Sobota 21. dubna 2018 v 19.00 hodin
Rádobydivadlo Klapý

ROZMARNÉ LÉTO

V. Vančura, R. Felzmann:
Úprava a režie: Jaroslav Kodeš
Velmi populární humoristická novela Vladislava Vančury
Vstupné: Kč 120,- 100,- 80,-

Květen 2018

Divadlo A. Dvořáka Příbram

RANDE S DUCHEM

Neil Simon:
Režie: Milan Schejbal
Spisovatelka Rose, před časem velmi slavná, se po smrti přítele Walshe, rovněž úspěšného spisovatele, stáhla do soukromí.
Hrají: Eva Holubová, Oldřich Vízner, Anna Fixová, Vojtěch Záveský/Jiří Vojta
Vstupné: Kč 340,- 320,- 300,-

Předplatné nabízíme za cenu Kč 1 800,-, Kč 1 650,- a Kč 1 400,Prodej pro stávající předplatitele bude zahájen od 19. 6. 2017 a potrvá pouze do 15. 7. 2017v Městském informačním centru v Náchodě.
V tuto dobu budete mít možnost zakoupení svého místa a bude pouze na Vás, jestli si vyberete „MODRÉ“ nebo „ZELENÉ“ předplatné. Předplatitelé „Klubu mladého diváka“ z loňské sezony si mohou volná
místa vybrat od 16. 7. 2017. Noví zájemci o divadelní předplatné jak „MODRÉ“ nebo „ZELENÉ“ budou mít možnost od 17. 7. do 20. 8. 2017 zakoupit si neobsazená místa dle svého zájmu a výběru.
Prodej probíhá pouze v Městském informačním centru v Náchodě
Otevírací doba: po - pá 8.00 - 12.00 hodin, 12.30 - 17.00 hodin
so - ne 8.00 - 12.00 hodin, 12.30 - 15.00 hodin
Rezervace permanentek probíhá telefonicky na 491 426 060 nebo písemně na adrese: Městské informační centrum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod nebo na e-mail: infocentrum@mestonachod.cz.
Rezervované permanentky vyzvedněte do 7 dnů od rezervace. Platbu je možno provést hotově nebo platební kartou.
Další informace na našich stránkách www.beraneknachod.cz.
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92. koncertní sezóna
Komorní hudby Náchod 2017–2018

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě

V roce 2001, tak jako poprvé v roce 1968, se v Náchodě uskutečnil Celostátní sjezd Kruhů přátel hudby. K 75. výročí vzniku Komorní hudby Náchod byl
vydán Almanach 1926 – 2001, v jehož úvodní stati
napsala Dr. Anna Chorvátová z odboru umění ministerstva kultury...
„...společenské podmínky se mění, avšak trvalé hodnoty zůstávají. Kde jinde by se to mělo potvrdit, než
v tomto městě s nebývalou tradicí kulturního a hudebního života.“ O několik řádků níže pokračuje: „Dnes
i dříve museli v dobrém slova smyslu hudbě sloužící
umělci, kterým nebylo zatěžko zajíždět i mimo velká
kulturní centra. Dnes i v minulosti museli být posluchači, kteří si pro dobrou hudbu vždy dokázali najít čas.“
V tomto duchu jsme připravovali a nabízíme abonentům a Vám všem, kteří máte rádi „vážnou“ hudbu,
jedenáct koncertů dvaadevadesáté koncertní sezóny,
ve které na pódiu obdivovaného koncertního, divadelního a společenského sálu „Beránku“ zazní komorní,
symfonická, sólová a sborová pěvecká a hudební díla
v podání renomovaných profesionálních i úspěšných
amatérských umělců a uměleckých těles.
Oproti zvyklosti předchozích let je třeba abonentky
i program koncertní sezóny zakoupit a vyzvednout
v Městském informačním centru Náchod, Masarykovo nám. 1, tel. a informace 491 426 060.
Ing. Jindřich Bradna, Komorní hudba Náchod

Komorní hudby
2017 /2018

Senioři dětem, děti seniorům

Vernisáž výstavy
Senioři dětem,„Doteky
děti seniorům generací“
Vernisáž výstavy „Doteky generací“

pod záštitou místostarostky Města Náchod Ing. Pavly Maršíkové
pod záštitou místostarostky Města Náchod Ing. Pavly Maršíkové

Jste
srdečně zváni
Jste srdečně zváni

na slavnostní otevření výstavy obrázků, které zpracovaly děti ze základních škol
na slavnostní otevření výstavy obrázků, které zpracovaly děti ze základních škol
z Náchoda
na téma
mezigeneračních
Najdete
také
zpracování
z Náchoda
na téma
mezigeneračníchvztahů.
vztahů. Najdete
zdezde
také
zpracování
tématutématu
studenty
náchodského
gymnázia
způsoby
i technikami.
Účelem
studenty
náchodského
gymnázia jinými
jinými způsoby
i technikami.
Účelem
projektu
je přispět
ke zlepšení
mezilidských vztahů
vztahů a akomunikace
ve společnosti
projektu
je přispět
ke zlepšení
mezilidských
komunikace
ve společnosti
generacemi,
podpora
fenoménu dobrovolnictví
dobrovolnictví a přirozené
lidskélidské
napříčnapříč
generacemi,
podpora
fenoménu
a přirozené
iniciativy
udělatněco
něco pro
iniciativy
udělat
prodruhé.
druhé.
KDY ?

KDY ?

9. srpna 2017 od 14hodin

9. srpna 2017
od 14hodin
KDE ?

KDE
?
hala Městské
knihovny
Náchod,
Kamenice
105,
pěší
zóna
hala Městské knihovny Náchod,
(výstava trvá od 9.8. – 15.9.2017)

Kamenice 105, pěší zóna

(výstava trvá
od 9.8.
– 15.9.2017)
Realizátor
projektu:
Občanské poradenské středisko, o.p.s., Hradec Králové, Občanská poradna Náchod
Děkujeme všem partnerům
za projektu:
vstřícnost a účast na projektu:
Realizátor
Domov důchodců
Náchod,
ZŠ T.G. Masaryka,
ZŠ Komenského,
Plhov, Jiráskovo
gymnázium,
Občanské
poradenské
středisko,
o.p.s., Hradec
Králové,ZŠObčanská
poradna
Náchod
Město Náchod, Náchodský zpravodaj, Musica Viva Náchod, Mateřské centrum Hopsáček,
Městská
knihovna
Náchod, a také
ochotní jednotlivci
a dobrovolníci.
Děkujeme
všem
partnerům
za vstřícnost
a účast
na projektu:

Domov důchodců Náchod, ZŠ T.G. Masaryka, ZŠ Komenského, ZŠ Plhov, Jiráskovo gymnázium,
Město Náchod, Náchodský zpravodaj, Musica Viva Náchod, Mateřské centrum Hopsáček,
Městská knihovna Náchod, a také ochotní jednotlivci a dobrovolníci.

92. koncer tní
ABONENTNÍ CYKLUS

20. září 2017 v 19.00 hodin

17. ledna 2018 v 19.00 hodin

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ

16. října 2017 v 19.00 hodin

8. února 2018 v 19.00 hodin

Smyčcové kvarteto KUBELÍK

VEČER KLASIKŮ

Andreas Sebastian WEISER - dirigent

a Robert PACOUREK - klarinet

KVARTET

Andreas Sebastian Weiser - dirigent, Jan Bartoš - klavír

Jiří Vodička - housle, Martin Kasík - klavír

5. listopadu 2017 v 17.00 hodin

7. března 2018 v 19.00 hodin

MISSA SOLEMNIS,
OP 81 ZVANÁ KORUNOVAČNÍ

KALABIS QUINTET

Účinkují: Rychnovský chrámový sbor, Besharmonie,
Carmina alta a Orchestr učitelů ZUŠ Rychnov n. K.

Účinkují: Zuzana Bandúrová - flétna, Jarmila Vávrová - hoboj,
Anna Syslová - klarinet, Denisa Beňovská - fagot,
Adéla Tribeneklová - lesní roh

21. listopadu 2017 v 19.00 hodin

11. dubna 2018 v 19.00 hodin

GABRIELA EIBENOVÁ + CEMBALO

Antonio Vivaldi:

Gabriela Eibenová - zpěv, Martina Přibylová - cembalo

Účinkují: Lucie Sedláková Hůlová - housle, Ensemble Lucis - komorní soubor

20. prosince 2017 v 19.00 hodin

28. května 2018 v 19.00 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT 2017

Komorní orchestr slávy Vorlové Náchod, Josef VLACH - dirigent
Účinkují: Pěvecký sbor HRON Náchod, Pěvecký sbor Dalibor Hronov

ČTVERO ROČNÍCH DOB

CAMERATA NOVA NÁCHOD 2018

Účinkují: Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod, Josef Vlach - dirigent

7. června 2018
- v Kostele svatého Vavřince v Náchodě

VARHANNÍ KONCERT
Pavel SVOBODA - varhaník

Předplatné platí pro jednu sezonu a zahrnuje jedno předplacené místo na 11 koncertů včetně Varhanního koncertu v Kostele svatého Vavřince.
Prodej abonentek pro stávající abonenty bude zahájen 12. 6. a potrvá do 14. 7. 2017 (prosíme o předložení letošní průkazky).
Od 12. 6. bude zároveň probíhat prodej pro veřejnost a to na místa, která nebyla v loňské sezoně obsazena.
Prodej ostatních abonentek pro veřejnost bude zahájen 17. 7. a potrvá do 15. 9. 2017.
Prodej bude probíhat v Městském informačním centru v Náchodě:
otevírací doba: po - pá od 8.00 - 12.00 hodin, 12.30 - 17.00 hodin, so - ne 8.00 - 12.00 hodin, 12.30 - 15.00 hod.
Rezervaci abonentek lze uskutečnit telefonicky (491 426 060) nebo písemně na adrese Městské informační centrum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod,
popřípadě na e-mail: infocentrum@mestonachod.cz.

Rezervované permanentky vyzvedněte do 7 dnů od rezervace. Platbu je možné provést hotově nebo platební kartou.
Slevy poskytujeme studentům Kč 150,-, dále studentům hromadné Kč 200,- (platí při zakoupení min. 5 ks), pro děti do 14 let v doprovodu rodičů sleva na místo 50 %.

Další informace na webových stránkách www.beraneknachod.cz nebo v MIC v Náchodě.

BERÁNEK NÁCHOD a.s.

MAS STOLOVÉ HORY, POZVÁNKY

ČERVENEC – SRPEN

MAS Stolové hory
nabízí peníze pro vaše projekty
Je tomu přes rok, co jsme odevzdali Strategii
komunitně vedeného místního rozvoje, a nyní konečně můžeme s radostí oznámit, že byla 8. června
schválena, což bylo podmínkou k tomu, abychom
mohli začít vyhlašovat první výzvy na předkládání projektových žádostí. Od počátku přípravy Strategie jsme shromažďovali podněty napříč různými oblastmi, neboť považujeme za nutné, aby tento schválený dokument, a tedy i výzvy, odrážely
skutečné potřeby našeho území. Celý proces přípravy a schvalování Strategie byl velmi zdlouhavý a náročný i kvůli komplexním podmínkám nastaveným řídícími orgány. Tímto chceme poděkovat všem našim členům
a příznivcům za podporu a trpělivost.
Nyní pro nás však začíná další etapa, kterou je příprava a vyhlašování
výzev, abychom mohli začít rozdělovat přes 80 milionů korun, které jsme
pro region Stolových hor získali. První projektové návrhy budou moci žadatelé podávat již na podzim tohoto roku. Postupně budou předkládány výzvy ze čtyř operačních programů – Operační program Zaměstnanost (OPZ),
Integrovaný regionální operační program (IROP), Program rozvoje venkova (PRV) a Operační program Životní prostředí (OPŽP). A na co tedy budou
naše výzvy zaměřeny? V rámci OPZ podpoříme oblast zaměstnanosti a sociálních služeb, ale také pro rodinných opatření, která zahrnují například
finanční podporu pro dětské skupiny, družiny či letní příměstské tábory.
IROP je mimo jiné zaměřený na ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, udržitelnou a bezpečnou dopravu (např. cyklostezky) nebo infrastrukturu sociálních služeb. Z PRV podpoříme zemědělské podniky, lesnickou infrastrukturu, investice do lesnických technologií nebo výstavbu
nových naučných stezek. A výsadba dřevin na nelesní půdě v CHKO Broumovsko bude podpořena z OPŽP.
Bližší informace k jednotlivým dotačním programům a kontaktní údaje
najdete na webových stránkách www.masstolovehory.cz a novinky můžete sledovat také na našem facebookovém profilu MAS Stolové hory. Zvažujete-li žádost o dotační podporu pro váš projekt, využijte čas před vyhlášením výzev ke konzultacím a přípravě návrhů projektů. Rádi vám poradíme
a pomůžeme najít vhodný dotační titul.
Mirka Soldánová a tým MAS Stolové hory

Jan Pazdera,
Město Náchod
a David Novotný

vás zvou na tradiční

VAVŘINECKOU POUŤ
v NÁCHODĚ na Masarykově náměstí

12. srp
srpna 2017

13.30

Stanislav
Písečné
hrátky – soutěže pro děti

Hložek

15.00

slavnostní zahájení

16.00

Ilona Csáková

15.10
17.00
17.10

19.00
9.00

Stanislav Hložek

Soutěž pro děti ve zpěvu
Markéta Konvičková
Divokej Bill revival

13. 8. 2017

poutní mše svatá v kostele sv. Vavřince, svěcení
vavřineckého chleba (SVČ Déčko Náchod, Děkanství Náchod)
Od čtvrtka budou pro vás v provozu pout´ové atrakce!

