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Městské divadlo
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

BERÁNEK NÁCHOD a.s.
Čtvrtek

2. května 2019
v 18.00 hodin

Akce se koná v přednáškovém sále

BESEDA na téma „Retrohrátky, aneb kdo si hraje, nezlobí“

květen 2019

Během této besedy si popovídáme o tom, jak se vyvíjely hračky a hry pro děti a na konkrétních příkladech a vzpomínkách se vrátíme v čase do dětství našich babiček a dědečků. Při této besedě si budeme hrát
a vzpomínat na dětství nás všech. Besedovat s vámi bude Bc. Richard Švanda.
Předprodej vstupenek od 23. dubna 2019

Vstupné: 50 Kč

Restaurace Hotelu Zlatý Beránek

Pátek

3. května 2019

v 19.00 hodin

BLUES – JAZZOVÉ VEČERY – Michael to Castle a kapela Sirsch

MICHAEL TO CASTLE – Naďa Vilgošová - zpěv, Marián Linhart - klavír (klavírista z Náchoda), Tomáš Vivodík - kytara, Michal Vančák - baskytara a Vítězslav Patočka - bicí
Seskupení studující hudbu cizích, hrající však hudbu svou. Prostřednictvím popu, prvků jazzu a moderního groove předávají okolí svůj osobitý pohled na svět. Kapela vznikla v roce 2016 jako souborová hra na
konzervatoři Jaroslava Ježka. Teď je kapelou s vlastním repertoárem pohybující se na rozhraní popu a jazzu.
SIRSCH – Magdaléna Sirschová - zpěv, Tomáš Vivodík - kytara, vokál, Jiří Vyšohlíd - baskytara, vokál a Jakub Švejnar - bicí, vokál
Sirsch je zbrusu nová formace, jejíž členové pokrývají všechny kouty naší republiky (Tachovsko, Vysočina, Východní Čechy a Slovácko). V Praze se vlivy těchto čtyř osobitých muzikantů spojily a vznikl žánr, který si kapela
sama nadefinovala – new-pop, nesoucí v sobě prvky tradičního popu, moderních amerických groovů a jazz fusion.
Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo na recepci hotelu.

Vstupné: 90 Kč

Švandovo divadlo na Smíchově

Sobota

4. května 2019

v 19.00 hodin

CRY BABY CRY kolektiv

9. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá

Sabina Krátká:
Režie: Martina Krátká
Hrají: Michal Dlouhý, Klára Cibulková, Petra Hřebíčková/Bohdana Pavlíková, Kristýna Frejová, Réka Derzsi nebo Eva Vrbková a Blanka Popková.
Komedie o tom, jak pět žen hledá návod na štěstí
Pět žen se v dnes populárním kurzu life coachingu pokusí zjistit, jak by měly změnit svůj život. Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak být šťastný? To je otázka. Náš divadelně zrychlený kurz pod vedením
kouče Michala Dlouhého se o to pokusí.
Upozorňujeme diváky, že se při představení na jevišti kouří - cigarety jsou v tomto případě považovány za rekvizity.
Předprodej již probíhá

Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

Agentura Harlekyn

Neděle

12. května 2019

v 19.00 hodin

9. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá

VĚZEŇ NA DRUHÉ AVENUE

Neil Simon:
Úprava a režie: Vladimír Strnisko
Hrají: Kamil Halbich, Simona Stašová, Vasil Fridrich, Veronika Jeníková a další
Slavná americká komedie
Mel Edison a jeho žena Edna spolu žijí šťastně v New Yorku ve výškovém domě na rohu Druhé avenue. Až do chvíle, kdy přijdou o práci a jejich byt je vykraden. Vtipná komedie s jiskřivými dialogy a dramatickým
spádem groteskních i tragických situací.
Předprodej již probíhá

Pondělí

13. května 2019

v 19.00 hodin

Úterý

14. května 2019
v 19.00 hodin

Čtvrtek

16. května 2019
v 18.00 hodin

Pátek

17. května 2019
od 9.00 hodin

Úterý

28. května 2019
od 19.00 hodin

Čtvrtek

30. května 2019
v 18.00 hodin

Vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

Festival Náchodská Prima sezóna uvádí koncert kapely

minus123minut

Síla kapely spočívá především v živých energických koncertech, které jsou z velké části tvořeny improvizací. Propojují žánry jako jsou soul, groove, jazz, blues, funky či world music.
Předprodej již probíhá

Divadlo Ungelt

Keith Huff: DEŠTIVÉ

DNY

Výprava a režie: Janusz Klimsza
Hrají: Richard Krajčo a David Švehlík
Americké drama o síle přátelství spojující prvky kriminálního příběhu a hry
Drsní chlapíci Denny a Joey jsou přáteli od dětství, které oba strávili na chicagském předměstí. A dnes jsou parťáky u chicagské policie...

Vstupné: 100 Kč

VYPRODÁ

NO

BESEDA na téma „O zaniklých místech Náchodska“

Na Náchodsku jsou mnohá zajímavá místa, o kterých jste možná nikdy ani neslyšeli. My se při této besedě zaměříme na ta, která zanikla, nebo jim jejich zánik hrozí. Těšit se můžete na povídání o hradech, vesnicích,
vojenských památkách a mnohém dalším. Besedovat s vámi bude Bc. Richard Švanda.
Předprodej vstupenek od 23. dubna 2019

Vstupné: 50 Kč

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

X. ročník HUDEBNĚ – DIVADELNÍHO FESTIVALU

pro žáky speciálních škol Královéhradeckého regionu s mezinárodní účastí
Festivalu se zúčastní 12 škol včetně zahraničních. Uvidíte hudební, divadelní i taneční vystoupení. Doprovodný program pro soutěžící zajistí zpěváci z muzikálu DĚTI RÁJE.
Vstup pro vážné zájemce v omezeném počtu na balkón možný.

10. koncert ab. cyklu - skupina „K“

CAMERATA NOVA NÁCHOD
Komorní orchestr Slávy Vorlové, Náchod
sbormistr: Jakub Hrubý
Předprodej vstupenek od 23. dubna 2019

dirigent: Josef Vlach
zpěv: Cantores Cantant, Kolín (pěvecký sbor ZUŠ Fr. Kmocha)

Vstupné: 90 Kč, 80 Kč, 70 Kč

Akce se koná v přednáškovém sále

BESEDA na téma „Operace Bricha – útěk Židů z Evropy a Náchod“

Odchod Židů z Evropy po skončení druhé světové války představuje zvláštní kapitolu moderní historie. Významnou úlohu v něm sehrál i Náchod, přes nějž denně procházely desetitisíce uprchlíků z celé východní Evropy,
kteří hledali nový domov v Palestině. Co se v Náchodě dělo v letech 1945 -1948, jaké byly osudy uprchlíků a mnoho dalšího se dozvíte na této besedě. Besedovat s vámi bude Bc. Richard Švanda.
Předprodej vstupenek od 23. dubna 2019

Vstupné: 50 Kč

Připravujeme
VM ART production s.r.o. a BERÁNEK Náchod a. s. vás zvou na koncert

Středa

6. listopadu 2019

v 19.00 hodin

4TET - Nová koncertní verze V.

Již téměř 16 let udivuje diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, ale i hereckými výkony a nápady VOKÁLNÍ SESKUPENÍ 4TET. Gentlemani v cylindrech opět připravili originální podívanou. Verze V., kterou připravil se 4TETem
stejný tým jako verze předešlé, je scénicky a obsahově úplně jiná. Co ale zůstalo, je umělecky plnohodnotný, precizní a přitom osobitý projev vokálního seskupení, který se snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou
Jiřího Korna. Úžasné vokální výkony, nepřehlédnutelný design kostýmů Marie Markové a Jana Boušky, překvapivě originální pojetí aranžmá a neotřelé harmonie Jiřího Škorpíka i temperamentní herecké až „taneční“ výkony
některých aktérů na jevišti. To vše rozhodně nenechá nikoho chladným a odměnou jsou jim vždy vyprodané koncerty s neopakovatelnou atmosférou.
Předprodej vstupenek od 23. dubna 2019

Vstupné: 550 Kč, 530 Kč, 510 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

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

www.beraneknachod.cz

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

ÚVODNÍK

Náchodská Prima
sezóna 2019
22. ročník festivalu studentské
umělecké tvořivosti
se uskuteční v termínu
od 13. do 17. května 2019.