Sponzoři akce: PROVOZOVATELÉ ZÁBAVNÝCH ATRAKCÍ
Změna programu vyhrazena

Klub českých turistů pořádá pro širokou veřejnost

v sobotu dne 9. září 2017
pěší
a cyklojízdu
Klub českých pochod
turistů pořádá
pro širokou veřejnost

sobotu dne 9. září 2017 (6. ročník)
TOULKY vNÁCHODSKEM
pěší pochod a cyklojízdu

TOULKY NÁCHODSKEM (6. ročník)

Regionální muzeum v Náchodě
a město Náchod

vás zvou

Pěší trasy:
8, 18,8, 22
Pěší trasy:
18, km
22 km
Cyklotrasy:
35 km
Cyklotrasy:
35 km
ubytovna
Náchod,Kladská
Kladská 310,
od od
7.007.00
do 10.00
hodin,hodin,
Start: Start:
ubytovna
KČTKČT
Náchod,
310,Náchod
Náchod
do 10.00
10 min. od nádraží v Náchodě směrem na Hronov, cyklotrasa č. 4095
10 min. od nádraží v Náchodě směrem na Hronov, cyklotrasa č. 4095
Cíl: restaurace Sport u nádraží do 16.00 hodin

Cíl: restaurace
Sport
u nádraží
do 16.00
hodin
každý účastník
obdrží
účastnický
list a občerstvení
každý účastník obdrží účastnický list a občerstvení
Startovné: 25,-Kč

Startovné:
25,-Kč
Ubytování:
pro přihlášené předem v ubytovně KČT Náchod
tel. 776 111 533, e-mail: yedi-leni@seznam.cz

Ubytování: pro přihlášené předem v ubytovně KČT Náchod
Doporučená
mapa:
– Podorlicko
a okolí Babiččina údolí, 26 – Broumovsko,
tel. 776
111 25
533,
e-mail: yedi-leni@seznam.cz
Góry Kamienne a Stołowe

Doporučená mapa: 25 – Podorlicko a okolí Babiččina údolí, 26 – Broumovsko,
Góry Kamienne
Stołowe
Informace: aErika
Kabrhelová, tel. 607 177 621, e-mail:
E.Kabrhelova@seznam.cz , www.volny.cz/kctnachod

S pozdravem
došli“
Informace: Erika Kabrhelová,
tel. 607 „Zdrávi
177 621,
e-mail:
E.Kabrhelova@seznam.cz , www.volny.cz/kctnachod

S pozdravem „Zdrávi došli“

SE STAROSTOU DO PEVNOSTI

sobota 19. 8. 2017
od 10.00 hodin

„Jedinečné prohlídky Pevnosti Dobrošov s významnou
osobností města. Letos s otevřením nové stezky
s dřevěnými sochami.“
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Centrum pro integraci osob
se zdravotním postižením
Královéhradeckého kraje, o.p.s.
regionální pracoviště NÁCHOD
Palachova 1303, (budova Okresního soudu Náchod 2. poschodí)
547 01 NÁCHOD
DIČ: CZ26594145, tel.: 491 426 027, e-mail: nachod@czphk.cz
nabízíme:
– služby sociálního poradenství pro osoby
se zdravotním postižením, (např. příspěvky na péči, průkazy TP, ZTP, ZTP/P apod.)
– půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
– nabízíme euroklíče pro držitele průkazů
TP, ZTP, ZTP/P a pro ostatní zdravotně postižené osoby bez průkazu, které zajišťují
rychlou dostupnost veřejných sociálních
a technických kompenzačních zařízení

(např. výtahů, schodišťových plošin, WC
apod.)
Kompenzační a rehabilitační pomůcky:
mechanické vozíky, sedačky do vany, chodítka, klozetové vozíky, nájezdové rampy,
antidekubitní matrace s kompresorem,
trojkolo, elektrické polohovací postele
s matrací, rotoped, biolampu, zvedák do
vany, měřič pro diabetiky apod.

Probační a mediační služba
pomáhá obětem trestných činů
Probační a mediační služba v Náchodě
otevřela poradnu pro oběti trestných činů
a opět poskytuje své služby. Zprostředkovává pomoc všem obětem trestných činů
bez ohledu na věk či způsobenou újmu.
Každému, kdo se stal, nebo se cítí být
obětí trestného činu, nabízí poradna široké rozpětí služeb. „Oběť se např. dozví, jaká
jsou její práva, jak podat trestní oznámení,
co obnáší trestní řízení, či jakým způsobem
se může domoci náhrady škody“, uvádí poradkyně pro oběti Michaela Suchánková.
Pomoc se však nezaměřuje pouze
na právní oblast. Trestný čin postihuje
často i psychiku, a proto se poradna stává
místem, kde se oběť může svěřit se svými těžkostmi. „Při konzultaci oběť citlivě vyslechneme, nezjišťujeme však detaily činu. Snažíme se především o vytvoření

bezpečného a důvěrného prostředí. Často
totiž platí, že vyslechnutí a projevení soucitu a podpory je pro oběť to nejdůležitější“, dodává Suchánková.
Poradnu mohou lidé navštívit na adrese Tyršova 59, Náchod, a to každé pondělí
od 12.30 do 15.30 hodin a úterý od 08.00
do 11.00 hodin. Poradkyni lze kontaktovat
také telefonicky na čísle 727 940 163 nebo
přes e-mail suchankova.pms@gmail.com.
Poradna poskytuje veškeré služby bezplatně a anonymně. Taktéž je možné se
obracet na středisko Probační a mediační
služby na adrese Palachova 1303, Náchod.

Zase skauti…

myšlenější, jelikož i když se dnešní skaut
tolik liší, od minulosti, v jádru se vůbec
nezměnil.
Možná jste poslední květnový víkend
zahlédli pobíhat v Náchodě a okolí skauty
a možná jste je viděli i na Rozkoši, tentokrát jsme si však nepřipomínali minulost,
ale organizovali skautské závody pro Královéhradecký kraj a dvacet soutěžních hlídek se utkalo o možnost postupu na celostátní kolo skautského Svojsíkova závodu.
Skaut žije a my
žijeme s ním!
Za středisko
Náchod
Nella
Halašková,
(mluvčí
roverského
kmene
Tumnus)

Není tomu dlouho, co se
konal skautský bál Skautles a stoleté výročí této organizace v Náchodě se připomnělo další akcí. Byla to
výstava ve vestibulu knihovny, která probíhala v druhé polovině dubna a byla zakončena besedou s pamětníky.
Připomeňme si tedy znovu, o co vlastně
jde. 100 let je veliké výročí a skauti jsou
v Náchodě už právě tak dlouho, a ač byl
skauting třikrát zakázán, byl právě tolikrát i znovu obnoven. Někdy se nám dařilo lépe, někdy zase hůře, ale jsme tady.
Organizace s posláním: „Tvořit lepší svět.“
Na výstavě jste si o nás mohli přečíst, jak
ve světovém a českém, tak i náchodském
měřítku. Pamětníci vyprávějící o minulosti nás provedli svými vzpomínkami, jak
šťastnými, tak ale i smutnými a my odcházeli po skončení výstavy o něco za-

Poradna pro oběti je realizována prostřednictvím projektu „Proč zrovna já?
II“, který je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Pozvání
na zajímavou výstavu
Obrazy Světlo mandal
a šaty inspirované obrazy

Pod názvem této společné výstavy obrazů malířky Henni Polo a šatů návrhářky Zuzany Štěpánkové se skrývá zajímavé
propojení dvou tvůrčích světů vystavujících autorek. Zuzana Štěpánková nejprve vytvořila pro Henni Polo svatební šaty
a to byl asi první podnět k společnému
vystavování, kde by obrazy posloužily
jako inspirace pro šaty. Následně vzniklo pět modelů ušitých přímo na tělo malířky. Přestože se jedná o modelové šaty,
jsou běžně nositelné při různých příležitostech. Některé modely ještě vhodně dotváří ručně paličkované krajkové doplňky Jiřiny Rejentové. První větší společnou
výstavu měly autorky v roce 2016 na zámku v Kvasinách a nyní, doplněnou o nové
obrazy a modely, ji můžete navštívit
od 18. 6. do 30. 7. 2017 od 9.00 do 16.30
v Muzeu Boženy Němcové v Č. Skalici.
Henni Polo se narodila v Jaroměři. Vystudovala Střední soukromou uměleckou školu grafickou v Jihlavě. Docházela
do atelieru malíře a výtvarného pedagoga Stanislava Gabera. Dříve tvořila realistické obrazy, v současné době se zabývá
tvorbou Mandal a portrétů na zakázku.
Mandaly jsou léčivé energetické obrazy
kruhového základu, vyzařující určitou
pozitivní energii. Tuto energii se autorka
snaží obohatit o energii světelnou. Díla
tvoří olejovými barvami na plátno různými technikami. Pro autorku je nejzajímavější technika formou tisku (street art)
nebo technika ornamentální.
Ing. Bc. Zuzana Štěpánková se narodila v Náchodě. Absolvovala SPŠ textilní
Velké Poříčí n. M., obor oděvnictví, dále
Technickou univerzitu v Liberci, Fakultu
textilní a pedagogickou. Svému oboru se
věnuje již řadu let, od roku 2007 pracovala
jako výrobní ředitelka společnosti Vamberecká krajka CZ s. r. o. Vytvořila i dva krásné modely pro Taťánu Kuchařovou, která
je předvedla na Českém dni v rámci výstavy EXPO Šanghaj v r. 2010. Byla úspěšná
v soutěži o svatební šaty v Praze, dvakrát
na Trienale na téma Oděv a doplněk v Jablonci nad Nisou, její modely jsou součástí
expozice. V současné době pracuje na zakázku, navrhuje a vytváří modely originálních šatů a módních doplňků. Ocenění získaly i její divadelní kostýmy, které
zhotovila pro soubory v Hronově, Polici
nad Metují a v Náchodě.

INFOCENTRUM, CYKLOBUSY

ČERVENEC – SRPEN

INFORMACE

Do konce srpna bude červená
linka cyklobusu jezdit
po objízdné trase

Čas dovolených a výletů je opět tady.
Pro milovníky památek a další cestovatele je nově k dostání v Městském informačním centru průvodce „Kladské pomezí –
Náchodsko a Broumovsko“ z edice Česko
všemi smysly. Publikace vás zavede nejenom na českou stranu této turistické oblasti, ale i do polského příhraničí.
Průvodce je rozdělen do 12 hlavních
kapitol, díky nimž se ocitnete například
v pohádkových Adršpašsko-teplických
skalách, na nedalekém Broumovsku, poznáte Jaroměř s pevnostním městem Josefov, dále Českou Skalici, Náchod, Hronov,
Polici nad Metují, Jestřebí hory či Nové
Město nad Metují. V polském příhraničí zavítáte do Vambeřic, Kudowy Zdrój,
Národního parku Stolové hory nebo podzemního města Osówka. Nebudete ochuzeni ani o nejrůznější zajímavosti z historie či architektonické skvosty. Součástí
jsou praktické informace o otevíracích dobách, kontaktech nebo ubytovacích možnostech.
Publikace je doplněna o 28 poukazů,
jež opravňují držitele k uplatnění různých
výhod jak u provozovatelů turistických
atraktivit, tak v hotelových zařízeních.
Do projektu jsou zapojeny například muzea, galerie, broumovský klášter či Farma Wenet, kde při koupi jedné vstupenky
obdržíte druhou zdarma nebo získáte výraznou slevu. Cena průvodce činí 299 Kč.

Cyklobusy Kladského pomezí poprvé
vyrazily do terénu 3. června a vozit nejen cyklisty budou až do 30. září. Bohužel díky důsledkům prací na silnici vznikla pro červenou linku cyklobusu jezdící
na trase Hradec Králové – Náchod – Adršpach – Trutnov – Pec pod Sněžkou – Pomezní Boudy objízdná trasa. Červená trasa cyklobusu bude tak až do 30. srpna
jezdit od dolu Bohumír po objízdné trase
přes Úpici a Malé Svatoňovice do Trutnova. Vynechány jsou tak zastávky v Radvanicích a Chvalči. Objízdná trasa platí i pro
opačný směr. Důl Bohumír a Jívka jsou tak
po dobu uzavírky rovněž obslouženy odpoledne. Díky objízdné trase jezdí červená

z Městského
informačního
centra

CYKLOBUS

linka cyklobusu do Trutnova se zpožděním 15 min a do cílové stanice na Pomezní Boudy přijíždí v 11.23.
Na trase modré linky cyklobusu se
žádné změny nekonají. Cyklobus tradičně vyjíždí z Náchoda v 8.15 a 12.15 směrem na polskou Kudowu Zdrój a Karłów
do Broumova. Opačným směrem z Broumova vás pak přiveze v 10.05 a 14.45.
Modrá linka však v době letních prázdnin bude jezdit v pracovních dnech pouze na Karłów, v sobotu, neděli a o svátcích
až do Broumova.
Více o cyklobusech Kladského pomezí,
podrobné jízdní řády a tipy na výlety naleznete na www.kladskepomezi.cz.

INFORMACE A AKTUÁLNÍ POLOHA SPOJE: tel. 491 580 333, http://tabule.oredo.cz

640123 Hradec Králové-Náchod-Adršpach-Trutnov-Pec p.Sněžkou-Pomezní Boudy

Platí od 22.5.2017 do 31.8.2017
VÝLUKOVÝ

Přepravu zajišt’uje : CDS s.r.o. Náchod, Kladská 286, divize osobní dopravy Náchod, Kladská 286, tel.491 541 343, fax 491 541 343
1
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jede v pracovních dnech
jede v neděli a ve státem uznané svátky
spoj přepravuje jízdní kola
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2

Hradec Králové,Terminál HD . . . MHD př
Jaroměř,Na Špici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ↑
Jaroměř,aut.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Česká Skalice,nám. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Náchod,Staré Město,rozc. . . . . . . . 

MHD od
Náchod,aut.st. . . . . . . . . . . . . . . . 
—
př
Velké Poříčí,pošta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ↑
Hronov,aut.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bezděkov n.Met.,Na Mýtě . . . . . . . . . . . . . 
Police n.Met.,aut.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Teplice n.Met.,nám. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Teplice n.Met.,skály . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adršpach,skály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adršpach,Horní Adršpach,žel.zast. . . . 
Jívka,Janovice,host. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jívka,aut.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jívka,rozc.SKJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Radvanice,aut.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Chvaleč,kino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
od
Trutnov,aut.nádr. . . . . . . . . . . . . . MHD —
př
Svoboda n.Úpou,aut.st. . . . . . . . . . . . . . . ↑
Horní Maršov,most . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Horní Maršov,Temný Důl,odb.Malá Úpa . 
Pec p.Sněžkou,Velká Úpa,nám. . . . . . . . . 
Pec p.Sněžkou,aut.st. . . . . . . . . . . . . . . . 
Pec p.Sněžkou,Velká Úpa,nám. . . . . . . . . 
Horní Maršov,Temný Důl,křiž.Malá Úpa . . 
Dolní Malá Úpa,Spálený Mlýn . . . . . . . . . 
Horní Malá Úpa,Pomezní Boudy . . . . . . od

jede v sobotu
jede od 3.6.2017 do 30.9.2017
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Úplné informace o vyčkávání jednotlivých spojů jsou zveřejněny na webových stránkách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
〈
MHD

spoj jede po jiné trase
zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravu
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Na lince platí tarif IREDO. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.

www.mestonachod.cz
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jede od 3.7.2017 do 1.9.2017

 isybus
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NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

OHLÉDNUTÍ ZA FESTIVALY

Ohlédnutí za Náchodskou Prima sezónou 2017
Jubilejní 20. ročník celostátního festivalu studentské tvořivosti Náchodská Prima sezóna (NPS)
se uskutečnil v Náchodě ve dnech
8. až 12. května 2017.
Festival pořádala obecně prospěšná společnost Náchodská
Prima sezóna a Město Náchod
pod záštitami ministra kultury
Mgr. Daniela Hermana, hejtmana
Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího
Štěpána, Ph.D. a starosty města Náchoda
Jana Birke, za finančního přispění Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR, Královéhradeckého kraje a města Náchoda.
Poděkování za spolupráci patří ZUŠ Náchod, SVČ Déčko Náchod, Městské knihovně Náchod, Městskému divadlu Dr. Josefa Čížka, Kinu Vesmír Náchod, Fotoklubu Náchod, Impulsu Hradec Králové, Hotelu U Beránka v Náchodě, Regionálnímu muzeu
v Náchodě a všem sponzorům, kteří významně napomohli hladkému průběhu celého festivalu.
Zahájení festivalu NPS se tentokrát uskutečnilo na venkovním pódiu na Masarykově náměstí v Náchodě. Již druhým
rokem zahajoval festival úvodním slovem jeho patron, herec
a režisér Ondřej Kepka a starosta města Náchoda Jan Birke. Tradičně zde vystoupil „Sboreček“
Jiráskova gymnázia Náchod
pod vedením pana Vlastimila
Čejpa. Všechny účastníky přivítala na úvod festivalu i mladá kapela z Týniště nad Orlicí
„Band-a-Ska“.
Tradiční jazzový večer proběhl ve velkém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka, kde vystoupili skvělí Jazz Police z Hradce Králové a jako hlavní hvězda
večera Robert Balzar Trio. V Dannyho kavárně opět zněly po celý
večer tóny místních matadorů jazzové scény Swing Sextet tentokrát i se zpěvačkou Evou Emingerovou.
Soutěžní části festivalu se zúčastnilo přibližně 250 studentů
z 20 škol a to v sekci literární, filmové, fotografické a divadelní. V daných uměleckých oborech vše hodnotili odborníci, kteří v rámci workshopů a rozborových seminářů poskytli účastníkům potřebné rady a zkušenosti.
Náchodská Prima sezóna ve spolupráci s Městským divadlem
Dr. Josefa Čížka uvedla v průběhu festivalu hned dvě divadelní
představení, kde vystoupila řada známých hereckých osobností.
Pro školy proběhlo divadelní představení nesoucí název „Trapas
nepřežiju, aneb ten řízek nezvedej“, kde se kromě dvou hlavních
protagonistů Michaely Dolinové a Ladislava Ondřeje v průběhu
dopoledne představili i mladí zpěváci Pavel Calta, Anička Slováčková a Nelly Řehořová.
Pro veřejnost byla uvedena proslulá tragikomedie Istvana Örkenyho „Kočičí hra“ v podání Klicperova divadla Hradec Králové, kde se v hlavních rolích představily herečky Pavla Tomicová
a Zora Valchařová-Poulová.
V průběhu celého festivalu NPS probíhaly ve stanovených odpoledních hodinách koncerty žánrově rozdílných studentských
hudebních skupin a orchestrů, které svými vystoupeními významně obohatily a zpříjemnily festivalovou atmosféru. Mezi
vystupujícími byli např. hudebníci z Jaroměřského gymnázia,
ze ZUŠ Náchod a Hronov, ale i soubor z Pardubické konzervatoře, dechový orchestr Banda di Feste.

Během celého týdne měli možnost studenti i veřejnost zúčastnit se dílen, workshopů a seminářů, jako např. bubenických dílen, výtvarných dílen, graffiti, fotografického, tanečního a divadelního workshopu. Za zmínku stojí divadelní workshop na téma
fyzického básnictví pod vedením známého českého básníka, hudebníka, textaře a pedagoga Petra Váši, kterého lze označit i jako
experimentálního herce.
V rámci literární sekce se kromě soutěžní části uskutečnila
„Noc literatury“ - veřejná netradiční čtení literatury na neobvyklých místech. Letošní čtení se odehrála v prostorách náchodských kaváren „Prima sezóna“, „Café Patro“ a „U města Prahy“
za účasti předčítajících, kterými byli herečka Petra Výtvarová
Krausová, herec a režisér Tomáš Magnusek a redaktor a zpravodaj Petr Voldán.
Nedílnou součástí festivalu je „Dětská Prima sezóna“ (DPS),
která je věnovaná nejmenším dětem. DPS proběhla taktéž
na venkovním pódiu na Masarykově náměstí, kde se představilo
několik souborů z mateřských škol náchodského regionu. Zároveň byl pro nejmenší účastníky NPS připraven program v podobě vystoupení divadla fyziky ÚDiF z Brna a možnosti navštívení
UV budky Interaktivního muzea chytré zábavy „Pod čepicí“
z Hronova.
Závěrečný den festivalu NPS
zahájil tzv. „Prímový den“ velkém sále Městského divadla
Dr. Josefa Čížka. Již VIII. ročník
hudebně – divadelního festivalu pro žáky speciálních škol regionu ve spolupráci se Základní
a mateřskou školou Josefa Zemana. Opět zcela zaplněný sál
městského divadla zhlédl celý
blok představení na téma „Asie“
včetně vystoupení hudebního
hosta, zpěváka Sámera Issy.
Festival NPS nabídl účastníkům i veřejnosti další doprovodný program, jako bylo připomenutí odkazu Josefa Škvoreckého v rámci tradiční procházky
městem po místech s ním spojených, pod odborným vedením
ředitelky Městské knihovny v Náchodě Ivany Votavové a Blanky Nešetřilové.
V prostorách vstupní chodby Městské knihovny Náchod byl
realizován projekt ve spolupráci s Fotoklubem Náchod – mezinárodní fotografická výstava ZEĎ 2017. Kromě vynikajících fotografů z Česka a Polska, zde vystavoval i mladý fotograf, který
byl ohodnocen cenou Fotoklubu Náchod v rámci loňského ročníku NPS.
Zakončení festivalu se uskutečnilo poprvé na venkovním pódiu na Masarykově náměstí, kde byly zároveň vyhlášeny výsledky soutěžních částí NPS a DPS. Ocenění předával patron festivalu pan Ondřej Kepka společně s místostarostou města Náchoda
Janem Čtvrtečkou. O hudební doprovod závěrečného programu
se postaral dixieland z Týniště nad Orlicí „Black Buřiňos“.
Úplný závěr festivalu NPS patřil rockovým koncertním vystoupení vybraných mladých kapel z celé ČR. Své koncertní sety
na náchodském náměstí nabídly posluchačům kapely Warování (Velké Poříčí), Vivian (Broumov), ReGen (Lanškroun) a Maniac (Praha).
Velké díky patří všem lektorům, porotcům, účastníkům, pomocníkům, sponzorům a dalším podporovatelům NPS, bez kterých by nebylo možné tento multižánrový festival uskutečnit.
Zároveň bych chtěl všechny pozvat na 21. ročník festivalu NPS,
který je plánován na období od 14. do 18. května 2018.
Za Náchodskou Prima sezónu, o.p.s.
Jiří Hejzlar, ředitel
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OHLÉDNUTÍ ZA FESTIVALY

47. ročník festivalu neprofesionálních komorních sdružení,
instrumentálních i vokálních těles Camerata Nova Náchod 2017
47. ročník festivalu Camerata Nova Náchod 2017
(CNN) proběhl ve dnech 22. – 31. května 2017.
Festival pořádala obecně prospěšná společnost
Náchodská Prima sezóna za finančního přispění
Ministerstva kultury ČR, Královéhradeckého kraje a Města Náchoda, pod záštitou ministra kultury Mgr. Daniela Hermana a hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D.,
ve spolupráci s městem Náchod, za odborné spolupráce s NIPOS-ARTAMA, ve spolupráci s kulturními zařízeními a farními úřady v Náchodě, Novém Městě nad Metují, České
Skalici, Červeném Kostelci, Hronově a Kudowie-Zdroju v Polsku.
Záštitu nad festivalem převzal starosta města Náchoda pan Jan
Birke.
Každým rokem je pro účast na festivalu oslovováno 15 až 20
orchestrů a souborů. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem
10 hudebních a pěveckých souborů, které se představily na pěti
místech náchodského regionu (Náchod, Nové Město nad Metují, Červený Kostelec, Česká Skalice, Hronov) a v lázeňském městě Kudowa-Zdroj v sousedním Polsku.
Zahajovací koncert CNN proběhl již tradičně ve velkém sále
Městského divadla Dr. Josefa Čížka, na kterém vystoupil Komorní
orchestr Slávy Vorlové pod taktovkou Mgr. Josefa Vlacha. Účinkující i diváky přivítal za město Náchod jeho místostarosta Miroslav Brát.
Závěrečný koncert festivalu CNN zazněl v kostele Sv. Vavřince
v Náchodě, tentokrát propojením hudby a zpěvu. Úvodní dvě vystoupení obstaraly Žesťový kvartet ZUŠ Náchod a Flétnový soubor ZUŠ Náchod pod vedením pedagogů Václava Kárníka a Romana Škárky. Celý festival uzavřel svým vystoupením pěvecký

Náchodský stadion Hamra
otevřel své brány veřejnosti
za účasti olympioniků

V pátek 23. června 2017 se uskutečnilo slavnostní otevření veřejného stadionu Hamra po rozsáhlé roční rekonstrukci za účasti
celé řady hostů: místopředsedy vlády a náchodského zastupitele Pavla Bělobrádka, senátora Lubomíra France, starosty Náchoda Jana Birke, místostarostů Pavly Maršíkové a Jana Čtvrtečky, náchodských radních a zastupitelů, brig. gen. Ing. Františka
Mencla – ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, vedoucího územního odboru v Náchodě plk. Ing. David Pouče, zástupců projektantů a dodavatelů stavby a předsedy
správní rady Kulturní a sportovní nadace města Náchoda p. Pavla Sobotky. Právě „Nadace“ byla pořadatelem 1. ročníku atletické olympiády, které stadion patřil po celý den a zúčastnily se jí
desítky dětí ze základních škol náchodského
okresu.
Nechyběli však ani
další velmi vzácní hosté – olympionici:
Květa Pecková Jeriová – předsedkyně Českého klubu fair play
(složka Českého olympijského výboru) a bývalá československá
reprezentantka v běhu
na lyžích a trojnásobná
olympijská medailistka
z let 1980 a 1984,

sbor Chorea Corcontica z Trutnova pod vedením sbormistryně
Evy Slaninové.
V rámci letošního ročníku festivalu CNN se podařilo vše dobře
organizačně připravit a zajistit, a to jak ze strany řídícího výboru
CNN, tak i ze strany spolupořadatelů v místech konání jednotlivých koncertů, kterým patří velké poděkování. Nelze opomenout
i pomoc a porozumění zástupců města Náchoda – pana starosty Jana Birke a paní místostarostky Ing. Pavly Maršíkové, která
pozdravila a poděkovala účastníkům festivalu při závěrečném
koncertu CNN 2017.
Velké poděkování patří samozřejmě řediteli ZUŠ Hronov
Mgr. Josefu Vlachovi, který působil v rámci celého festivalu nejen jako organizátor, ale i jako dirigent a aktivní hudebník.
Koncertní vystoupení v rámci 47. ročníku CNN měla velmi vysokou uměleckou úroveň a byla velmi příznivě přijata posluchačskou veřejností.
Za řídící výbor CNN
Jiří Hejzlar, ředitel, Náchodská Prima sezóna, o.p.s.
Eva Samková – snowboardistka, olympijská vítězka ze Zimních olympijských her 2014 v Soči,
Josef Dostál – rychlostní kanoista, bronzový medailista z Letních olympijských her 2012 v Londýně na čtyřkajaku, stříbrná
a bronzová medaile z OH v Riu 2016.
„Plníme si sny! Zrekonstruovali jsme po téměř padesáti letech sportoviště, kterým prošly už tři generace. To jsou tisíce
sportovců a já pevně věřím, že další tisíce dětí a sportovců teď
budou nové zázemí naplno využívat,“ uvedl starosta Jan Birke
a dodal: „S využitím stadionu je počítáno i pro požární sport.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě i realizaci stavby a také organizátorům dnešní atletické olympiády.
Není lepší způsob, jak oslavit tento den, než právě naplno využít nové sportoviště.“
Pomyslnou štafetu další generace sportovců převzal v podobě
přestřižené pásky a proběhl cílovou rovinkou před zraky diváků
na nové tribuně úspěšný náchodský atlet Jakub Nosek, který je
bronzovým medailistou z roku 2016 v desetiboji a skoku dalekém
z MČR v Táboře. Jakub
se aktuálně připravuje na Zimní olympijské hry v Jižní Koree
jako člen posádky reprezentačního dvojbobu a čtyřbobu.
Více informací
a fotografií na www.
mesto-nachod.cz
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KINO SATELITNÍ PŘENOSY

PŘÍMÉ SATELITNÍ PŘENOSY Z METROPOLITNÍ OPERY V NEW YORKU

KONCERTNÍ SEZÓNA 2017/2018
Přenosy Metropolitan Opera: Live in HD kombinují špičkové
operní umění s nejmodernějšími technologiemi pro obraz ve vysokém obrazovém rozlišení a zvuk, který je přenášen v prostorovém šestikanále 5.1. Oko kamery se během přenosu dostane podstatně blíže k dění na jevišti než oko diváka, byť sedícího na těch
nejlepších místech přímo v Metropolitní opeře. Diváci přenosů
si tak v kinech mohou vychutnávat úžasné detailní záběry, které by v Met nikdy neviděli, s kamerou uvidíte i dění za oponou,
přestavby scény či rozhovory s jednotlivými umělci (v angličtině). Samotný přenos je opatřen anglickými titulky v obraze i doprovodnými českými titulky. Samozřejmostí každého přenosu je
i tištěný program s dějem a obsazením díla. Přímé přenosy zpravidla obsahují 1–2 přestávky, které můžete využít podle svého
(či sledovat na plátně dění za oponou, nebo přijmout pozvání
na občerstvení ve foayer kina Vesmír).
Dvanáctá sezóna operních přenosů z Met (živé přenosy z Met se
vysílají ve dvou tisícovkách sálů v 71 zemích světa), pro diváky
v kině Vesmír to je sezóna šestá. Diváci se mohou těšit na pět nových inscenací včetně dvou premiér. „Nová sezóna přenosů chystá jak tradičně oblíbené tituly, tak raritnější a podnětné kusy, abychom uspokojili operní nováčky i letité nadšence,“ popsal ředitel
Metropolitní opery Peter Gelb. A dobrá zpráva pro české diváky: Český barytonista Adam Plachetka se blýskne v nové inscenaci Così fan tutte.