Náchodský zpravodaj
květen 2019
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Festival pořádá obecně prospěšná společnost Náchodská Prima sezóna za přispění Ministerstva kultury ČR, Státního
fondu kultury ČR a Královéhradeckého
kraje.
Generálním partnerem festivalu je
Město Náchod a již druhý rok jako hlavní
partner, festival podporuje společnost Innogy – Teplárna Náchod.
Patronem festivalu je herec a režisér
Ondřej Kepka, který bude osobně přítomen jak při zahájení, tak i při ukončení
festivalu a předání cen soutěžícím.
Zahájení festivalu proběhne v pondělí 13. května 2019 v Městském divadle
Dr. Josefa Čížka od 19 hodin, kde v rámci
jazzového večera vystoupí vynikající hudební skupina minus123minut. V Dannyho kavárně Hotelu U Beránka od 21 hodin Vás blues-jazzovým večerem provede
akustické duo David Fiedler a Standa Vít.
V rámci festivalu proběhne i jeho soutěžní část a to v sekci literární, fotografické a divadelní.
Festival nabídne řadu workshopů a dílen v oborech jako jsou fotografie, divadlo, hudba, tanec a výtvarná tvorba. Za zmínku stojí např. fotografický
workshop Camera obscura v prostorách
klubu „Pranýř“, bubenické dílny, divadelní workshop s herečkou, tanečnicí a pedagožkou Vendulou Burger, nebo taneční
workshop pod vedením pedagoga, tanečníka a zakladatele Dancers Dance company Tomáše Kuťáka.
Tradiční částí festivalu je Dětská Prima
sezóna, kde vystoupí děti z mateřských
a základních škol královéhradeckého regionu. Svým vystoupením pobaví malé diváky Michal Nesvadba.
Každé festivalové odpoledne bude okořeněno hudebním vystoupením orchestrů a hudebních skupin různých žánrů
a stylů. Zejména zveme širokou veřejnost
na koncert Honzy Křížka (Blue Effect,
Walk Choc Ice, Kollerband) s kapelou,
který zahraje ve čtvrtek 16. května 2019
od 19 hodin na venkovním pódiu na Masarykově náměstí.
Součástí závěrečného dne festivalu
bude tzv. „Prímový den“ – hudebně divadelní festival pro hendikepované studenty ve spolupráci s Praktickou školou ZŠ
a MŠ Josefa Zemana v Náchodě.
Závěr festivalového týdne obstará hudební rockový večer na venkovním pódiu
na Masarykově náměstí, na kterém vystoupí zajímavé hudební skupiny z celé
České republiky.

Poděkování patří samozřejmě všem organizacím, sponzorům a partnerům, bez
kterých by nebylo možné celou akci zrealizovat.
Kompletní program naleznete na www.
primasezona.cz.

***

Camerata Nova
Náchod

49. ročník festivalu komorní
hudby proběhne v období
od 28. května
do 9. června 2019.
Festival pořádá obecně prospěšná společnost Náchodská Prima sezóna za podpory města Náchoda, Ministerstva kultury ČR a Královéhradeckého kraje.
V letošním roce vystoupí celkem jedenáct souborů na sedmi místech královéhradeckého regionu. Zahajovací koncert
festivalu se uskuteční v úterý 28. května
2019 od 19 hodin ve velkém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, který tradičně obohatí svými tóny Komorní
orchestr Slávy Vorlové pod taktovkou Josefa Vlacha, tentokrát společně s pěveckým sborem Cantores Cantat z Kolína.
Další festivalové koncerty se postupně
přesunou do Broumova, Červeného Kostelce, České Skalice, Dobrušky a na Nový
Hrádek.
Závěrečný koncert festivalu bude patřit opět Náchodu a to kostelu sv. Vavřince na Masarykově náměstí, kde se představí Polyfonní sdružení z Nového Města
nad Metují společně s dvěma soubory ZUŠ
Náchod.
Poděkování za spolupráci patří Městskému divadlu Dr. Josefa Čížka v Náchodě, farnostem v Náchodě, Novém Hrádku,
České Skalici, Červeném Kostelci, Dobrušce a Vzdělávacímu a kulturnímu centru
Klášter Broumov.
Kompletní program naleznete na www.
cameratanova.cz.
Za Náchodskou Prima sezónu, o.p.s.
Jiří Hejzlar, ředitel
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy
z radnice
Rada města Náchoda
25. března 2019

Jednání rady města se zúčastnilo osm radních, jeden
byl omluven. Číselný popis
u  zprávy představuje poměr hlasů při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Výroční zprávy MŠ Vančurova, ZUŠ a ZŠ
Pavlišovská za školní rok 2017/2018 8-0-0
RM vzala na vědomí výroční zprávy příspěvkových organizací MŠ Vančurova,
ZUŠ Náchod a ZŠ Pavlišovská (Babí).
Majetkoprávní úkony obce
RM souhlasila s umístěním sídla spolku
Liga proti rakovině Náchod, z.s. v budově
v ul.Pražská čp. 1759, 547 01 Náchod.8-0-0
RM schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností ČEZ Distribuce,
a. s. Zemní kabelové vedení nízkého napětí bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 418/1 v k. ú. Jizbice u Náchoda v předpokládané délce cca 10 m. 8-0-0
RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě
o výpůjčce s příspěvkovou organizací Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves, příspěvková organizace, který upřesňuje podmínky využití dopravního hřiště. 8-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Náchod a příspěvkovou organizací Správa přírodních zdrojů
a lázní Běloves, příspěvková organizace.
Smlouvou o výpůjčce se příspěvkové organizaci předává do dočasného bezplatného
užívání automobil Škoda Praktik. Smlouva
se uzavírá na dobu neurčitou s účinností
od 26. 3. 2019.
8-0-0
Nákup vysavače na odpadky všeho druhu značky GLUTTON
8-0-0
RM souhlasila s nákupem vysavače
značky GLUTTON dle cenové nabídky firmy HAITECO CZ s.r.o., za cenu 412.397 Kč
bez DPH.
Rekonstrukce veřejného osvětlení v Malém Poříčí
8-0-0
RM souhlasila s rekonstrukcí veřejného
osvětlení v Malém Poříčí za cenu 85.682,34
Kč bez DPH, kterou zajistí TS Náchod, s.r.o.
Ohňostroj dne 7. 5. 2019 pod Státním
zámkem Náchod
8-0-0
RM schválila uzavření smlouvy o konání ohňostroje dne 7. 5. 2019 ve 21.45 hodin pod Státním zámkem Náchod s firmou
Fireworks service s. r. o., Praha 3 – Žižkov, pobočka Náchod, za celkovou částku
145.000 Kč vč. DPH s poskytnutím zálohy
ve výši 70.000 Kč do 9. 4. 2019.
RM schválila uzavření nájemní smlouvy
na pronájem pozemků pod Státním zámkem Náchod pro konání ohňostroje dne
7. 5. 2019 s Národním památkovým ústavem, územní památková správa na Sychrově, pracoviště NKP Státní zámek Náchod, za nájemné 20.000 Kč včetně DPH.

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ
Oprava komunikace Vítkova– 2. etapa od
křižovatky Müllerova po ul. 1. Máje 8-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na opravu komunikace Vítkova – 2. etapa od křižovatky
Müllerova po ul. 1. Máje firmě STRABAG
a.s., Hradec Králové.
Veřejný stadion Hamra – Víceúčelové
hřiště – oprava tribuny
8-0-0
RM schválila vystavení objednávky společnosti BEZEDOS s.r.o., Velké Poříčí, na
provedení opravy tribuny na víceúčelovém hřišti Hamra.
Územní studie proveditelnosti
objektu TEPNA
8-0-0
RM schválila uzavření objednávky na
provedení územní studie proveditelnosti
objektu TEPNA v ulici Plhovská 290 v Náchodě pro společnost Tomáš Vymetálek,
Architects s.r.o.
Stavební úpravy v ZŠ TGM
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo na akci stavební úpravy vč. opravy topného systému, rozvodů ZTI a dodávku lapolu v základní škole T. G. Masaryka
v Náchodě, objekt čp. 1006 – I. etapa“ se
společností Silvagro s.r.o., Zábrodí.
Žádost dopravní komise
8-0-0
RM schválila Pracovní tým komise pro
cyklotrasy ve složení: vedoucí – Pavel Sokolář, členové – Jiří Prokop, Petr Benda,
Ing. Tomáš Šubert, Ing. Jan Řehák, Tomáš
Böhm, Ivan Chocholouš, Petr Břenda, Jan
Jelínek, MUDr. Tomáš Žďárský, Tomáš Unger, Ing. Jaroslav Rohulán.
Pracovní tým komise pro MHD ve složení: vedoucí – Jiří Prokop, členové – Petr
Jirásek, Ing. Robert Patzelt, Jaroslav Manych, Radek Papež, Ivan Chocholouš, Mgr.
Denisa Pokorná, Michal Kudrnáč.
Žádost o vydání povolení
k uspořádání ohňostroje
8-0-0
RM souhlasila s vydáním povolení pro
SDH Běloves k uspořádání ohňostroje dne
30. 4. 2019, čas zahájení 21.45 hodin a čas
ukončení 22.00 hodin, pod odborným dozorem proškolené osoby v rámci tradiční
akce „Pálení čarodějnic“ pořádané SDH Běloves, pan Pavel PUNAR – osoba provádějící ohňostroj.
Chodník u železniční zastávky Náchod
– Běloves
8-0-0
RM schválila vystavení objednávky na
realizaci chodníku u přemístěné železniční zastávky v Bělovsi, společnosti EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod, oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční
stavby, Pardubice.
Propojení ulic Raisova – Parkány
– úprava plynové přípojky
8-0-0
RM souhlasila s vystavením objednávek
na úpravu plynovodní přípojky v ulici Raisova související s výstavbou nové komunikace propojení ulic Raisova – Parkány.