Program sezóny 2017/2018
Sobota 7. října 2017 v 18.45 hodin
Vincenzo Bellini
Norma
Sezónu 2017–2018 zahájí nová inscenace Belliniho belcantové
tragédie Norma, v titulní roli se Sondrou Radvanovsky, která ji
úspěšně ztvárnila již v roce 2013 nejen v Met, ale i v Kanadské
operní společnosti, Sanfranciské opeře, Bavorské státní opeře,
Gran Teatre del Liceu a Lyrické opeře v Chicagu a stala se jednou
z nejlepších současných interpretek této ikonické role. Norminu
kolegyni a zároveň sokyni Adalgisu bude zpívat Joyce DiDonato, Polliona ztvární Joseph Calleja a v roli Orovesa se představí
Matthew Rose. Novou inscenaci režíruje Sir David McVicar a Orchestr Metropolitní opery bude řídit Carlo Rizzi. Uváděno v italském originále.
Sobota 14. října 2017 v 18.45 hodin
Wolfgang Amadeus Mozart
Kouzelná flétna (Die Zauberflöte)
Emeritní hudební ředitel Metropolitní opery James Levine bude
dirigovat Mozartovu mistrovskou Kouzelnou flétnu v režii Julie
Taymor, držitelky ocenění Tony Award. Rolí Paminy bude v Metropolitní opeře debutovat Golda Schultz, jako Královna noci se
představí Kathryn Lewek, pohádkového prince Tamina bude zpívat Charles Castronovo, ptáčníka Papagena Markus Werba, chrámového mluvčího ztvární Christian Van Horn a René Pape opět
vystoupí v roli Sarastra. Zkrácená verze Kouzelné flétny zpívaná
v anglickém jazyce a určená v předvánočním čase hlavně rodičům s dětmi, byla v roce 2006 vůbec prvním HD přenosem, který byl vysílán do kin po celém světě. Ve své původní nezkrácené podobě a na německé libreto se Kouzelná flétna bude v rámci
Live in HD vysílat vůbec poprvé.
Sobota 18. listopadu 2017 v 18.45 hodin
Thomas Adès
Anděl zkázy (The Exterminating Angel)
Premiéra opery, kterou bude dirigovat sám skladatel. Opera
na anglické libreto vznikla v roce 2016 na objednávku několi-
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ka operních domů včetně Met a vychází ze scénáře, který napsali Luis Buñuel a Luis Alcoriza k Buñuelovu slavnému stejnojmennému filmu z roku 1962. V režii libretisty Toma Cairnse se
v početném ansámblu představí Audrey Luna v roli Leticie Maynar, Amanda Echalaz jako Lucia de Nobile, Sally Matthews bude
v Met debutovat s rolí Silvie de Ávila stejně jako Sophie Bevan
s rolí Beatriz. Alice Coote ztvární Leonoru Palma, Christine Rice
Blanku Delgado, Iestyna Daviese uslyšíme v roli Francisca de
Ávily, Josepha Kaisera jako Edunda de Nobile, Frédéric Antoun
bude v Met debutovat jako Raúl Yebenes, David Portillo ztvární Edmunda, David Adam Moore bude v Met debutovat jako Plukovník Álvaro Gómez, Rod Gilfry se představí jako Alberto Roc,
Kevin Burdette jako Señor Russell, Christian Van Horn jako Julio a John Tomlinson v roli Dr. Carlose Condeho. Uváděno v anglickém originále.
Sobota 27. ledna 2018 v 18.45 hodin
Giacomo Puccini
Tosca
Pod taktovkou Andrise Nelsonse provede Orchestr Metropolitní opery Pucciniho dramatickou tragédii Tosca, v nové inscenaci režiséra Sira Davida McVicara. V hlavních rolích žárlivé pěvkyně a jejího milence Cavaradossiho se objeví Kristine Opolais
a Vittorio Grigolo. Bídáka Scarpiu ztvární Bryn Terfel. Uváděno
v italském originále.
Sobota 10. února 2018 v 17.45 hodin
Gaetano Donizetti
Nápoj lásky (L’elisir d’amore)
Donizettiho Nápoj lásky patří mezi nejlepší komedie operní literatury. V režii Bartletta Shera a pod taktovkou Dominga Hindoyana se představí Pretty Yende v roli temperamentní Adiny,
do níž se zamiluje prostý venkovan Nemorino v podání Matthewa Polenzaniho. Davide Luciano v Met debutuje jako Adinin arogantní nápadník Belcore. Doktora Dulcamaru, obchodníka se
zázračným lektvarem, zpívá Ildebrando D’Arcangelo. Dirigent
Domingo Hindoyan bude s Nápojem lásky v Metropolitní opeře
debutovat. Uváděno v italském originále.
Sobota 24. února 2018 v 18.15 hodin
Giacomo Puccini
Bohéma (La bohéme)
V legendární inscenaci Bohémy Franka Zeffirelliho, která se stala
nejhranější operou v historii Met, se představí špičkový ansámbl
mladých pěvců a pěvkyň v čele se Sonjou Jončevou v roli Mimi,
do níž se zamiluje vášnivý básník Rodolfo Michaela Fabiana. Susanna Phillips se opět zhostí role kokety Musetty a jejího milence, malíře Marcella, si zazpívá Lucas Meachem. Hvězdné obsazení doplňují Alexey Lavrov a Matthew Rose v rolích Schaunarda
a Collina, bohémských přátel Rodolfa a Marcella, a Paul Plishka,
který se objeví v rolích Benoita a Alcindora. Orchestr Metropolitní opery řídí Marco Armiliato. Uváděno v italském originále.
Sobota 10. března 2018 v 18.45 hodin
Gioachino Rossini
Semiramis (Semiramide)
Angela Meade se v Met poprvé objeví v titulní roli Rossiniho Semiramis, která se na jeviště Met vrací po 25 letech. Pod taktovkou Maurizia Beniniho dále vystoupí Elizabeth DeShong v roli
velitele asyrského vojska Arsaceho, Javier Camarena jako indický král Idreno, Ildar Abdrazakov v roli prince Assura a Ryan Speedo Green bude zpívat nejvyššího kněze Oroeho. Uváděno v italském originále.
Sobota 31. března 2018 v 18.45 hodin
Wolfgang Amadeus Mozart
Takové jsou všechny (Così fan tutte)
Phelim McDermott se do Met vrací s novou inscenací Mozartovy
komedie Così fan tutte, kterou bude řídit David Robertson. Děj
přenesl na americký Coney Island do 50. let 20. století. V hvězdném obsazení se představí Amanda Majeski jako věrná Fiordiligi, která svému svůdci nakonec podlehne, Serena Malfi jako její
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sestra Dorabella a držitelka ocenění Tony Award Kelli O’Hara
v roli jejich vynalézavé služky Despiny. Ben Bliss s Adamem Plachetkou zpívají Ferranda a Guglielma, snoubence obou sester,
a Christopher Maltman ztvární roli cynického Dona Alfonsa. Inscenace Così fan tutte vznikla v koprodukci s Anglickou národní operou. Uváděno v italském originále.
Sobota 14. dubna 2018 v 18.15 hodin
Giuseppe Verdi
Luisa Miller
Emeritní hudební ředitel Metropolitní opery James Levine bude
řídit Orchestr Metropolitní opery při obnoveném uvedení opery
Luisa Millerová, která byla na repertoáru Met naposledy v roce
2006. Ve Verdiho tragédii o dívce, která se rozhodne obětovat své
štěstí, aby zachránila otcův život, ztvární roli mladé vesničanky Luisy Sonja Jončeva, jejím Rodolfem bude Piotr Beczala a jako
Luisin otec vystoupí Plácido Domingo. Hvězdný ansámbl doplňují Olesja Petrova v roli Federiky a bezcharakterní lotry, kteří
chtějí překazit Luisino a Rudolfovo štěstí, zpívají Alexander Vinogradov, který v Met rolí Waltera debutuje, a Dmitrij Beloselskij jako Wurm. Uváděno v italském originále.
Sobota 28. dubna 2018 v 18.45 hodin
Jules Massenet
Popelka (Cendrillon)
Massenetova okouzlující opera, která vychází z klasické pohádky o Popelce, bude v Met uvedena premiérově pod taktovkou
Bertranda de Billyho a v režii Laurenta Pellyho, který má v Met
na kontě i úspěšné inscenace Dívka pluku a Massenetovu Manon.
Hlavní hrdinku ztvární Joyce DiDonato, a rozšíří tak svůj metropolitní repertoár o roli, kterou s velkým ohlasem ztvárnila již
v Gran Teatre del Liceu, Santa Fe Opera a Královské opeře Covent Garden. Spolu s ní se na jevišti Met objeví Alice Coote v roli
Prince, Stephanie Blythe jako její nenávistná macecha Madame
de la Haltière, Kathleen Kim jako dobrá Kmotřička víla a Laurent Naouri jako Pandolfe. Uváděno ve francouzském originále.
Předprodej vstupenek:
Abonentní vstupné 270 Kč (při současné koupi minimálně 6 ks
vstupenek z programové nabídky – prodej od 1. 7. do 31. 8.
2017 v pokladně kina Vesmír
Základní vstupné 340 Kč – prodej jednotlivých vstupenek
od 1. 9. 2017 v pokladně kina Vesmír
Zlevněné vstupné 300 Kč pro studenty, důchodce, ZTP – prodej
jednotlivých vstupenek od 1.9.2017 				
v pokladně kina Vesmír
PŘÍMÉ SATELITNÍ PŘENOSY Z BOLŠOJ TEATRU V MOSKVĚ

BALETNÍ SEZÓNA 2017/2018
Bolšoj balet je bezesporu jeden z nejlepších baletních souborů na světě. Jeho tradice se odvíjí už od carského Ruska (1776),
ve 20. století si vybrousil svůj typický až atletický styl a i dnes je
plně hoden svého jména. Bolšoj balet zvolil pro dramaturgii sezóny přímých přenosů do kin tradiční klasické klenoty svého repertoáru, na jaře budeme moci vidět tanečníky Bolšoje v novém
světle, a to v choreografiích tvůrců z Nederlands Dans Theater,
ve večeru nazvaném Večer současných choreografií.
V ČR sedmá, v náchodském kině Vesmír již šestá sezona baletních přenosů z Bolšoj Teatru v Moskvě bude zahájena v neděli
22. října 2017.

Program sezóny 2017/2018
Neděle 22. října 2017 v 16.45 hodin
Korzár
Hudba Adolph Charles Adam, choreografie: Alexej Ratmanskij
a Jurij Burlaka
Klenot repertoáru Velkého divadla, protknutý dobrodružstvím
a vzrušením, na motivy eposu Lorda Byrona. Romantický dobrodružný příběh z exotického prostředí o lásce otrokyně Medo-

KINO SATELITNÍ PŘENOSY
ry a piráta Konráda, který ji unese ze zajetí a zachrání na své
lodi. Balet na motivy básně Lorda Gordona Byrona plný krásných tanečních variací, slavného pas de deux Korzára a Medory,
ale i působivých bojových scén s piráty. 120 tanečníků na scéně.
Balet uvidíme v klasickém nastudování, které je velkou scénickou a kostýmní podívanou. Rekonstrukce původního Petipova
baletu v podání tvůrčího tandemu Alexeje Ratmanského, fenomenálního choreografického génia a Jurije Burlaky, specialisty
na historické taneční rekonstrukce.
Neděle 26. listopadu 2017 v 15.45 hodin
Zkrocení zlé ženy
Hudba Dmitrij Šostakovič, choreografie: Jean-Christophe Maillot
Francouzský choreograf, současný ředitel Les Ballets de Monte
Carlo-Jean Chrisoph Maillot vytvořil exkluzivně pro Bolšoj balet adaptaci Shakespearovy komedie Zkrocení zlé ženy. Pod jeho
vedením objevíme zcela nové kvality souboru a diváci se mohou
přesvědčit, že výkon Bolšoje je nedostižný i v moderních choreografiích. “Balet Zkrocení zlé ženy není příručkou pro macho-muže, ale obraz setkání dvou rozdílných sil přírody, které hledají
cestu k vzájemné harmonii.”
Neděle 17. prosince 2017 v 15.45 hodin
Louskáček
Hudba Petr Iljič Čajkovskij, choreografie Jurij Grigorovič
Louskáček je rozkošné vánoční představení pro celou rodinu,
pohádka o holčičce Marušce a jejím kouzelném vánočním dárku
– louskáčku na ořechy, který se v její fantazii promění v krásného prince. Balet na motivy pohádky E. T. A. Hoffmanna je symbolem vánoční atmosféry po celém světě.
Neděle 21. ledna 2018 v 15.45 hodin
Romeo a Julie
Hudba Petr Iljič Čajkovskij, choreografie Alexej Ratmanskij
Nová inscenace slavného baletu na motivy stejnojmenné tragédie Williama Shakespeara v choreografii mladého talentovaného
autora Alexeje Ratmanského, který je v současné době rezidentním choreografem American Ballet Theatre. Světová premiéra
patrně nejvýznamnějšího baletu 20. století se uskutečnila v Brně
30. prosince 1938.
Neděle 4. února 2018 v 15.45 hodin
Dáma s kaméliemi
Hudba Fryderyk Chopin, choreografie: John Neumeuier
Klasické Labutí jezero je symbolem Bolšoj baletu a ruské baletní tradice.
Romantická báje o dívkách zakletých do labutí, které může vysvobodit jen čistá láska je odrazovým můstkem pro tanec s nadlidským půvabem a elegancí, ve kterém se prolíná krása lidská
a labutí…
Neděle 4. března 2018 v 15.45 hodin
Plameny Paříže
Hudba: Boris Asafjev, choreografie Alexej Ratmanskij
Dramatický balet o dvou dějstvích s historickým námětem
z doby Velké francouzské revoluce, na hudbu ruského skladatele Borise Asafjeva a námětu z díla francouzského básníka Félixe
Grase, jehož děj se odehrává v Paříži v roce 1792. Plameny Paříže měly premiéru v Mariínském divadle v tehdejším Leningradě
(1932), v choreografii Vasilije Vajnonena, kdy v hlavních rolích
vystoupili Natalia Dudinská, Konstantin Sergejev a Vachtang Čabukiani. Hned v následujícím roce se dočkal premiéry i v moskevském Bolšoji (1933) s hvězdným obsazením: Alexejem Jermolajevem a Marinou Semenovou.
Neděle 8. dubna 2018 v 16.45 hodin
Giselle
Hudba: Adolph Charles Adam, choreografie Jurij Grigorovič
Balet Giselle je esencí romantismu o prosté dívce Giselle, která
se po smrti promění ve vílu, podle libreta francouzského básníka Theophila Gautier. Příběh se volně zakládá na motivu lidové legendy o vílách – mladých dívkách, které zemřou ještě před
svatbou, proměňují se ve víly a oblečeny ve svatební šaty a gir-
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landy květin tančí za svitu měsíce. Giselle fascinuje protikladem
prvního jednání ve světě lidí a druhého bílého jednání v nadpozemském světě víl. Kouzlem baletu je choreografie říše víl, vytvoření dokonalé iluze nadpozemských bytostí. Giselle působí
dojmem nehmotné bytosti, stínu vznášejícího se nad zemí. Zobrazení takového romantického ideálu bylo důvodem, proč tanečnice začaly používat střevíce se zpevněnou špičkou, aby při tanci na špičkách mohly vytvořit dojem nehmotnosti.
Neděle 10. června 2018 v 16.45 hodin
Coppélia
Hudba Léo Delibes, choreografie: Sergej Vikarev
Komický balet o krásné oživlé mechanické panence, která ohrožuje štěstí dvou milenců, na motivy literární předlohy E. T. A. Hoffmanna. Jeden z nejoblíbenějších titulů klasického repertoáru.
Předprodej vstupenek:
Abonentní vstupné 230 Kč (při současné koupi minimálně 5 ks
vstupenek z programové 				
nabídky – prodej od 1. 7. do 31. 8. 2017 v pokladně kina Vesmír
Základní vstupné 280 Kč – prodej jednotlivých vstupenek
od 1. 9. 2017 v pokladně kina Vesmír
Zlevněné vstupné 250 Kč pro studenty, důchodce, ZTP – prodej
jednotlivých vstupenek od 1. 9. 2017 v pokladně kina Vesmír

KONCERT I BALET

to vše v kině Vesmír v Náchodě v ČERVENCI 2017
Pondělí 10. července v 18 hodin
Strhující dokument o geniálním tanečníkovi
DANCER / DANCER
Opakujeme na vaše četná přání! Sergej Polunin, ukrajinský tanečník a hvězda světového baletu, vystoupil 1. 5. 2017 v beznadějně vyprodaném ND v Praze. Příběh geniálního tanečníka,
rebela a zranitelného člověka, který se vypracoval díky obrovskému talentu a vlastní vytrvalosti, zachycuje tento dokument.
„James Dean baletu“ Sergej Polunin se dostal na špičku světové baletní scény, aby z ní v 21 letech na pokraji sebezničení odešel… V 19 letech stal historicky nejmladším sólistou Královského baletu v Londýně. Součástí jeho každodenního života se staly
strhující výkony oceňované ovacemi, ale i bolestivý dril ventilovaný excesy na divokých večírcích. Pod sílící osobní krizí slibně
rozjetou dráhu v Londýně opustil a po krátkém angažmá v Rusku plánoval z taneční scény zmizet úplně. Jeho život změnilo
setkání s americkým fotografem a režisérem Davidem LaChapellem, se kterým natočili taneční klip ke skladbě Take Me To
Church. Video zhlédlo 17 milionů lidí a přes noc vrátilo Polunina do povědomí jako hvězdu globálního formátu. České titulky.
Vstupné 150 Kč
Sobota 22. července ve 20.00 hodin
Satelitní přenos koncertu z holandského Maastrichtu
ANDRÉ RIEU – MAASTRICHTSKÝ KONCERT 2017
André Rieu slaví 30 let se svým Johann Strauss Orchestra. Hudebník proslul po celém světě jako král valčíků a je bezpochyby
jedním z nejpopulárnějších umělců vůbec a jeho výroční koncert si užijí diváci po celém světě! Kulisou koncertu bude znovu
překrásné středověké náměstí v Andrého rodném městě Maastrichtu. Právě tam i letos vystoupí šedesátičlenný Johann Strauss Orchestra, jeho věhlasní tenoři, sopranistky a speciální hosté.
Koncert Andrého Rieu je příslibem nezapomenutelného hudebního zážitku plného humoru, zábavy a emocí pro diváky všech
věkových skupin. Letošní koncert je výjimečný právě proto, že
ve svém rodném Maastrichtu začal André přesně před třiceti
lety spolupracovat s Johann Strauss Orchestra. Hudební těleso
se za ta léta rozrostlo z malé skupinky muzikantů poskládaných
z Andrého středoškolské třídy na úctyhodně veliký sbor těch nej-

lepších hudebníků světa, který dnes plní stadiony a svou hudbou šíří radost po celém světě...
Vstupné 230 Kč, studenti a senioři 200 Kč

PŘIPRAVUJEME:

Středa 13. září v 19.30 hodin
Záznam koncertu ze starobylého římského amfiteátru v Pompejích
DAVID GILMOUR V POMPEJÍCH /
DAVID GILMOUR LIVE AT POMPEII
Slavný kytarista, vokalista a jeden z hlavních skladatelů legendární skupiny Pink Floyd David Gilmour se po pětačtyřiceti letech vrátil do antického amfiteátru pod Vesuvem, kde v 70. letech vznikl slavný dokumentární film Pink Floyd v Pompejích.
Před třemi tisíci fanoušky tu odehrál koncert, během něhož zazněly ikonické skladby jako ‚Wish You Were Here‘ a ze kterého
úchvatné audiovizuální efekty udělaly jedinečnou podívanou.

Michal Jerman
2 x stříbrný na MČR žactva
O víkendu 10.–11. 6. 2017 ve Zlíně, Ostravě a v Pardubicích
plavci a plavkyně oddílu Delfín Náchod bojovali o medaile
na Mistrovství ČR mladšího a staršího žactva.
Michal Jerman se spolu s Vojtou Říhou, Karolínou Slavíkovou
a Kristýnou Voborníkovou kvalifikovali do Ostravy na 50 metrový bazén na MČR 13letého žactva.
Michal Jerman, student Jiráskova gymnázia v Náchodě, předvedl fantastické výkony a vybojoval stříbrné medaile na 50 VZ
časem 27,31 i v královské disciplíně 100 VZ časem 59,69. Těsně
za stupni vítězů na 4. místě skončil na 200 VZ, na 400 VZ obsadil 5. místo, na 1500 VZ 6. příčku a na 12. místě skončil na 200 Z.
Výbornými výkony a osobními rekordy se pak představili i ostatní plavci ročníku 2004 nejen ve svých individuálních
startech, ale též ve štafetách, kdy smíšené štafety obsadily skvělé 5. a 10. místo.
Do Pardubic na 50 metrový bazén na MČR 14letého žactva
se kvalifikovaly „Kelišky“ Štěpánka Rožnovská, Jana Tetauerová a Bára Zámečníková. V individuálních startech výborného
umístění dosáhla Štěpánka Rožnovská, kdy na 200 P doplavala
na 9. místě. Štafety děvčat ve složení Tetauerová, Rožnovská, Zámečníková a Holancová dohmátly na fantastickém 6. a 7. místě.
Do Zlína na 25 metrový bazén pak vyrazily Markéta Dítětová a Šárka Tomková. Markéta doplavala na 8. místě v disciplíně
200 VZ, 9. skončila na 800 VZ a 11. na 400 VZ, když i ve svých
dalších disciplínách zaplavala své osobní rekordy. Osobní rekordy pak překonala též její kolegyně Šárka Tomková.
Poděkování patří nejen trenérům Michala a „Kelišek“ Luďku
a Davidu Vrzalovým, trenéru ročníku 2004 panu Romanu Haklovi a trenéru ročníku 2005 Tomáši Pavelkovi, ale též starším závodníkům Katce Jermanové a Martinu Cӧgerovi, kteří pomáhali ostatním s technikou, skoky i obrátkami.
(jer)
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v červenci a srpnu 2017 v Regionálním muzeu Náchod

PROGRAM NA PEVNOSTI DOBROŠOV V LÉTĚ 2017

„Krásné časy“ monarchie
Ve výstavní síni (roh Zámecké a Tyršovy ulice) mohou zájemci
navštívit výstavu k výročí úmrtí císaře Františka Josefa I. „Krásné časy“ monarchie. Mohou si tak např. prohlédnout upomínkové předměty s vyobrazením tohoto panovníka a jeho choti císařovny Alžběty, „andělsky krásné“ Sisi. Hlavní důraz je kladen
na každodenní život v monarchii a společenské změny, které
během bez mála 70 let trvající vlády „stařičkého mocnáře“, jak
byl posléze Fr. josef I. nazýván, nastaly. Významnou měrou jsou
rovněž zastoupeny oděvy a předměty ze sbírek textilu, ve snaze představit a charakterizovat vývoj módních trendů za dlouhé období panování tohoto předposledního rakouského císaře.
Stejně tak je nastíněn technický pokrok v mnoha odvětvích lidské činnosti, který se během druhé poloviny 19. a v prvních desetiletích 20. století udál. Výstava potrvá do 30. září 2017. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.

Na prázdninové měsíce červenec a srpen jsme pro návštěvníky připravili zajímavé akce:

Stálá expozice muzea Dějiny Náchoda a Náchodska
– znovu otevřena!
Stálá expozice Regionálního muzea v Náchodě na Masarykově
náměstí čp. 18 bude pro návštěvníky znovu otevřena v druhé
polovině měsíce července. Přesný termín otevření bude zveřejněn později, sledujte prosím naše www stránky.
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hodin. Organizované
výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722 nebo na e-mailu
expozice@muzeumnachod.cz.
Kabinet kuriozit
Během měsíce července bude rovněž v budově stálé expozice
Regionálního muzea v Náchodě na Masarykově náměstí čp. 18
v souvislosti s jejím znovuotevřením zpřístupněna nová výstava – Kabinet kuriozit. Kabinety kuriozit začaly vznikat během
15. století jako prestižní světská zábava odrážející současně
vzdělání, zájmy i společenské postavení svých majitelů a tvůrců. Svými sběratelskými aktivitami si je vytvářeli především
panovníci a šlechta, a to nejen v období renesance, ale i baroka a mnohé z nich se dochovaly až do současnosti. Pozoruhodné jsou především tím, že způsobem prezentace představují téměř protiklad k odborné správě muzejních sbírek, avšak zároveň
svým pojetím, svébytnou estetikou, zájmem o výjimečné předměty i nezvyklým způsobem prezentace v sobě ukrývají cosi
podmanivého a zvláštního. Cílem naší výstavy je současným návštěvníkům takovéto sběratelské kabinety přiblížit a zároveň je
pobavit i přimět k hlubšímu zamyšlení.
Konkrétní termín otevření bude upřesněn později, sledujte prosím naše www stránky. Výstava potrvá do 30. září 2017. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Pevnost Dobrošov zve na prohlídku!
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opevnění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součástí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor L. Šušlík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností.
Pevnost je znovu otevřena. Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce
však upozorňujeme návštěvníky, že provoz je částečně omezen.
O letních prázdninách – v červenci a srpnu – je otevřeno denně
od 10 do 17 hodin, prohlídky probíhají každou hodinu (v 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 hodin), poslední se uskuteční
v 16 hodin.
Aktuální informace sledujte prosím na www.pevnost-dobrosov.
kvalitne.cz, kde jsou průběžně doplňovány. Návštěvu pevnosti lze objednat na tel. čísle 724 120 498, popř. na 491 426 047,
491 423 248 nebo na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo

Netradiční prohlídky na Pevnosti Dobrošov
Ve středu 5. července 2017 se v době od 17 do 20 hodin uskuteční na pevnosti netradiční prohlídky pro nebojácné malé i velké návštěvníky. V setmělém podzemí budou na všechny čekat
nevšední zážitky, pozorné děti budou moci nalézt také poklad
ukrytý v labyrintu chodeb a sálů. Vhodné pro děti od 6 let. Doprovod rodičů nutný! Prohlídky samostatně bez průvodce. Není
nutné rezervovat. Vstupné jednotné 40 Kč. Děti do 10 let zdarma. Poslední vstup v 19 hodin.
Modelářská dílna s výstavou
V sobotu 8. července 2017 od 9.30 do 17 hodin proběhne na dobrošovské pevnosti modelářská dílna s výstavou. Všechny zájemce, které baví lepení modelů bojové techniky, srdečně zveme. Pod
vedením zkušeného modeláře Luďka Macháčka (Nunymaster) si
vyzkoušíte stavbu bojové techniky, její barvení a další zajímavé
modelářské techniky. Součástí programu je i prodejní výstava.
POZOR! Na dílnu je třeba se předem přihlásit na emailové adrese:
pevnost.dobrosov@seznam.cz.
Vstupné činí 150 Kč za osobu (zahrnuje model k lepení, pracovní
pomůcky a vstupné do pevnosti). Počet míst je omezen! Vhodné pro děti od 9 let.
Dobrošovské dřevobraní
O víkendu 15. a 16. července se uskuteční 2. ročník dřevořezbářského sympozia Dobrošovské dřevobraní. Umělečtí řezbáři během dvou dnů vytvoří ze dřeva krásná umělecká díla, která budete moci obdivovat v areálu pevnosti. Přijďte a budete svědky
toho, jak dřevo ožívá a mění se v umělecké dílo! Zahájení v sobotu v 10 hodin, předpokládané ukončení v neděli kolem 12 hodin.
Se starostou do pevnosti
V sobotu 19. srpna se od 10 hodin uskuteční již 3. ročník populární akce Se starostou do pevnosti. Celodenní program je
připraven ve spolupráci s městem Náchod, obcí Česká Čermná
a Sborem dobrovolných hasičů Náchod-Běloves a nabídne nejen
prohlídku samotné pevnosti, ale také nové stezky vedoucí kolem
ní, osazené dřevěnými sochami. Vyslechnete si poutavé příběhy,
které se k jednotlivým sochám váží. Průvodcem se stane náchodský starosta Jan Birke a starostka České Čermné Eva Smažíková.
V Bělovsi u Náchoda pak SDH předvede ukázky ze své činnosti
a v provozní budově („hasičárně“) proběhne krátká přednáška
věnovaná historii této příměstské části Náchoda, která si letos
připomíná 625. výročí první písemné zmínky.
Mezinárodní noc pro netopýry
Pestrý program téhož dne, soboty 19. srpna, završí od 19 hodin
Mezinárodní noc pro netopýry. Zajímavosti o netopýrech a jejich
přebývání na dobrošovské pevnosti, která je vyhlášena evropsky
významnou lokalitou-zimovištěm netopýrů, přednese Mgr. Josef
Hotový, zoolog Muzea východních Čech v Hradci Králové.
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Náchodští korfbalisté slaví výročí 1. místem
V sobotu 3. 6. 2017 se konal v Ostravě
první beachkorfbalový turnaj v kategorii
senioři a junioři. V kategorii junioři získali vynikající cenné 1. místo korfbalisté z Náchoda.