TELEGRAFICKY:

RM schválila darovací smlouvu pro SK
Babí na 5.000 Kč.
8-0-0
RM souhlasila s opravou osvětlení

medvědária výměnou svítidel za cenu
29.620,09 Kč bez DPH, kterou zajistí TS Náchod.
8-0-0
RM schválila žádost společnosti Beránek
Náchod a.s., na pokrytí nákladů na pořízení 1 ks monitorující kamery do prostor recepce Hotelu U Beránka ve výši 9 000 Kč
vč. DPH.
8-0-0
RM schválila výrobu dřevostavby zastřešení Betlému uměleckým řezbářem
Miroslavem Křížem, Jasenná u Jaroměře
v hodnotě 60 000 Kč vč. DPH dle doporučení kulturní komise.
8-0-0
RM souhlasila s uzavřením kupní smlouvy mezi SŽDC, Praha a městem Náchodem
na odkup mechanických závor za cenu
10.000 Kč + DPH 21 %.
8-0-0
RM schválila vystavení objednávky na
opravu anglických dvorků jižní části budovy knihovny pro společnost ENTAZE s.r.o.,
Náchod.
8-0-0
RM schválila finanční příspěvek ZŠ Komenského ve výši 22.320 Kč na pokrytí
cestovného do partnerského města Halberstadt.
7-0-1
RM schválila návrh na rozdělení dotací
na podporu vzdělávání spolkům a ostatním neziskovým organizacím na rok
2019.
8-0-0
RM souhlasila s předložením žádosti
o podporu projektu „Vybavení přírodovědné a jazykové učebny Déčka Náchod“ do
7. výzvy k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního
programu s názvem „MAS Stolové hory –
IROP – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání – I. 8-0-0

Rada města Náchoda 1. 4. 2019

Jednání rady města se zúčastnilo všech devět radních.
Volba vedení Beránek Náchod a.s. 9-0-0
RM v působnosti valné hromady společnosti Beránek Náchod a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 74, 547 01 Náchod, zvolila
orgány společnosti od 8. 4. 2019 :
Představenstvo: Jan Birke, Ing. Iva Cvetanova, Bc. Tomáš Magnusek
Dozorčí rada: Milan Nosek, Ing. Josef Šimon, MUDr. Ladislav Tichý
RM pověřila starostu města pana Jana
Birke podpisem notářského zápisu, jehož
součástí je předmětné rozhodnutí nového
vedení společnosti Beránek Náchod a. s.
RM v působnosti valné hromady společnosti Beránek Náchod a.s., schválila uzavření smluv o výkonu funkce člena představenstva nebo dozorčí rady společnosti
včetně výše finančních měsíčních odměn.

Rada města Náchoda 3. 4. 2019

Jednání rady města se zúčastnilo všech devět radních.
Havarijní oprava střešní krytiny ZŠ Komenského v ul. Sokolská
9-0-0
RM schválila uzavření objednávky pro
Jana Soukupa, Meziměstí – Vižňov na
opravu havarijního stavu střechy ZŠ Komenského v ulici Sokolská.

KVĚTEN
Změna zadávací dokumentace pro rekonstrukci osvětlení v krytém plaveckém
bazénu
9-0-0
RM schválila změnu vah hodnotících
kritérií v zadávací dokumentaci pro rekonstrukci osvětlení v krytém plaveckém bazénu, složení komise pro otevírání obálek
veřejné zakázky a souhlasila s prodloužením zadávací lhůty pro podání nabídek.
Snížení energetické náročnosti VO Náchod – EFEKT2019 (VO X. etapa) 9-0-0
RM schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Snížení energetické
náročnosti veřejného osvětlení Náchod
– EFEKT2019“.

Rada města Náchoda
8. dubna 2019

Jednání rady města se zúčastnilo
všech devět radních.
Majetkoprávní úkony obce
RM schválila uzavření dodatků k pachtovním smlouvám se společností Lesy
města Náchoda, spol. s r.o. Dodatky se
sjednává odklad splatnosti zbývajících
částek z roku 2019 do roku 2025. 9-0-0
RM schválila smlouvu o zřízení věcného
břemene - služebnosti se společností ČEZ
Distribuce, a.s. Kabelové vedení nízkého
napětí je umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 2046/3 v katastrálním území Náchod o celkové délce 19 m. Smlouva
se uzavírá na dobu neurčitou.
9-0-0
RM souhlasila s tím, aby Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Základní organizace Náchod, p.s., si nechalo adresu Rybářská č.p. 1819 v Náchodě
zapsat jako sídlo spolku do příslušného
spolkového rejstříku u Krajského soudu
v Hradci Králové.
9-0-0
Žádost o dotaci SKP Judo Náchod 9-0-0
RM schválila dotaci pro organizaci SKP
Judo Náchod z.s. ve výši 12.000 Kč na
uhrazení nákladů spojených s nákupem
letenky pro členku oddílu Kláru Krátkou,
která byla zařazena do reprezentačního
výběru, účastnícího se tréninkové přípravy v Japonsku v srpnu letošního roku.
Připomínka 30. výročí
od sametové revoluce
9-0-0
RM schválila uspořádání akcí a výrobu
propagačních materiálů města Náchoda
k 30. výročí od sametové revoluce a pověřila odbor kultury, sportu a cestovního ruchu jejich realizací.
RM schválila předložení žádosti o dotaci do programu Podpora oslav 30 let demokracie a svobody, 20 let členství ČR v NATO
a 15 let členství ČR v EU vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR na uspořádání připomínkové akce k 30. výročí od sametové
revoluce a výrobu brožury.
Stavební úpravy speciální učebny péče
o nemocné – SOŠ sociální a zdravotnická Evangelická akademie, Náchod 9-0-0
RM souhlasila s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci „Stavební
úpravy speciální učebny péče o nemocné
– SOŠ sociální a zdravotnická Evangelická

ZPRÁVY Z RADNICE
akademie“ zhotoviteli: Milan Hejzlar, Kramolna, Náchod.
Schválení výzvy na veřejnou
zakázku „Senior taxi v Náchodě“ 9-0-0
RM schválila vyhlášení výzvy na službu
„Senior taxi v Náchodě“ a složení komise
pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro tuto veřejnou zakázku.
Žádost o pronájem
veřejného prostranství
9-0-0
RM souhlasila s pronájmem části veřejného prostranství na pozemku p. č. 2238
v k. ú. Náchod, vlastník Město Náchod, tj.
v prostoru mezi prodejnou Albert a Penny,
za účelem realizace podnikatelského zájmu spojeného s prodejem zmrzliny a tím
spojeným dočasným umístěním zařízení
na prodej zmrzliny o ploše cca 3,0 m x 2,0
m na pozemku 2238 v době od května do
září roku 2019.
Žádost o souhlas se zvláštním užíváním
veřejného prostranství v ul. Kamenice
– předzahrádky
9-0-0
RM souhlasila se zvláštním užíváním
veřejného prostranství v ul. Kamenice, tj.
s vybudováním předzahrádek před domy
čp. 106 – kavárna Prima sezóna a čp. 144
– kavárna VINCAFE za podmínky dodržení odstupu 1 m od vnější hranice komunikace nejdéle do 31. 10. 2019.
Propojení ulic Raisova – Parkány – dodatečné průzkumy a přeložky
9-0-0
RM souhlasila s vystavením objednávek souvisejících s realizací akce „Propojení ulic Raisova–Parkány, nová místní komunikace“.