SOKOL
Přebory ČR ČOS ve sportovní
všestrannosti opět s medailemi.
Přebor ČR ČOS mladšího žactva ve sportovní všestrannosti se konal ve dnech
27. 5–28. 5. 2017 v Prostějově.
Na tuto sportovní akci se nominovaly svými výbornými výsledky v župních
přeborech tři sportovkyně. V kategorii
mladších žákyň I. – Terezka Doležalová
a Lucinka Růčková. Terezka Doležalová
vybojovala čtyři medaile. Zlatou medaili ve sportovní gymnastice, zlato v plavání, nejvyšší uznání, zlatou medaili a titul „Absolutní přeborník české republiky
ČOS“. Dále bronzovou medaili za třetí
místo v soutěži družstev. Lucinka Růčková na svých prvních velkých závodech
získala stříbro ve sportovní gymnastice,
bronz v atletice, stříbro ve všestrannosti (tj. souhrn umístění ve všech disciplínách) a ještě bronz za třetí místo v soutěži družstev.
V kategorii žákyně II úspěšně reprezentovala Barbora Ficencová. Výsledkem
jejich sportovních výkonů byl zisk šesti

Zvítězili reprezentanti ČR: Klára Nováková, Lucie Šrůtová, Filip Šmíd a Jakub
Novotný. Krásný dárek k 20. výročí založení korfbalového klubu v Náchodě. Blahopřejeme!
V Náchodě se konal
korfbalový Český pohár
Dva dny bojovali hráči a hráčky
14 týmů na hřištích ZŠ Náchod-Plhov.
Náchodské týmy získaly ve všech třech
kategoriích medaili.
Bronz získali starší žáci a minižáci.
Mladší žáci podlehli ve finále o jeden koš
a byli stříbrní.
Jejich výkon byl trenéry ohodnocen
jako výborný, nadšený a zdařilý.
Děkujeme za podporu městu Náchod,
Základní škole v Náchodě na Plhově
a sponzorům akce.
V neposlední řadě si pochvalu zaslouží i organizátoři a pomocníci z řad rodičů.
Dobrou hru.
medailí. Zlatá ve sportovní gymnastice
a plavání, stříbro v atletice a ve šplhu, zlato v soutěži družstev. Nejcennější je zisk
titulu „Absolutní přeborník“ a zlatá medaile v desetiboji. Odměnou za první místo
v soutěži družstev je i desetidenní zájezd
do rakouských Alp
Pro kategorie starších žáků, žákyň,
dorostu a dospělých se konal Přebor
ČOS ve sportovní všestrannosti v Praze
ve dnech 10.–11. 6. 2017. Z náchodské jednoty vybojovalo účast na této celorepublikové soutěži pět sportovkyň, ale odjely
nakonec čtyři. Nejlepší z dorostenek Pavlína Vejrková uklouzla na schodech a zranila se. A opět se bojovalo o první místa.
V kategorii dorostenek si výborně vedly sestry Anna a Jana Hurdálkovy. Anna
se stala absolutní vítězkou celého desetiboje všestrannosti, stříbrná byla ve sportovní gymnastice a bronzová v atletice.
Jana zvítězila ve sportovní gymnastice zlatou medaili, v plavání byla stříbrná a ve všestrannosti obsadila bronzovou
příčku. V kategorii starších žákyň si velice dobře vedla Kateřina Hemelíková, která se ze startovního pole 50 děvčat umístila v součtu všech sportů všestrannosti
na sedmém místě. V kategorii žen uspěla
Adéla Zákravská, která zvítězila ve sportovní gymnastice, stříbrná byla v desetiboji a bronzová v atletice.
Na těchto úspěších má velkou zásluhu
trenérka Míla Vejrková a dovolíme si citovat její hodnocení výkonů členek jejího
oddílu: „Je vidět, že všechna děvčata Sokola Náchod tento sport velmi baví. Je to sice
náročné ovládat gymnastiku, atletiku i plavání, ale je to velmi pestré a pro děti velmi
zajímavé“.
Všem mladým sportovcům přejeme
krásné prázdniny plné pěkných zážitků
a sportovního vyžití.
Výbor T. J. Sokol Náchod

Bronz z ME

v silovém trojboji
patří závodníkovi
z TJ Sokol Náchod

Letošní závodní sezóna odstartovala
pro silové trojbojáře z TJ Sokol Náchod Mistrovstvím ČR a SR v ST, které se konalo
ve dnech 7.– 9. 4. 2017 v Příbrami. Martin
Horák zde vybojoval zlatou medaili v kategorii Powerlifting RAW, M1 do 100 kg.
Svými výkony vytvořil hned 3 národní rekordy ve své váhové a věkové kategorii.
Dalším závodem bylo Mezinárodní mistrovství SR a ČR v tlaku na lavičce, které hostila slovenská Trnava, ve dnech
28.–30. 4. 2017. David Horák zde obsadil
druhé místo. Slibně započatá sezóna pak
pokračovala Mezinárodním mistrovstvím
ČR v silovém trojboji, benchpressu a mrtvém tahu. Tento závod se konal ve dnech
12 –14. 5. 2017 v Praze. Zde startovali oba
výše zmínění závodníci reprezentující
TJ Sokol Náchod – otec a syn, Martin a David Horákovi. David zde vybojoval zlato
v benchpressu, kategorie teens 13–16 let.
Jeho výkon byl zároveň novým národním
rekordem. Martin Horák pak startoval
hned dvakrát, jednou v silovém trojboji
a pak také v benchpressu. V obou závodech nenašel přemožitele a pro náchodský Sokol přivezl dvě zlaté medaile. Také
on svými výkony vytvořil nové národní
rekordy. Mistrovství Evropy se pak konalo v rakouském Telfsu ve dnech 14.–7. 6.
2017. Po těžkém souboji se soupeři obsadil
Martin Horák třetí místo v silovém trojboji. Do Náchoda tak přivezl cenný bronz.

ČERVENEC – SRPEN

Státní zámek Náchod
Prázdniny na náchodském zámku
O letních prázdninách nabízí náchodský zámek návštěvníkům
od úterý do neděle (9–17 hodin) prohlídky Reprezentačních pokojů
Piccolominiů, Salonů II. zámeckého patra, expozice Na dvoře vévodském a vyhlídkové věže, terasy a středověkého sklepení. O víkendech
v 10 a 14 hodin bude pro zájemce o faleristiku a numismatiku
otevřena i Expozice řádů, mincí, medailí, šperků a vyznamenání,
která je spojena s prohlídkou Reprezentačních pokojů Piccolominů (v ostatních dnech je samostatná prohlídka tohoto speciálního okruhu možná pro objednané skupiny deseti a více osob).
Otevřeno bude o prázdninách i v pondělí, vždy od 10 do 15 hodin, a to pouze Reprezentační pokoje Piccolominiů a Malý okruh
(věž, terasa, sklepení).

KULTURNÍ A DALŠÍ AKCE V ČERVENCI A SRPNU

Prázdninové pohádkové prohlídky pro děti
Prohlídky budou probíhat v expozici Na dvoře vévodském a průvodcem malých návštěvníků bude sám vévoda Petr Biron nebo
jeho dcera Kateřina Vilemína. Děti se od vévody nebo vévodkyně dozvědí něco málo z historie a vyslechnou si pohádku o náchodském zámku. Na závěr budou mít možnost vyfotografovat se přímo v interiéru expozice v kostýmu krále či princezny.
Délka prohlídky 25 minut.
Prohlídky se konají od úterý do neděle v 10, 12 a 14 hodin.
Vstupné: 80 Kč/plné, 50 Kč /snížené a 200 Kč/rodinné
Prohlídky půd
Při prohlídce půd a historických krovů nad hlavními zámeckými
budovami návštěvníci uvidí pozdně barokní střešní konstrukci
a seznámí se s historickými tesařskými pojmy jako hambalka,
zazubený rošt, rybinové plátové spoje, námětkový krov, apod.
Prohlídky se konají každou středu ve 14 hodin.
Vstupné jednotné: 30 Kč
1. 7. Mše svatá v zámecké kapli Nanebevzetí Panny Marie
v 16 hodin.
2. 7. Prohlídka zámecké kaple – prohlídka raně barokní zámecké kaple Nanebevzetí Panny Marie včetně sakristie a kruchty, ve 13 hodin. Vstupné jednotné: 40 Kč

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
pořádá v červnu ve svých prostorách v zámecké jízdárně
Ruské malířství 19. a počátku 20. století
Dlouhodobá instalace děl ze sbírky GVUN doplněná zápůjčkami z Národní galerie v Praze, Galerie moderního umění
v Hradci Králové, Moravské galerie v Brně a Magistrátu města Pardubice představí reprezentativní zástupce ruské malby včetně tvorby vzniklé v emigraci.
(1. 4. – 12. 11.)
K výstavě je připraven samoobslužný program pro děti.
Vášeň pro barvu. Filipp Andrejevič Maljavin (1869–1940)
Výstava představí obrazy, kresby a grafiky slavného ruského malíře – emigranta, který akceptoval moderní malířské
myšlení (expresionismus a fauvismus) a originálně je využil především v pro něj typických národopisných motivech
ruského realismu poslední čtvrtiny 19. století.
(24. 6. – 10. 9.)
Michal Čepelka – Recyklus.
Výstava z cyklu Umělci do 40 let.
Broumovský rodák má zkušenost s propagační i volnou grafickou tvorbou, s instalacemi, happeningem. Pro výstavu
v náchodské galerii se rozhodl vytvořit cyklus grafik a rozvíjet v nich starší motivy z plakátů, které již realizoval.
(29. 6. – 10. 9.)
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

ZÁMEK, MUZEUM, GALERIE
8. 7. Koncert renesanční hudby
Koncert ve Velkém sále na I. nádvoří, začátek ve 14 hodin.
Vstupné: 50 Kč
14.–15. 7. Večerní prohlídky s „Černou paní“
Přijďte si i Vy s námi vychutnat tu jedinečnou atmosféru zámeckých komnat po setmění. Svým honosným sídlem vás provede
sám kníže Ottavio Piccolomini, který vás seznámí i se svojí manželkou Marií Benignou, známou jako „Černá paní“. Na závěr zazní ukázka renesanční a barokní hudby v podání žáků ZUŠ Police nad Metují.
Vstupné: 130 Kč/plné, 90 Kč/snížené, 350 Kč/rodinné.
Nutná rezervace na tel. 491 426 201, 773 771 818, 608 181 921
nebo e-mailu nachod.objednavky@npu.cz.
22.–23. 7. Šermířská vystoupení Manů Přemysla Otakara
Krátká komentovaná šermířská vystoupení skupiny historického
šermu Manové Přemysla Otakara na I. zámeckém nádvoří u velké věže. Začátek jednotlivých vystoupení v 10, 11, 13, 14, 15 a 16
hodin. Vstupné jednotné: 20 Kč
5. 8. Mše svatá v zámecké kapli Nanebevzetí Panny Marie v 16
hodin.
6. 8. Prohlídka zámecké kaple – prohlídka raně barokní zámecké kaple Nanebevzetí Panny Marie včetně sakristie a kruchty,
ve 13 hodin. Vstupné jednotné: 40 Kč
18.–19. 8. Večerní prohlídky „Smiřičtí na Náchodě“
Pohnuté osudy posledních členů jednoho z nejbohatších českých
rodů Smiřických ze Smiřic za stavovského povstání i po něm vám
přiblíží tyto večerní prohlídky.
Začátek prohlídek ve 21, 22 a v případě zájmu i ve 23 hodin.
Vstupné: 130 Kč/plné, 90 Kč/snížené, 350 Kč/rodinné.
Nutná rezervace na tel. 491 426 201, 773 771 818, 608 181 921
nebo e-mailu nachod.objednavky@npu.cz.
Těšíme se na vaši návštěvu! Správa státního zámku v Náchodě
www.zamek-nachod.cz

***
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POHOTOVOST, DÉČKO

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

Stomatologická pohotovost
1. 7. a 2. 7.
		
5. 7.
		
6. 7.
		
8. 7. a 9.7.
		
15. 7. a 16. 7.
		
22. 7. a 23. 7
		
29. 7. a 30. 7.
		
5. 8. a 6.8.
		
12. 8.a 13. 8
		
19. 8. a 20. 8.
		
26. 8. a 27. 8.
		

MUDr. Ludmila Jánská
Náchod		
MUDr. Hana Matoušová
Nové Město nad Metují
MUDr. Jan Petřík
Náchod		
MUDr. Michal Jánský
Náchod		
MUDr. Hana Jelenová
Náchod		
MUDr. Miroslava Jirmanová
Nové Město nad Metují
MUDr. Petr Juran
Nové Město nad Metují
MUDr. Anna Klikarová
Hronov		
MUDr. Jan Klimek
Náchod		
MUDr. Michaela Kučerová
Nové Město nad Metují
MUDr. Martin Kyselý
Nové Město nad Metují

PROGRAM
prázdniny

www.decko–nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST
Neděle 13. srpna – Vavřinecká mše
od 9 hodin v chrámu sv. Vavřince, mše
a svěcení chleba, celebruje děkan Zdeněk
Kubeš, akce je podpořena firmou Pekárny
a cukrárny a. s., informace Ing. Ludmila
Pohanková, 608 812 232
Poslední volná místa na letních táborech
PŘÍMĚSTSKÉ:
Divadelní tábor
21. 8. – 25. 8. , pro děti 8–10 let
tábor, kde se děti naučí dovednosti z divadelního umění, potkají nové kamarády
a zažijí spoustu zábavy při hraní tematické celotáborové hry – Celý svět je jedno
jeviště a my jsme jeho herci, cena 1500 Kč,
vedoucí: Dominik Macháček
POBYTOVÉ:
Instruktorák – pro instruktory a vedoucí kroužků a táborů ve věku 14–18
let, 15. 7. – 22. 7.
vzdělávací a zážitkový týden ve stanovém tábořišti v údolí Běluňky u Sebuče,
získání znalostí z pedagogiky, psychologie, styly vedení, práce s věkovými skupinami, organizování her, zdravověda,
zážitkové hry, lanové techniky, základní
školení pro certifikát MŠMT pro externí
vedoucí kroužků, cena 2000 Kč, vedoucí:
Ing. Ludmila Pohanková
Expedice do Javořích hor
12. 8. – 19. 8. – 8 dní, pro děti 8–14 let
vysokohorská expedice – dovednosti odvážných horských Šerpů, lanové aktivity, slackline, geocaching, netradiční hry
a sporty - kinball, ultimate frisbee, orientační běh, táborák, letní koupání, tvořivé

Stomatologická pohotovost
ZŠ TGM, Bartoňova
tel.: 491 421 604
Komenského 134
tel.: 731 127 071
Kamenice 113 (Pasáž Magnum),
tel.: 724 086 199
ZŠ TGM, Bartoňova
tel.: 491 421 604
Denisovo nábřeží 665
tel.: 491 431 104
Komenského 48
tel.: 491 472 947
Komenského 10
tel.: 491 472 721
Náměstí ČSA 69
tel.: 491 482 700
Českých bratří 407
tel.: 491 427 603
Komenského 72
tel.: 491 472 924
Komenského 72
tel.: 491 472 946

aktivity, spousta zábavy a neopakovatelných okamžiků, cena 2500 Kč,
vedoucí: Mgr. Helena Koutská
Na akce Déčka je třeba se hlásit přes registrační systém na www.decko-nachod.
cz, kde také najdete další informace. Členům Déčka bude na jednotlivé akce poskytnuta sleva.
Přejeme všem krásné léto a těšíme se na podzim s vámi!

Další ocenění v rámci
projektu DofE zamířilo
do Náchoda
V úterý 13. června převzala dobrovolnice evropské dobrovolné služby v náchodském středisku volného času Déčku bronzové ocenění mezinárodního projektu
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu.
Ulrike Jansson z Německa se zdokonalovala v břišním tanci, pomáhala českým kamarádům s německým jazykem a sama se
věnovala studiu češtiny. Právě s poslední aktivitou vystoupila na slavnostním
předávání bronzového ocenění, kde měla
před stovkou hostů proslov v českém jazyce. Ulli převzala ocenění z rukou Šárky
Pančochové a Kláry Nademlýnské.
Na expedici se Ulli vydala do Krkonoš,
kterou absolvovala v týmu SVČ Déčko Náchod – ZŠ Náchod Plhov. O této expedici
se můžete více dočíst v sekci u ZŠ Plhov.
Gratulujeme, Ulli! Monika Hovádková,
vedoucí projektu DofE v SVČ Déčko Náchod

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.

Květinový den 2017
v náchodském regionu
Jako každoročně i letos se občané mohli setkat ve středu 10. května na mnoha
místech náchodského regionu se žáky
středních a základních škol společně se
skauty a dalšími dobrovolníky, kteří nabízeli kolemjdoucím symboly boje proti rakovině - kvítky měsíčku lékařského
s modrou stužkou. A jaká je konečná bilance letošní charitativní sbírky v našem
regionu? Celkem bylo prodáno rekordních 12 969 kytiček a na celorepublikový
účet sbírky bylo posláno 285 095 Kč. V porovnání s loňským rokem je to více o 659
kytiček a o 15 998 Kč! Největší pochvalu ze škol si právem zaslouží trojice škol:
Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí, Vyšší odborná škola
zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov a Obchodní akademie Náchod.
Poděkování právem patří všem dobrovolným prodejcům – žákům, studentům
i jejich pedagogům, skautům a členům
LPR Náchod. Zásadní podíl na úspěšnosti celé náchodské sbírky mají každoročně
dvě pilné organizátorky, které se již mnoho let věnují práci pro Ligu proti rakovině, paní Helena Vomáčková a paní Eva
Hrnčířová, samy onkologické pacientky.
Upřímný dík také patří vedení, pracovníkům a pracovnicím České pošty Náchod.
Za pomoc při sbírce nabízejí členové
Ligy proti rakovině Náchod pro studenty středních škol preventivní přednášky.
Další významnou složkou činnosti náchodské Ligy jsou školami velmi žádané
odborné přednášky předsedy pobočky,
dlouholetého vedoucího lékaře oddělení
klinické onkologie náchodské nemocnice
MUDr. Vladimíra Müllera, o vzniku a příčinách rakoviny pod názvem Rakovina je
choroba genů.
Náchodský region je již po mnoho let
oblastí, kde má Květinový den každoroční vynikající výsledky a podporu veřejnosti – dárců z řad občanů, kteří se podílí
na celkovém úspěchu největší měrou. Zároveň je také důležité, že významná část
výtěžku sbírky se vždy vrací zpět do regionu, například pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.
Mgr. Renata Lelková
Liga proti rakovině Náchod
(redakčně kráceno)

ČERVENEC – SRPEN

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

Římskokatolická farnost
děkanství Náchod, Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod.
Kontakty: kancelář 491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš
737 383 752, farní vikář P. Mgr. Jiří Jakoubek 720 206 260, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.
farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí a čtvrtek 9.00–11.00 a 15.00–17.00, úterý, středa a pátek
9.00–11.00, v jinou dobu po předchozí domluvě. Bohoslužby
v kostele sv. Vavřince: pondělí 7.00, úterý 18.00, středa 16.00,
čtvrtek 7.00, pátek 18.00, sobota 7.30 a v 18.00 s nedělní platností, neděle 7.30, 9.00 a 18.00. Během prázdnin nebudou slouženy mše svaté pro děti a mládež v kostele sv. Michaela. Příležitost ke svátosti smíření se naskýtá půl hodinu přede mší svatou
a v pátek hodinu přede mší svatou. V sobotu 1. července a 5. srpna od 16.00 hod. v zámecké kapli mše svaté. Poutní mše svatá
v kostele sv. Vavřince spojená s žehnáním chlebů připadá na neděli 13. srpna. Pokojné a požehnané prožití prázdnin a dovolených všem přeje P. Zdeněk Kubeš, děkan.

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Konzultační hodiny, objednání rozhovoru či návštěvy faráře kdykoliv po telefonické domluvě. Bohoslužby vždy v neděli 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 9. 7. od 10.00 h. společné
bohoslužby pro celý sbor se slavením svaté večeře Páně v evangelickém kostele v Šonově. Biblické hodiny, setkání střední generace ani schůzky dětí se o letních prázdninách nekonají. V týdnu
od 23. 7. do 30. 7. tábor pro děti od 6 do 12 let v Tisu vedený Michalem Kittou, přihlášky u faráře Marka Bárty. V neděli 13. 8. společné bohoslužby s vysluhováním svaté večeře Páně pro celý sbor
v evangelickém kostele v Bohuslavicích od 10.00 hodin. Varhanní koncert v šonovském evangelickém kostele ve čtvrtek
17. 8. od 19.00 hodin. V sobotu 2. 9. od 17.00 hod. setkání všech
generací na faře v Šonově s možností přespání do neděle. Přehled všech akcí a aktuální informace naleznete vždy na adrese
www.nachod-sonov.evangnet.cz.

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

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

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

www.mestonachod.cz

CÍRKVE, SENIOR KLUB, SZP

Senior klub „Harmonie 2“

Svaz důchodců v Náchodě přeje všem seniorům krásné prožití letních měsíců.
Na programy do klubovny vás pozveme začátkem září.
Informace k pobytu v hotelu MAS v termínu 25. 2. – 4. 3. 2018
– zbývají 2 volná místa.
V případě zájmu se ohlaste na tel. 775 242 562 A. Polákové

Sdružení zdravotně postižených

www.szdp–nachod.cz

SZDP Náchod, z.s., přeje svým členům a příznivcům prožití letních měsíců ve zdraví, šťastný návrat z putování po Čechách i ze
vzdálených destinací.
Služby poradenství v naší klubovně zůstávají každou středu
od 13.00 do 15.00 hod. včetně opravy sluchadel – Jiří Vondrouš.
Služby v terénu – Mirek Čiháček a Olga Frühaufová.
Na měsíc září připravujeme tajný odpolední výlet.
Program a čas bude upřesněn v zářijovém Náchodském zpravodaji.
Za výbor: Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček

V Náchodě vznikne
nové sportoviště, které
podpořila Nadace ČEZ
Dne 31. 10. 2016 byla podána žádost na Nadaci ČEZ na projekt s názvem „Oranžové hřiště Na Roudné – Náchod“. Město
Náchod s žádostí uspělo a dne 23. 12. 2016 byla podepsána s Nadací Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku. Firma B plus P
spol. s. r. o. byla vybrána jako zhotovitel nového sportoviště pro
věkovou kategorii náctiletých a dospělých v lokalitě Na Roudné.
Sportoviště bude umístěno na pozemku č. 958/4 k.ú. Náchod.
Řešená plocha se nachází západně od obytného domu č. p. 527
se vstupem z křižovatky ulic Praizlerova a Bezručova. Plocha
byla i v minulosti využívána jako sportoviště, v zimě jako kluziště, v létě k míčovým sportům. Aktuálně je plocha tvořena
neudržovaným antukovým povrchem. Na tomto prostranství
bude z nadačního příspěvku vybudováno sportovní hřiště s použitím moderních a atraktivních cvičebních sestav Street WorkOut a Outdoor Fitness. Tyto druhy cvičebního nářadí a zařízení
napomohou mládeži a dospělým k tvarování postavy a zvýšení
fyzické zdatnosti.
Celkové finanční náklady činí 672 815,66 Kč z toho 500 000 Kč
bude hrazeno nadací ČEZ.
Slavnostní otevření hřiště za účasti zástupců města Náchoda
a Nadace ČEZ je plánováno na pondělí 10. července od 14.00 hodin. Všichni jste srdečně zváni!
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Náchodský zpravodaj

KNIHOVNA

Městská knihovna Náchod informuje v červenci a srpnu 2017
Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční v úterý 4. července a v úterý 1. srpna v dopoledních hodinách.

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

Výstavy
Hala
ROBIN BÖHNISCH: ARMÉNIE – ZEMĚ HOR, KLÁŠTERŮ A VÍNA
Výstavu fotografií můžete zhlédnout do 14. července.
ROBIN BÖHNISCH: ETIOPIE – NAŠE AFRICKÁ KOLÉBKA
Výstava fotografií v hale knihovny potrvá od 18. do 31. července.
Vernisáž se uskuteční v pondělí 17. července od 16 hodin a bude
spojená se šálkem etiopské kávy a čaje.
Studovna
MICHAL BURGET, LENKA PAVELKOVÁ: ZODIAK
Výstava obrazů zhotovených pod vlivem horoskopických znamení potrvá do 31. července ve studovně.
MILENA VÁVROVÁ – PASTELY
Výstavu si můžete prohlédnout po celý srpen ve studovně.
Dětské oddělení
VÝSTAVA PRACÍ PRVŇÁČKŮ ZŠ KOMENSKÉHO
V červenci a v srpnu můžete v dětském oddělení navštívit výstavu prací žáků prvních tříd ZŠ Komenského.

Náchodské flerování
Na sobotu 26. srpna připravujeme v naší knihovně již 5. Náchodské flerování. Po celý den, od 9 do 16 hodin, si můžete v hale
a na dvorku knihovny prohlédnout a nakoupit různé výrobky
od prodejců z Fleru – textilní hračky a dekorace, šperky všeho druhu, keramiku, drátované výrobky, tašky, kabelky, módu
a mnoho dalšího. Ani letos nebude chybět divadelní představení pro děti (v 10 hodin), módní přehlídka (ve 13 hodin) nebo koncert ZUŠ Náchod (v 15 hodin). O občerstvení se postará Mlsná
farmářka. Budete-li mít chuť a čas, určitě přijďte!

O neposlušných kůzlátkách
– loutkové divadlo pro děti
Zveme vás a vaše děti na pohádku O neposlušných kůzlátkách,
kterou zahraje Loutkové divadlo Kozlík v sobotu 26. srpna během Náchodského flerování. Klasická česká pohádka vypráví
o třech kůzlátkách, která neposlechnou maminku a otevřou lstivému vlkovi vrátka. Jestli
kůzlátka vlk sežere nebo
ne, to se dozvíte právě
v tomto představení. Divadlo začne v 10 hodin
na dvorku knihovny.

Knihobudka na koupališti
I letos jsme pro návštěvníky náchodského koupaliště připravili knihobudku. Je to v podstatě malá knihovnička, z níž si může
půjčit knihy každý návštěvník koupaliště bezplatně na libovolnou dobu. Bude vám sloužit až do září.