TELEGRAFICKY:

RM schválila dotaci pro organizaci Klub
Montace Náchod, z. s., ve výši 15.000 Kč,
z toho 10.000 Kč na opravu elektrické přípojky a 5.000 Kč na propagaci činnosti organizace.
9-0-0
RM schválila návrh odboru kultury,
sportu a cest. ruchu na rozdělení dotací
z „Dotačního programu z výnosu města
ze sázkových her na podporu individuálního sportu fyzických osob reprezentujících město Náchod v mezinárodním měřítku“ pro rok 2019.
9-0-0
RM schválila bezplatné umístění venkovního banneru na Masarykově náměstí
v klidové zóně u kostela sv. Vavřince k propagaci výstavy s názvem „SVĚTLO TANČÍ“,
která bude umístěna v Galerii Nola od 9. 5.
do 7. 6. 2019.
9-0-0
RM schválila ceník na akce konané na
Dětském dopravním hřišti Běloves. 9-0-0
RM schválila uzavření objednávky na
výměnu kotlů, úpravy rozvodů systému
ústředního topení, rozvodu plynu a odvodu spalin v MŠ Březinova s Tomášem Peroutkou, Náchod.
9-0-0
RM souhlasila se zapojením MŠ Myslbekova do projektu Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji III – obědy
do škol pro školní rok 2019/2020. 9-0-0
RM schválila poskytnutí 10 dotací v rámci Programu pro podporu životního pro-

středí Města Náchoda (pravidel pro poskytování fin. prostředků) a pověřila Ing. Jana
Čtvrtečku úpravou pravidel.
9-0-0
RM souhlasila s umístěním lavicového
setu v počtu dvou kusů před prodejnou
Zmrzlina a cafe U ZVONU na pozemku p.
č. 421/6 v k. ú. Náchod.
9-0-0
RM souhlasila s využitím a stavebními úpravami budovy současného Denního stacionáře v ul. Vítkova 3 v souladu se
žádostí ze dne 3. 4. 2019.
9-0-0
RM souhlasila s předložením žádosti na
Královéhradecký kraj o individuální dotaci z rozpočtu kraje ve výši 250.000 Kč na
zakoupení osobních ochranných pracovních prostředků pro JSDH Náchod. 9-0-0
RM schválila Směrnici, kterou se stanoví postupy pro případ obdržení žádosti
o souhlas s fyzickým zásahem do pozemku či stavby města.
9-0-0

Rada města Náchoda
15. dubna 2019

Jednání rady města se zúčastnilo
všech devět radních.
Komunitní centrum
9-0-0
RM schválila změnu správce komunitního centra, na základě jím předložené koncepce, s účinností od 1. 6. 2019 na zkušební dobu 5 měsíců a ukládá mu předložit do
2 týdnů k rukám tajemnice MěÚ seznam
členů rady KC a upřesnění provozní doby
ve večerních hodinách.
Žádost o podporu akce Nova Cup
Stolové hory 2019
8-0-0
RM schválila podporu akce Nova Cup pořádanou organizací Sportuj po Česku z.s.,
v podobě pomoci s propagací cyklistického závodu Nova cup Stolové hory, který
se uskuteční dne 12. 5. 2019 v Machově za
podmínek, že pořadatel bude město Náchod propagovat během závodu formou
umístění loga města a zároveň, že umístění informačních tabulí v Náchodě bude
konzultovat s dopravním inspektorátem
Policie ČR a s vlastníky pozemků tam, kde
není jejich vlastníkem město Náchod.
Majetkoprávní úkony obce
8-0-0
RM souhlasila s tím, aby Společnost vozíčkářů a zdravotně postižených Náchod,
z. s., si nechala adresu Rybářská č.p. 1819
v Náchodě zapsat jako sídlo spolku do příslušného spolkového rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové.
Zpráva o činnosti MP Náchod
za rok 2018
9-0-0
RM vzala na vědomí zprávu o činnosti
Městské police Náchod.
Úpravna minerální vody
9-0-0
RM schválila pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku „Úpravna přírodní léčivé minerální vody ze zdrojů HJ1005
a HJ1006 pro pítka Malých lázní v Bělovsi“ a schválila uzavření smlouvy o dílo
s účastníkem na 1. místě – firmou Eco-Aqua-Servis, s.r.o., Praha 5 – Stodůlky, za
nabídkovou cenu: 3.397.272 Kč bez DPH
(4.110.699,00 Kč vč. DPH).
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NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

BESEDY, AKADEMIE 60+

Tři květnové besedy na zajímavá témata

AKADEMIE 60+

Srdečně vás tímto zveme na tři zajímavé květnové besedy, které se uskuteční v přednáškovém sále divadla Dr. Josefa
Čížka v Náchodě vždy od 18 hodin. Besedovat s vámi bude již tradičně historik Richard Švanda. A na co se můžete těšit?
2. května: Retrohádky, aneb kdo si
hraje, nezlobí. Během této besedy si popovídáme o tom, jak se vyvíjely hračky
a hry pro děti a na konkrétních příkladech a vzpomínkách se vrátíme v čase
do dětství našich babiček a dědečků.
16. května: O zaniklých místech Náchodska. Na Náchodsku jsou mnohá zajímavá místa, o kterých jste možná nikdy

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

ani neslyšeli. My se při této besedě zaměříme na ta, která zanikla, nebo jim jejich
zánik hrozí.
30. května: Operace Bricha – útěk Židů
z Evropy a Náchod. Odchod Židů z Evropy
po skončení druhé světové války představuje zvláštní kapitolu moderní historie.
Významnou úlohu v něm sehrál i Náchod,
přes nějž denně procházely desetitisíce
uprchlíků z celé východní Evropy, kteří hledali nový domov v Palestině. Co se
v Náchodě dělo v letech 1945–1948, jaké
byly osudy uprchlíků a mnoho dalšího se
dozvíte na této besedě.

Vysoké ocenění
za rozvoj česko-polské spolupráce
obdržel pan František Molík, ředitel oblasti Náchod Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje. O udělení
vyznamenání u příležitosti 100. výročí
Polského státu, rozhodl již 25. října 2018
prezident PR Andrzej Duda.

rytířský řád s textem udělení

F. Molík – nositel rytířského řádu
K slavnostnímu vyznamenání Františka Molíka rytířským křížem Řádu za zásluhy o Polskou republiku došlo 27. března
2019 ve Wroclavi ve sloupové síni úřadu
Dolnoslezského vojvodství, kde je předával jménem prezidenta PR Dolnoslezský
vojvoda pan Pawel Hreniak.
Na návrh partnerů z polské hospodářské komory tak byla tímto vysokým vyznamenáním oceněna dlouholetá aktivní
spolupráce F. Molíka při rozvoji příhraniční česko-polské spolupráce. Již v roce
2015 se mu dostalo vyznamenání od vlády a ministra průmyslu PR za spolupráci
v oblasti hospodářství a hospodářských
komor.
Udělení polského rytířského řádu je nejen oceněním práce jeho nositele, ale i poctou pro naše město a Královéhradeckou
hospodářskou komoru.
Věra Vlčková

Hudební programy:
– klavír
– keyboard
– akordeon
– housle
– kontrabas
– zobcová flétna
– klarinet
– trubka, křídlovka
– pozoun, baskřídlovka, tuba
– sólový zpěv
– bicí souprava, africké djembe, kubánské conga, španělský cajon a další perkuse
Výtvarný program:
– kresba, malba, grafika, keramika, sochařství, prostorová tvorba, textilní techniky, artefiletika
Pohybový program:
– rytmická a taneční cvičení, jóga, relaxace
Bližší informace a přihlášky jsou
k dispozici na sekretariátu ZUŠ Náchod.
Uzávěrka přihlášek je 30. 8. 2019.

předávání vyznamenání

***

MĚSSS MARIE

KVĚTEN

Anketa spokojenosti

klientů Domova pro seniory MARIE a klientů Pečovatelské služby
Městského střediska sociálních služeb Marie
V měsíci dubnu byli klienti DS MARIE a terénní pečovatelské
služby požádáni vedením MěSSS o vyplnění anonymní ankety,
která byla určena k ověření spokojenosti s poskytováním sociální služby. Dotazníky se dostávají klientům do rukou pravidelně jednou za rok, aby vyjádřili vlastní názor. V dotaznících byla
také možnost volně se vyjádřit, napsat vzkaz či pochválit pracovníky, kteří jim poskytují služby. Výsledky ankety slouží jako podnět pro zvyšování a potvrzení kvality poskytovaných služeb a je
pro poskytovatele zpětnou vazbou o poskytování sociální služby.
V Domově pro seniory Marie se letošní ankety zúčastnilo
39 klientů. Vyhodnocení ankety prezentovalo, že klienti jsou
se službami, které domov pro seniory poskytuje velmi spokojeni a jejich poskytování je na vynikající úrovni. Klienti ocenili vstřícnost a zájem, vzorný, profesionální a milý přístup všech
zaměstnanců Domova pro seniory Marie. Dále klienti vyjádřili,
že pobyt v domově je pro ně bezpečný, klidný, vytváří rodinné
prostředí a je naplňující. Klienti kladně hodnotili předávání informací od personálu.
Někteří klienti do dotazníku připsali osobní poděkování
„Za klidné a spokojené stáří všem zaměstnancům Marie děkuji.
Děkuji všem, kteř se nám ochotně věnují a mají pro nás pochopení a snaží se nám zpříjemnit stáří. Velký dík, jste úžasní, mám
Vás všechny ráda. Jen tak dál!!! Děkuji za vstřícnou práci všem
zaměstnancům i vedení střediska Marie. Mám spokojené stáří,
za které děkuji. Díky za vše, co pro nás všichni ochotně děláte.
Děkujeme všem, co se o nás starají.“
Ve stejném období byla provedena anketa spokojenosti s poskytováním sociálních služeb i klientů Pečovatelské služby. Oslovení se uskutečnilo dotazníkovou formou a zúčastnilo se u Pečovatelské služby 167 respondentů. Záměrem ankety bylo zjistit,
jak jsou klienti spokojeni se stávajícími službami a zároveň jakým způsobem můžeme dál zvyšovat kvalitu poskytovaných pečovatelských služeb do budoucna. V dotaznících byl prostor pro
osobní vyjádření, napsání vzkazu či pochvaly pro pracovníky,
kteří služby poskytují.
Klienti Pečovatelské služby jsou v hojné míře velice spokojeni s poskytovanou pečovatelskou službou a chválí personál a vedení pečovatelské služby za zájem o potřeby a problémy seniorů
a děkují za poskytované služby a za vstřícný přístup personálu. Především za přístup pečovatelek, které jsou, dle jejich slov,
vždy milé, ochotné, vstřícné a usměvavé.
Klienti služby toto v dotaznících vyjádřili osobně „Poskytované služby velmi oceňuji a obdivuji velmi lidský a vstřícný přístup
pečovatelek, který výborně nahrazuje moji vlastní momentální
fyzickou schopnost, která s věkem ubývá (90 let). Srdečně za to
děkuji! Já jen chválím – paní pečovatelky jsou vstřícné, ochotné
a hlavně usměvavé. Z jejich úsměvů a zájmů čerpám sílu k „boji“
s neduhy stáří. Za vše děkuji. Tak jako každý rok musím zdůraznit, že pečovatelky a ostatní personál jsou v přístupu k nám
velice vstřícné a snaží se vyhovět všem přáním a dotazům. Pečovatelky jsou součástí našeho života a vždy s úsměvem a optimismem řeší naše požadavky s ochotou a rychle. Toto vše přispívá k mé spokojenosti a jistotě, že tady žiji v bezpečí a klidu, že
vždy budu mít pomoc a péči, kterou potřebuji. Paní pečovatelka je to nejlepší, co mě v životě potkalo, jsem s ní nadmíru spokojená. Paní pečovatelka není jen klíčový pracovník, ale i farář,
který vyslechne moje trable. Paní pečovatelky jsou velice vstřícné, trpělivé. Bez jejich „fungování“ si mé „fungování“ nedovedu
představit. Velké díky.“
Z provedeného průzkumu je zřejmé, že klienti Pečovatelské
služby jsou s poskytováním sociálních služeb velmi spokojeni,
obdivují dochvilnost při dovážce obědů, spolehlivost, vlídnost
pečovatelek a v neposlední řadě jsou rádi za to, že existuje mož-

nost tuto službu využívat. Ale několik klientů do vzkazů uvedlo
názory, vzkazy a připomínky, které nesouvisí s poskytováním
služeb Pečovatelské služby. Uvedli, že mají výhrady ke stravě.
Zmiňují vysokou a nadsazenou cenu obědů v poměru s kvalitou. Někteří respondenti zmínili problém krmení holubů a koček u domů Harmonie – zvířata se tak množí a je zde nepořádek.
Upozorňují také na nedostatky v nájemních bytech Harmonie,
a v jejich okolí (prořezání stromů, úprava zahrádky apod.). Jeden
respondent navrhuje na místo vykácených stromů vedle Harmonie II. vysadit novou zeleň a okrasné keře apod. Tyto připomínky MěSSS MARIE nemůže řešit, vzhledem k tomu, že je pouze
provozovatelem sociální služby. Vzkazy a připomínky respondentů jsou určitě předmětem zájmu konkrétních institucí. Několik respondentů navrhuje vyřešit návštěvy některých obyvatelů domů Harmonie, kteří zde trvale bydlí a ruší tak například
klid ostatních, zvyšují spotřebu vody apod. i tato připomínka
nesouvisí s Pečovatelskou službou, ale v Domácím řádu nájemních bytů Harmonie I. a II. jsou uvedena pravidla pro spokojené
kolektivní soužití, i toto je určitě předmětem zájmu řešení konkrétní instituce.
Na závěr děkuji všem, kteří věnovali čas a vyplnili anketu
spokojenosti. Těší nás, že jsou uživatelé se službami Domova
pro seniory Marie a Pečovatelské služby spokojeni a oceňují potřebnost těchto služeb.
Je více než potřebné ještě uvést, že zřizovatelem MěSSS Marie je Město Náchod, které vytváří skvělé podmínky pro nás jako
poskytovatele sociální služby, což jsou spojené nádoby vedoucí
k takovým výsledkům.
Mgr. J. Vejrych, ředitel MěSSS Marie

Návštěva paní europoslankyně
Michaely Šojdrové v Náchodě
Dne 8. 4. 2019 navštívila paní europoslankyně Michaele Šojdrová náchodskou radnici. Paní europoslankyni přijali pan starosta J. Birke, paní místostarostka P. Maršíková a poslanec parlamentu ČR P. Bělobrádek.
Vzhledem k tomu, že paní europoslankyně v Náchodě ještě nebyla, tak si nejdříve prohlédla naši radnici a následně pak Masarykovo náměstí. V diskuzi se paní europoslankyně živě zajímala
o akce, které byly v našem městě realizovány s finanční podporou EU. Rovněž ji zajímala míra nezaměstnanosti, nové pracovní příležitosti, kulturní a sportovní vyžití občanů města. Dále
se ptala na nejtíživější problémy, které město Náchod dlouhodobě má, jako je tranzitní kamionová doprava a s tím připravovaný obchvat města, výstavba lázní a řešení problému s prostorem po Tepně na Plhově. Rovněž položila otázku, jak konkrétně
může s ohledem na svoje zaměření v EP pomoci, a tak přispět
k větší prosperitě a kráse našeho města.
Po skončení setkání na radnici odešla se svojí asistentkou do Tréninkové kavárny
Láry Fáry v Hurdálkově ulici, kde besedovala s občany
města. Rovněž ji velice zajímal statut kavárny, kde funguje sociální služba, která má za cíl naučit dospělé
lidi s mentálním postižením,
nebo duševním onemocněním pracovním návykům, aby
se mohli osamostatnit a najít
pracovní uplatnění.
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Za studnickým pohádkářem Arnoštem Vítem
Na začátku dubna mi přišla smutná
zpráva. Píše se v ní: „S bolestí v srdcích
oznamujeme, že pan Arnošt Vít zemřel
ve středu 27. března 2019 v požehnaném
věku nedožitých 99 let, a už nikdy nenapíše žádnou pohádku ani říkanku, a ani
nevykouzlí zpoza uší pravnoučat žádné
pingpongové míčky.“ Takto charakterizovaly dcery svého zesnulého otce. Vystihly tu jeho hravost, úžasnou lidskost
i skromnost.
Narodil se ve Studnici u Náchoda
18. července 1920 jako nejmladší ze sedmi dětí. Od dětství miloval loutkové divadlo, pohádky, vyprávění. S řádkou jeho
textů jsme se setkávali ve sborníku Rodným krajem.
S panem Arnoštem Vítem jsem se seznámil na jaře 2003, když mě pozval
do Studnice na „první otevření knihy…

Studnické vyprávěnky a půlpohádky“.
V prosinci téhož roku pak proběhl o této
knížce v malém sále Beránku literárně-hudební večer s autorem panem Vítem
a ilustrátorem knížky Jaroslavem Citou.
Po celá další léta jsme byli v kontaktu,
většinou písemném. Informoval mě o své
tvorbě, řádku jeho knížek jsem recenzoval. Rád tu připomenu alespoň dvě jeho
poslední knížky. V roce 2015 vyšlo jeho
pozoruhodné převyprávění bajek podle
Ezopa, La Fontaina a Krylova Mlsná štika a jiné příběhy. Jednotlivé bajky tu jsou
ilustrovány dětmi. A v roce 2017 mi poslal knížku svých vyprávění Kráčmera,
kouzelník kunratický. Arnošt Vít byl autor i člověk vskutku úctyhodný, do nejvyššího věku duševně čilý, vzácně aktivní.
V kontextu literatury pro děti bude chybět.
Aleš Fetters