Kurz dějin umění
Přijímáme přihlášky na podzimní semestr Kurzu dějin umění,
který začne v září ve studovně. Přednášky se konají vždy v úterý
od 17 hodin (termíny jednotlivých setkání doplníme během letních prázdnin). Lektorem je Mgr. Vlastislav Tokoš z Galerie výtvarného umění v Náchodě. Kurzovné je 350 Kč.
Program podzimního semestru:
1) Svět nesmrtelných bohů a mocných králů / Umění starověkého Egypta a Mezopotámie
2) Řecké umění
3) Karel IV. císař z boží milosti. Kultura za vlády Lucemburků
(1310–1437)
4) Ctnosti a neřesti / téma, symbol, emblém
5) Akademismus a metamorfózy akademických principů v malbě první poloviny 20. století v Čechách
6) Umění sbírat umění / sbírání, investice a vášeň
7) Božská hra / Jan Zrzavý
8) Nefigurativní umění / cesta k abstrakci

Divadlo ZA OPONOU KNIHOVNA
Od září 2017 připravujeme pro děti novinku. Svoji činnost zahájí divadelní kroužek pro děti a mládež pod vedením Moniky Jelínkové. Přihlášky přijímáme v oddělení pro děti od 3. července
do 8. září. Počet členů souboru je omezen, tak neváhejte. Kurzovné za pololetí je 50 Kč. Těšíme se na vás.

Výtvarný atelier pro děti – AŤÁSEK
Výtvarný atelier pro děti – AŤÁSEK zahájí svoji činnost v září.
Výtvarnice Anna Maňenová a Marie Wolfová se těší na kreativní děti, které rády malují, tvoří, čtou a chtějí se naučit každý týden něco nového. Přihlášky přijímáme v dětském oddělení
od 3. července do 8. září. Kurzovné na pololetí je 800 Kč.

Čteme přes koleno
Soutěž „Čteme přes koleno“ má své vítěze. Jsou jimi babička Jitka
Skořepová a vnučka Aneta Rohulánová, kterým blahopřejeme.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích a na webových stránkách knihovny – www.mknachod.cz. (Vo)
Měsíčník Náchodský zpravodaj. Vydává Město Náchod, IČO: 00272868, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod. Odpovědný redaktor: Nina Adlof. Redakční rada: Ing. Jaroslav Rohulán, Mgr. Lydia Baštecká, Ing. Eva Čejchanová,
Hana Kopecká, Bc. Martin Hurdálek, Petr Břenda, Ing. Jiří Polák, Luboš Galba, Mgr. Věra Vlčková a Daniel Šárka.
Fotografie pořídila redakce, autoři článků a archiv. Grafická úprava Garmond DTP studio a tisk, tel.: 491 420 239. Číslo 7–8/2017 vychází 30. 6. 2017. Náklad 5200 ks. Distribuce zdarma. Registrace: MK ČR E 11975. Za změny
v programech zodpovídají pořadatelé jednotlivých akcí a pořadů. Příspěvky jsou vítány, nevyžádané se nevracejí. Neoznačené a nepodepsané příspěvky pořídila redakce. Adresa časopisu: NZ, Městský úřad v Náchodě, Masarykovo
náměstí 40, 547 61, tel./fax: 491 405 255, e-mail: zpravodaj@mestonachod.cz. Uzávěrka tohoto čísla byla 16. 6. 2017. Uzávěrka zářijového čísla bude 18. 8. 2017!

tel.: 491 428 498
e-mail: info@kinonachod.cz
www.kinonachod.cz

červenec
PROGRAM ALTERNATIVNÍ TVORBY KINA VESMÍR V ČERVENCI 2017 NAJDETE NA STRANĚ 24 NZ

1. sobota pouze ve 20 hodin

VŠECHNO, ÚPLNĚ VŠECHNO

Madeline je sedmnáct a hodně čte. Nic jiného totiž dělat nemůže. Všechno se ale změní v okamžiku, kdy se do sousedního domu nastěhuje nová rodina a s ní i kluk Olly. Romantický film, uváděný
s českými titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
1. sobota pouze v 15 hodin – 3D
1. sobota pouze v 17 hodin – 2D
2. neděle pouze v 15 hodin – 2D
2. neděle pouze v 17 hodin – 3D
3. pondělí pouze v 17.30 hodin – 2D
4. úterý pouze v 18 hodin – 3D
5. středa pouze v 18.30 hodin – 2D
2. neděle pouze v 19 hodin

JÁ, PADOUCH 3

3. pondělí pouze 19.30 hodin

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Je dobré být zlý! Nová dobrodružství bývalého padoucha Grua, který se dozví, že má dvojče, které je mu k nerozeznání podobné (až na ty vlasy). Hora nepříjemností pro Grua je zároveň báječnou
zprávou pro filmové diváky. Těm totiž dva roky poté, co kina vzali útokem Mimoni, konečně končí čekání. Animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění.
Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA

Jack Sparrow v podání Johnnyho Deppa se opět vrací! V dalších rolích Geoffrey Rush či Javier Bardem. České znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
Největší filmový projekt autorského dua Jan Hřebejk a Petr Jarchovský – první z filmů trilogie Zahradnictví, která předchází kultovním Pelíškům. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

4. úterý pouze v 15.45 hodin

AUTA 3

Rodinný animovaný film studia Disney-Pixar. Další osudy legendárního závoďáka Bleska McQueena, uváděné v českém znění. Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.
4. úterý pouze ve 20 hodin

KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI

Zrozen být králem… Charlie Hunnam a Jude Law v hlavních rolích velkolepého akčního dobrodružného dramatického fantasy. Režie Guy Ritchie (mj. Sherlock Holmes a Sherlock Holmes: Hra stínů).
České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
5. středa pouze v 15.45 hodin

TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ

6. čtvrtek pouze v 16.15 hodin

LICHOŽROUTI

7. pátek pouze v 16 hodin

MIMI ŠÉF

Aby jeden svět žil, musí jiný zemřít… V pořadí pátý film Transformers opět režíruje Michael Bay, v hlavních rolích Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Laura Haddock, John Turturro a Stanley Tucci.
České znění. Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.
Držte a hlídejte si ponožky! Rodinný dobrodružný animovaný film pro celou rodinu. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.
Rozený vůdce! Seznamte se s hodně zvláštním batoletem. Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 110 Kč (děti 90 Kč). Mládeži přístupný.

6. čtvrtek pouze v 18 hodin – 3D
8. sobota pouze v 17.30 hodin – 2D
10. pondělí pouze v 16 hodin – 3D
5. středa ve 20.15 hodin – 3D DAB.
6. čtvrtek ve 20 hodin – 2D TIT.
7. pátek v 17.45 hodin – 3D DAB.
8. sobota ve 20 hodin – 2D DAB.
9. neděle ve 20 hodin – 3D TIT.
11. úterý v 17.30 hodin – 2D DAB.
12. středa ve 20 hodin – 3D DAB.
7. pátek pouze ve 20.15 hodin
9. neděle pouze v 17.30 hodin
11. úterý pouze ve 20 hodin
10. pondělí pouze ve 20 hodin

JÁ, PADOUCH 3
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Je dobré být zlý! Animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.
SPIDER-MAN: HOMECOMING
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Nový akční dobrodružný film ze studia Marwel. Mladý Peter Parker se začíná více sbližovat se svou nově získanou identitou pavoučího superhrdiny. Když se objevuje nový padouch Vulture, ocitá se
v ohrožení vše, co je pro Petera skutečně důležité. Uvádíme v českém znění i s českými titulky. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

V UTAJENÍ

Aby odvrátili hrozbu, musí odhalit zrádce… a závod s časem začíná... V hlavních rolích akčního thrilleru Noomi Rapace, Orlando Bloom, John Malkovich, Toni Collette a Michael Douglas. České titulky.
Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

VŠECHNO NEBO NIC

ČESKÝ Deník Bridget Jonesové? Komediální i romantický příběh dvou pohledných třicítek, z nichž jedna přitahuje muže jako magnet, a ta druhá je praktická se smyslem pro zodpovědnost…
Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
12. středa pouze v 16 hodin

LEGO BATMAN FILM

Buď vždy sám sebou. Pokud můžeš, buď Batman! Dětská animovaná a trochu i akční komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.
12. středa pouze v 18 hodin

ŠPUNTI NA VODĚ

13. čtvrtek pouze ve 20.15 hodin

VETŘELEC: COVENANT

Rodinná komedie o tom, co se stane, když tátové chtějí na vodu bez svých drahých poloviček… Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
V nejnovější a ještě děsivější kapitole o nejstrašnějšímu mimozemskému monstru se připravuje posádka vesmírné lodi Covenant kolonizovat vzdálenou planetu. České titulky.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

13. čtvrtek pouze v 16 hodin – 2D
16. neděle pouze v 16 hodin – 3D
19. středa pouze v 15.45 hodin – 2D
13. čtvrtek pouze v 17.45 hodin – 3D
14. pátek pouze v 17.45 hodin – 2D
15. sobota pouze ve 20 hodin – 3D
16. neděle pouze ve 20 hodin – 2D
14. pátek pouze v 16 hodin

JÁ, PADOUCH 3
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Je dobré být zlý! Animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

14. pátek pouze ve 20.15 hodin
18. úterý pouze v 18 hodin

OKLAMANÝ

15. sobota pouze v 17.30 hodin

AUTA 3

VÁLKA O PLANETU OPIC
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Za svobodu, za rodinu, za planetu… Akční dobrodružné sci-fi, navazující na události předchozího snímku Úsvit planety opic. V hlavních rolích Andy Serkis, Woody Harrelson a Steve Zahn. České titulky. Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE

Nikdy nebyli sami… Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.
… nevinné do okamžiku zrady. V dívčí internátní škole se znenadání objeví muž, jediný široko daleko. Sofia Coppola natočila film plný zničujících emocí, které roznítily chtíč, vášeň a lásku. Ve snímku, za který získala cenu za nejlepší režii na festivalu v Cannes, excelují Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst a Elle Fanning. České titulky.
Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Rodinný animovaný film studia Disney-Pixar. Další osudy legendárního závoďáka Bleska McQueena, uváděné v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

16. neděle pouze v 17.45 hodin

MUMIE

17. pondělí pouze v 16 hodin

PSÍ POSLÁNÍ

17. pondělí pouze v 18 hodin

KRÁSKA A ZVÍŘE

Mumie versus Tom Cruise… Výpravné akční dobrodružství, které má být prvním dílem velkolepé série, která nás zavede do světa bohů a monster. Uvádíme v českém znění.
Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Žádný pes tu není jen tak! Všichni psi jednou přijdou do nebe… Ale nejprve musí splnit své poslání. Rodinná komedie, natočená podle stejnojmenného knižního bestselleru Bruce W. Camerona.
České znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
Hraná adaptace disneyovské klasiky. Příběh Krásky, kterou ve svém zámku vězní zakletý princ v podobě děsivého zvířete. Film je uváděn v českém znění. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

17. pondělí pouze ve 20.15 hodin

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Jack Sparrow v podání Johnnyho Deppa se opět vrací! V dalších rolích Geoffrey Rush či Javier Bardem. České znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

18. úterý pouze ve 20 hodin

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL

Největší filmový projekt autorského dua Jan Hřebejk a Petr Jarchovský - první z filmů trilogie Zahradnictví, která předchází kultovním Pelíškům. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
19. středa pouze v 17.30 hodin

TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ

19. středa pouze ve 20.15 hodin

RYCHLE A ZBĚSILE 8

20. čtvrtek pouze v 16 hodin
22. sobota pouze v 15.30 hodin
25. úterý pouze v 16 hodin

LETÍME!

23. neděle pouze v 17.30 hodin

STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2

20. čt, 26. st ve 20.15 hodin
21. pátek v 17.45 hodin
24. pondělí ve 20.15 hodin
27. čtvrtek ve 20 hodin
28. pátek v 18 hodin
20. čt, 24. po v 17.45 hodin – 3D DAB.
21. pátek ve 20 hodin – 2D TIT.
22. sobota v 17.15 hodin – 3D DAB.
23. neděle ve 20 hodin – 2D DAB.
25. úterý ve 20.15 hodin – 2D DAB.
26. středa v 17.45 hodin – 3D DAB.
28. pátek ve 20 hodin – 2D DAB.
30. neděle v 17.30 hodin – 2D DAB.
25. úterý pouze v 18 hodin

DUNKERK

Aby jeden svět žil, musí jiný zemřít… V pořadí pátý film Transformers opět režíruje Michael Bay, v hlavních rolích Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Laura Haddock, John Turturro a Stanley Tucci.
České znění. Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.
V hlavních rolích akční podívané Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Charlize Theron, Helen Mirren, Michelle Rodriguez, Scott Eastwood a Kurt Russell. České titulky.
Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Vrabčákovo velké čapí dobrodružství… O vrabci, který žije jako čáp, a se svými svéráznými kamarády sovou Olgou a papouškem Kikim se vydává na let do Afriky. Zábavný a chvílemi dojemný dobrodružný animovaný rodinný film, uváděný v českém znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
Dobrodružství party superhrdinů, kteří se vydávají až na samé hranice kosmu. Akční dobrodružný film, uvádíme v českém znění. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
Událost, která ovlivnila náš svět… Válečné historické drama vizionáře Christophera Nolana, vychází z událostí evakuace obklíčených francouzských, britských a belgických vojáků z pláží severofrancouzského Dunkerku na jaře 1940. V hlavních rolích Tom Hardy, Cillian Murphy a Kenneth Branagh. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

VALERIÁN A MĚSTO TISÍCE PLANET

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Dobrodružství plné fantazie a akční podívané z toho nejpodivuhodnějšího vesmíru, který byl dosud stvořen. Podle průkopnického komiksu, který inspiroval celé generace umělců, spisovatelů a tvůrců. Pod taktovkou vizuálního mága Luca Bessona, excelují Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna, Kris Wu, Ruther Hauer, John Goodman a Ethan Hawke. Uvádíme v českém znění
i s českými titulky. Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 130 Kč. Mládeži přístupný.

MUMIE

Mumie versus Tom Cruise… Výpravné akční dobrodružství, které má být prvním dílem velkolepé série, která nás zavede do světa bohů a monster. Uvádíme v českém znění.
Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

JÁ, PADOUCH 3, AUTA 3, MAXINOŽKA, BABY DRIVER, PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA, ŠPUNTI NA VODĚ
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Bohadlo Band
Sunday Jam
Vaťák/kabát revival
Barbora Poláková
UDG
Michal Hrůza
Komunál
Pink Floyd revival

14O Kč 15O Kč
PŘEDPRODEJ

NA MÍSTĚ

Děti do 1OO cm v doprovodu rodičů zdarma

vstupenky
online

www.pivobrani.eu

Turnaj ve stolním fotbálku v lidské velikosti
Rodinný koutek a dílničky pro děti
Akcí vás provede Lucie Peterková
(moderátorka ČRo Hradec Králové)
e-mail: info@pivobrani.eu / tel.: 777 642 OO9
zákaz vstupu se zvířaty