Postní sázení stromů
Postní doba či půst je v křesťanství obdobím přípravy na Velikonoce. Začíná Popeleční středou a trvá (vyjma nedělí) 40
dní. Netýká se pouze zdržení se jídla a abstinence, ale může zahrnovat i jiné projevy, jako například almužnu či dobré skutky. Evangelíci ze sboru Náchod – Šonov se
letos na podnět svého faráře Marka Bárty
a jeho ženy Dariny rozhodli vykonat dobrý skutek pro přírodu.
V sobotu 30.3. začali s projektem „Zasaď svůj strom – obnov trvale udržitelnou
přírodu“. Cílem projektu je intenzivnější
vysazování stromů jednak na farním pozemku v Šonově u Nového Města nad Metují, kde má sbor kostel, faru a hřbitov,
a jednak založení „Dobré zahrady“ na poli
za bývalým Schaumburgským statkem
v Šonově (tzv. Dorotin dvůr), na místě,
kterému se říká „Za dvorem“. Ve zmíněnou březnovou sobotu se vysazovaly staré
odrůdy třešní, které mají na Novoměstsku
slavnou tradici, a také jedlých kaštanů.
Zúčastnilo se asi 30 brigádníků – dospělých i pro práci zapálených dětí (viz foto).
Na projektu se podílí také velmi dobře pod vedením Dariny Bártové fungující spolek Dobrá dědina, a proto i název

„Dobrá zahrada“. Zde se pracovalo o dalších postních sobotách 6.4. a 13.4., vysazovaly se do nově oploceného prostoru
prozatím hlavně keře a měl by vzniknout
permakulturní „jedlý les“, místo, kde by
se do budoucna společně s dalšími příznivci ochrany životního prostředí promýšlely kromě jiného nové možnosti zemědělského hospodaření tak, aby příroda
byla chráněna a vydržela i pro další generace, a to nejen lidí.
Možná se může zdát cíl projektu poněkud megalomanský, ale i malé činy
mohou být zárodkem nečekaně velkého výsledku. Nakonec, protože se jedná
o křesťanský projekt, citace z biblické knihy Přísloví: „Ovoce spravedlivého je jako
strom života.“ A ještě si půjčím několik
slov Marka Bárty. „Kéž zrajeme k moudrosti, kéž umíme vydávat i do nejvyššího
věku ovoce dobra, pokoje, lásky, důvěry
i naděje!“ Postní doba končí Velikonocemi (píšu příspěvek těsně před nimi) a lidé
si kromě pěkných svátků přejí často i ono
dobro, pokoj, lásku a naději. Vše to v naší
nelehké současnosti a nepokojné společnosti velmi potřebujeme!
Lydia Baštecká

Dubnová výročí
První máj – Svátek práce, lásky čas, den
pracovního klidu připadl letos na středu.
1. května 1904 zemřel jeden z našich nejslavnějších skladatelů Antonín Dvořák.
U nás v Náchodě koncertoval v březnu
1892.
4. května 1919 zahynul při leteckém neštěstí jeden ze zakladatelů československého státu generál Milan Rastislav Štefánik.
7. května 1824 byla ve Vídni poprvé hrána Beethovenova IX. symfonie. Melodie
z její závěrečné věty zní jako evropská
hymna.
8. května 1999 zemřela náchodská rodačka, akademická malířka Anna Sládková.
12. května 1884 zemřel Bedřich Smetana.
Ve smetanovském jubilejním roce, dne
22. května 1924 přednesla u nás v Náchodě Česká filharmonie řízená Václavem Talichem Smetanovu Mou vlast. Byla to událost mimořádného kulturního významu.
13. května 1919 se narodil učitel, hudebník a dirigent Jan Štok.
14. května 1964 zemřel akademik, pedagog Otokar Chlup. Na zdejší reálce učil
v letech 1903–1908.
15. května 1959 zemřel loutkář a osvětový pracovník, učitel Alois Tašner.
16. května 1909 se narodil spisovatel
dr. František Kožík. Přátelsky jsme se
s ním setkali u nás v Náchodě při janáčkovských oslavách v r. 1978.
17. května 1884 zemřel čestný občan
města, kněz a kulturní pracovník P. Josef Mach.
22. května 1939 zemřel básník a dramatik Jiří Mahen. Před první světovou válkou v Náchodě pobýval a zamiloval se tu.
23. května 1929 se narodil sochař Vladimír Preclík. Z jeho iniciativy vznikla
nedaleko Kuksu skupina děl současných
sochařů, nová křížová cesta, nazvaná
„Příběh utrpení a nadějí člověka“.
28. května 1884 se narodil druhý československý prezident dr. Edvard Beneš.
Do nejvyšší funkce jej jako svého nástupce prosadil Masaryk. Jeho úlohu v prvním
odboji ocenil slovy: „Bez Beneše bychom
republiku neměli.“
28. května 1924 se narodil a 8. května
1989 zemřel básník, dramatik i prozaik
Jiří Šotola, jehož hry se hrály i u nás.
30. května 1914 se narodil spisovatel Jiří Marek, původním jménem Josef Puchwein, češtinář a němčinář, který za protektorátu krátce učil na zdejším
gymnáziu.
30. května 1934 zemřel náchodský starosta JUDr. Josef Čížek, muž mnoha zásluh
i funkcí – v Sokole, ochotnickém hnutí
i pěveckém spolku. Proti značnému odporu prosadil postavení Beránku – Městského divadla, které nese jeho jméno.
(AF)

Z HISTORIE

KVĚTEN

Historické průmyslové stavby
5. Textilní firma Doctor
Na rozvoji textilního podnikání v Náchodě ve druhé polovině
19. století se výraznou měrou podílel další podnikatel židovské
národnosti – Herman (Heřman) Samuel Doctor (9. 4. 1822 Hořice – 6. 3. 1897 Náchod). Do náchodské židovské obce se přiženil
dne 9. 9. 1851, kdy si vzal Rozálií Finkovou, pocházející z Židovské ulice čp. XIX (později čp. 744). Na této adrese se manželům
narodilo v letech 1852 až 1859 celkem 6 dětí. U jejich matričních
záznamů bylo vesměs uvedeno, že Heřman Doctor je obchodníkem z Hořic a v Náchodě působí jako faktor s bavlněným zbožím.
V podnikání se mu zřejmě dařilo, neboť na Silvestra roku 1860
zakoupil historický dům na náměstí čp. 73/74 (dnes čp. 65 – viz
seriál, NZ, říjen 2015). V něm se mu narodily zbývající tři děti.
Nový majitel zde hodlal vybudovat svůj textilní podnik – menší barevnu a skladiště. Podle zápisu městského zastupitelstva
z 29. 9. 1877 se ucházel u Okresního hejtmanství v Novém Městě nad Metují o povolení „k postavení parního stroje šesti koňských sil pro
jeho závod tkaní bavlny v domě čp. 73
a 74 na náměstí“. Ve svém počínání
ale narazil na rozhodný odpor volených zástupců města, kteří poukazovali zejména na umístění tohoto
podniku na náměstí, dále na hrozící nebezpečí ohně, protože dům byl
krytý šindelem, a na trvale znečištěné ovzduší otravnými výpary z kyseliny sírové. Značný spor trvající přes
dva roky nakonec skončil k prospěchu veřejného mínění.
Přibližně v této době zakoupil H. S.
Doctor pozemky „mimo město“, které
se nacházely naproti vlakovému nádraží v tehdejší Slezské ulici. Na nich
zahájil v r. 1880 výstavbu nové tovární budovy pro 300 tkalcovských stavů a úpravnu. Firma byla protokolována dne 31. 12. 1881 pod názvem C.
k. privilegovaná náchodská mechanická tkalcovna a úpravna Heřman
S. Doctor. Nejstarší část továrny (čp.
285) stála podél dnešní Kladské ulice.
Jednalo se o rozsáhlou tkalcovskou
halu bazilikálního typu s převýšenou střední osvětlovací částí a přiléhající jednopatrová budova úpravny
a skladu. Fasády členily pouze nárožní lizény z cihelného zdiva a segmentem zaklenutá okna s nadokenními cihelnými záklenky.
V obecních volbách r. 1884 byl H. S. Doctor zvolen za člena
městského zastupitelstva a v této funkci zůstal i v následujícím
volebním období. K datu 6. 10. 1894 zřídil nadaci pro chudé studenty. Následně 23. 7. 1895 jednomyslně schválilo městské zastupitelstvo návrh na čestné měšťanství Heřmanu S. Doctorovi,
„za vynikající zásluhy jako velkoprůmyslníka a jednoho z nejpřednějších zakladatelů textilního průmyslu ve městě a okolí, který se přičinil o povznesení a zvelebení průmyslu a tím i o blaho, zdar a rozkvět města našeho, zároveň dobrodince chudých a přítel školství“.
Jeho firma prosperovala a v r. 1896 zaměstnávala kolem 950
dělníků. Již brzy po vzniku byly budovy postupně rozšiřovány
– tkalcovna o nové prostory v r. 1886, r. 1891 byl postaven nový
přízemní tkalcovský sál se shedovou střechou do Plhovské ul.
(žádost 1. 9. 1891, kolaudace 12. 11. 1892), rozšiřována byla rovněž strojovna z původních dvou kotlů až na pět v r. 1892. Mezitím v r. 1888 byla postavena podle projektu stavitele Jana Svo-

body nová šlichtovna a v letech 1894 a 1895 barevna a úpravna
(včetně strojovny a kotelny) s traktem kanceláří a jídelny dělníků za budovou tehdejší tkalcovské školy. Autorem projektu byl
podepsán architekt J. Zeyer, patrně totožný s pražským Janem
Zeyerem (1847–1903), významným představitelem české novorenesance. Tomu nasvědčují i náročně pojaté zadní novorenesanční průčelí v podobě slepé kolonády k pozdější teplárenské vlečce
(dnes bohužel značně poškozeno).
Již za svého života v r. 1891 předal H. S. Doctor vedení podniku svým synům Eduardovi (1858–1926) a Moritzovi
(1862–1906), kteří však již sídlili ve Vídni. Firma po úmrtí Moritze přešla na jeho bratra Eduarda, který ji přejmenoval na své
jméno a r. 1911 byl povýšen do šlechtického stavu. V následujících letech prožívala firma nebývalý rozkvět a patřily k ní filiálky v Náchodě – Komenského ul., v Uhrách či Slovinsku. Mateřský závod byl dále rozšiřován
o skladiště (v l. 1898, 1899, 1905),
novou strojovnu (1906, stavitel Jaroslav Hakauf) i obytné domy pro úředníky a dělníky, nyní již v secesním
duchu. Činné byly i dělnické odbory
závodu, mj. zde kolem r. 1912 vznikl
sportovní kroužek, který byl aktivně
činný a vhodně reprezentoval firmu
na veřejnosti.
V r. 1916 vstoupil do firmy jako
společník Dr. Ernst Zucker (nar. 1900
Strakonice) a ta se přeměnila v otevřenou obchodní společnost. Za Československé republiky zaměstnávala celá firma zprvu až 2 000 dělníků,
po ztrátě mnoha zahraničních odběratelů se však postupně dostávala do finančních problémů. Po smrti Eduarda Doctora převzali podnik
pozůstalá manželka Olga Doctorová a manžel její dcery Jelly, vídeňský bankovní ředitel JUDr. Hugo Dukes (nar. 1882 Dambořice u Brna).
Po smrti Olgy Doctorové a převodu
vlastnických práv se v r. 1933 stal jediným majitelem zmíněný Dr. Dukes. V důsledku pokračující hospodářské krize a stávky dělníků byla
27. 10. 1933 výroba zastavena (tehdy
zde pracovalo 280 dělníků a 47 úředníků) a přes určitou snahu
v r. 1937 již ve větším rozsahu nebyla obnovena.
V období protektorátu v r. 1939 byla firma jako židovská zabavena („arizována“) ve prospěch Německé říše. Budovy v r. 1941
koupila německá firma K. G. Zimmermann, Schilling a Company a zavedla zde válečnou výrobu kovových dílů pro německá
letadla pod názvem Metallbauwerk Nachod. Provoz byl zahájen
1. 4. 1942 a koncem války ve firmě pracovalo asi 2 000 dělníků,
z nichž mnozí zde vykonávali nucenou práci, tzv. totální nasazení. Na konci r. 1944 se továrna stala střediskem odbojového
hnutí, časté byly různé sabotáže výroby. Po zrušení válečné výroby v květnu 1945 zůstaly objekty prázdné a chátraly. Přestože
se bývalý vlastník Dr. Dukes snažil o restituci majetku, Místní
národní výbor v Náchodě rozhodl o demolici závodu, která byla
zahájena 29. 10. 1947. Na místě této továrny je dnes již bývalá závodní jídelna Tepna, budova úřadu práce, energetické společnosti a dva obytné domy. Zůstala stát pouze bývalá barevna a úpravna s traktem kanceláří, které dnes slouží jako dílny a kanceláře
dopravního podniku CDS.
PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek
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INFORMACE Z RADNICE

Modernizace hasičské výstroje
u náchodské jednotky
U všech výjezdových družstev Jednotky
sboru dobrovolných hasičů Náchod proběhla na přelomu roku 2018–2019 modernizace hasičské výstroje. S financováním
jednotlivých prvků hasičské výstroje pomohl Královéhradecký kraj v rámci účelové neinvestiční dotace z dotačního fondu
kraje z projektu číslo 18RGI02-0215. Z této
dotace byly zakoupeny rukavice s tepelnou odolností určené pro zásahy při požárech a rukavice na technické zásahy. Mezi
technické zásahy patří například likvidace následků živelních pohrom, ke kterým jednotka vyjíždí nejčastěji. Jedná se
převážně o popadané stromy či zatopené
sklepy. Dále byly pořízeny speciální třívrstvé zásahové obleky, které jsou určeny pro práci při požárech s vysokými tepelnými účinky v uzavřených prostorách,
a jednovrstvé pracovní stejnokroje určené pro práci a údržbu techniky. Pro práci nad volnou hloubkou byly zakoupeny
zásahové opasky s karabinou, které slouží k sebejištění hasičů. Pro práci na vodní
hladině byly pořízeny přilby, kterých bylo
již použito u zásahu pátrání po pohřešované osobě podél řeky Metuje. K evakuaci osob ze zakouřených prostor byly pořízeny vyváděcí masky.

Celkový počet zakoupených prostředků
hasičské výstroje:
rukavice na technické zásahy Lesley
Plus – 40 párů
rukavice zásahové, hasičské Josephine
– 20 párů
zásahový oblek (komplet) Patriot Elite		
– 9 ks
pracovní stejnokroj PSII Nomex Comfort – 3 ks
opasek zásahový, AP1/2 Cobra s karabinou – 20 ks
helma pro práci na vodě Hiko Buckaroo – 4 ks
evakuační maska EVAC HOOD – 2 ks
Celková částka za nakoupené prostředky činila 283.109 Kč. Z toho bylo
250.000 Kč pokryto z uvedené dotace Královéhradeckého kraje. Zbylých 33.109 Kč
dofinancovalo město Náchod. Nové osobní ochranné pracovní prostředky jsou již
rozděleny do jednotlivých družstev a využívány při výjezdech.
V květnu je plánována dostavba nové
hasičské zbrojnice v ulici Raisova, kam se
bude stěhovat družstvo sídlící v ulici Hurdálkova. O termínu slavnostního otevření zbrojnice pro veřejnost Vás budeme informovat.

Městské
informační
centrum

Informační centrum
na zámku vítá návštěvníky
Od 27. dubna 2019 zahájila svůj provoz
sezónní pobočka Městského informačního centra na Státním zámku v Náchodě.
Přijďte si pro dobrou radu, kam se vydat
na výlet či jakou akci v Náchodě a okolí
nezmeškat. Samozřejmostí je bohatá nabídka propagačních materiálů, která je
pro návštěvníky zcela zdarma. Otevírací doba: denně 9.30–12.00, 12.30–15.30.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Vstupenky na Letní parket
Výrava opět v prodeji
I v letošním roce připravili pořadatelé
z Letního parketu Výrava nabitý program
plný předních hudebních kapel a interpretů. Těšit se můžete na skupiny TRAKTOR, VISACÍ ZÁMEK, ALKEHOL, PEKAŘE,
NO NAME a mnoho dalších. Vstupenky
na všechny akce zakoupíte u nás v infocentru. Platba za vstupenky je možná hotově i kartou.
Náchod na českobudějovickém veletrhu
cestovního ruchu TRAVELFEST
Na konci dubna se pracovnice Městského informačního centra zúčastnily veletrhu cestovního ruchu v Českých Budějovicích – TRAVELFEST. Návštěvníci stánku se
zajímali především o možnostech aktivní dovolené v Náchodě a okolí. Další četné dotazy se týkaly kulturních a historických zajímavostí a tradičních akcí města,
kraje i polského příhraničí.

UPOZORNĚNÍ 7. 5. 2019
Náchodské Májování
Z důvodu ohňostroje bude 7. 5. 2019 od
20.30 hodin uzavřeno zámecké schodiště
od Hotelu U Beránka a dočasně uzavřen
vjezd na Masarykovo náměstí ve večerních hodinách.
Státní zámek Náchod bude 7. 5. 2019 otevřen!
Děkujeme za pochopení.

Den s policií
18. května 2019 se na dětském dopravním hřišti v Bělovsi uskuteční další ročník zábavného soutěžního dopoledne pro
děti Den s Policií, který každoročně pořádá Městská policie Náchod ve spolupráci s Policí České republiky. Začátek akce
je v 9 hodin. Zveme děti všech věkových
kategorií k účasti v soutěžích o zajímavé
ceny. Na hřišti bude možné nejen soutěžit, ale také si prohlédnout techniku celého záchranného integrovaného systému.
Upozorňujeme, že děti při jízdě na kole po
dopravním hřišti musí mít na hlavě cyklistickou helmu.

Veřejná valná hromada
Spolku Obchvat Náchoda
se koná ve čtvrtek 30. května od 15.30
hodin v zasedací místnosti MěÚ Náchod,
Masarykovo náměstí čp. 40, 1. patro.
Dozvíte se vše o stavu přípravy obchvatu
Náchoda a přeložky silnice II/303 Běloves
– Velké Poříčí. Jedná se již o výkupech pozemků na obě akce.
Výbor spolku

KVĚTEN

O K É N K O zastupitelů
Potřebuje Malé Poříčí železniční zastávku?
Zcela racionálně, ekonomicky i fakticky ne. Chápu, že odpověď
některé obyvatele Malého Poříčí nepotěší, ale pojďme se na věci
dívat objektivně. Fakta hovoří jasně a nedávná žádost Krajského úřadu na zrušení zastavování posledních 7 vlaků byla naprosto oprávněná.
Železniční doprava má být páteří veřejné hromadné dopravy.
Na ni mají navazovat ostatní druhy dopravy jako je autobusová
veřejná doprava a individuální doprava. Budoucnost železniční
dopravy je především v její rychlosti. Také z tohoto důvodu nelze
železniční dopravou obsluhovat zastávky, kde denně nastupuje
nebo vystupuje v průměru pouhých 6 cestujících (jako je tomu
právě v Malém Poříčí). Navíc, když je dopravní obslužnost dané
lokality zajištěna autobusy, a to doopravdy velkoryse.
Ono totiž právě Malé Poříčí má v celém okrese nejlepší autobusovou dopravní obslužnost. Velmi exkluzivní. V pracovních
dnech zde zastavuje 41 spojů v každém směru. Každou půlhodinu jede v pracovní dny autobus a ve špičce dokonce každých
15 minut. To žádná jiná příměstská část Náchoda nemá. Zde
malé srovnání. Například obyvatelé Dobrošova, Jizbice a Lipí
mají v pracovní dny spojení s Náchodem jen 19 autobusovými
spoji. Tedy méně než poloviční. Obyvatelé jiných příměstských
částí jsou na tom ještě podstatně hůře, třeba Babí a Pavlišov spojuje s městem v pracovní dny pouze 12 spojů denně, tedy méně
než třetina.
Odvolávat se na historickou tradici není správně. Že je v Poříčí zastávka od nepaměti? Ale ona byla za druhé světové války
železniční zastávka i na Katzau (Babí). Bohužel ani argumenty,
že je vlakem nejlepší spojení na nákupy do Kauflandu nejsou relevantní. Vlak není taxi.
Pan starosta Birke se, dle našeho názoru, na posledním zastupitelstvu města rozhodl celkem unáhleně, na základě vystoupení dvou zástupců z Malého Poříčí, hájit nesystémové zastavování 7 vlaků. Přitom velká část členů dopravního výboru města,
kteří byli seznámeni s materiálem zaslaným z KÚ, souhlasila se

OKÉNKO ZASTUPITELŮ
zrušením zastavování vlaků. Bylo by dobré, aby si vedení radnice uvědomilo, že na trati Týniště – Broumov je provozována regionální doprava, nikoli příměstská. A to je opravdu velký rozdíl. O železničním dopravním konceptu nemůžou rozhodovat
samostatně jednotlivé obce, proto má tuto agendu na starosti
kraj. Jestliže se tedy pan starosta domnívá, že je natolik nutné
obsluhovat Malé Poříčí paralelně s mimořádně hustou autobusovou dopravou i dopravou železniční, má město Náchod možnost na vlastní náklady objednat příměstskou železniční dopravu. Pak by si mohlo město oprávněně diktovat, kde budou vlaky
zastavovat a kolik jich bude jezdit. Jenže to by stálo miliony.
Navíc velkým přínosem úplného zrušení zastávky v Malém
Poříčí by byla nejen možnost zvýšení traťové rychlosti, ale především podstatně lepší prostorové uspořádání železničního
přejezdu, který je velice nebezpečný z důvodu krátkého a velice prudkého nájezdu na hlavní silnici.
Chápu snahu několika obyvatel Malého Poříčí zachránit jejich zastávku. Doba se ale mění. Je potřeba si uvědomit, že vlak
skutečně nemůže zastavovat všude. Máme zde přece řadu let integrovaný dopravní systém. To znamená, že autobus obslouží
právě takové obce, jako je Malé Poříčí a doveze cestující na nejbližší dopravní terminál (přestup bus/vlak). Tam cestující přestoupí na vlak a ten je má rychleji než autem dopravit do vzdálenějších míst. A právě aby mohl být vlak rychlým dopravním
prostředkem, nemůže obsluhovat zastávky, kde nastupuje minimum cestujících a navíc, když je daná lokalita obsloužena autobusovou dopravou.
Mnohem rozumnější by bylo se zaměřit především na ostatní okolní příměstské části (Bražec, Pavlišov, Babí, Lipí, Jizbice,
Dobrošov) ale i městské části (Klínek, Branka, Běloves a sídliště SUN), aby měly stejně tak odpovídající kvalitní dopravní
obslužnost a tím spojení s centrem města, jako mají obyvatelé
právě Malého Poříčí. Aby obyvatelé Náchoda měli i jinou možnost dopravy po městě, než jen osobním automobilem.
Jiří Prokop (ANO 2011),
člen Zastupitelstva města Náchoda

Informace pro občany – Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat ve dnech 24 a 25. května 2019. Dne
24. května (pátek) budou volební místnosti otevřeny od 14.00
hodin do 22.00 hodin a dne 25. května (sobota), od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.
Volby do Evropského parlamentu na území České republiky
upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, v platném znění.
Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu,
který nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu
nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky.
Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.
Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož
obecního úřadu je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Bylo-li zřízeno na území obce více volebních
okrsků hlasuje volič ve volební místnosti v tom volebním okrsku, kam podle místa svého bydliště patří.
Seznam volebních okrsků Města Náchod bude zveřejněn nejpozději dne 9. května 2019 na www.mestonachod.cz a na výlepových plochách města Náchod.

Volič dále může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České republiky, pokud hlasuje na voličský průkaz. Voličský
průkaz vydá obecní úřad voliči, který je u tohoto úřadu zapsán
v seznamu voličů pro volby do EP a nebude moci volit ve volebním okrsku kam podle svého bydliště patří.
Požádat o voličský průkaz lze ode dne vyhlášení voleb, tedy již
nyní, a to buď osobně, až do okamžiku uzavření seznamu voličů
tj. do 22. 5. 2019 do 16.00 hod., nebo písemně – v listinné podobě (podání musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem voliče) nebo elektronicky, prostřednictvím datové schránky. Lhůta
pro doručení žádosti v písemné či elektronické podobě je stanovena do 17. května 2019 nejpozději do 16.00 hod. Možný vzor žádosti je zveřejněn na internetových stránkách Města Náchod.
V případě dotazů k volbám do Evropského parlamentu můžete kontaktovat pracovníky Městského úřadu v Náchodě: tel.
491 405 162 – evidence obyvatel, 491 405 134 – vedoucí odboru.
Upozorňujeme voliče, že došlo ke změně volební místnosti,
a to pro volební okrsek č. 3. Voliči, kteří doposud volili ve volební místnosti, která byla umístěna v Technických službách
Města Náchod, budou nyní nově volit ve volební místnosti
v Mateřské škole Myslbekova, Myslbekova 4, Staré Město nad
Metují, boční vchod
Tato budova je opatřena bezbariérovým vstupem, proto věříme, že tato změna usnadní přístup do volebních místností i našim imobilním spoluobčanům.
Bc. Hana Horáková
vedoucí správního odboru
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Dokážeme poradit
každému
...i vašemu tchánovi
– samozřejmě víme, že všude byl dvakrát a od všeho má klíče.

NÁCHOD

|

JAROMĚŘ

800 404 010

|

DOBRUŠKA

|

RYCHNOV N. KN.

www.stamont.eu

Zpravodaj Náchod 178x123 mm ČB 2019 „Tchán“

Saar Gummi

získala první projekt pro Hyundai
Společnost Saar Gummi Czech uspěla se svojí nabídkou výroby těsnění pro Hyundai. Protože převážná
část výroby z červenokostelecké firmy směřuje do německých koncernů, znamená nová zakázka významné rozšíření tržního záběru.
Saar Gummi bude dodávat do závodu Hyundai v Nošovicích těsnění pátých dveří a těsnění víka motoru
na model Tucson nové generace. Plánovaný náběh sériové výroby je v říjnu příštího roku a předpokládá se,
že půjde o dodávky na přibližně 215 tisíc vozů ročně.
Aktuálně nabízí Saar Gummi obdobné díly firmě KIA
v Žilině, kde se bude vyrábět další generace vozu KIA
Sportage. Výhodou je velká podobnost výrobků s díly
na Hyundai Tucson, oba zákazníci mají navíc společný nákup a řízení kvality.
Před zahájením výroby si výrobci automobilů své dodavatele pečlivě prověřují. Stejně tomu je u nové zakázky a v Červeném Kostelci proběhl audit Hyundai
zaměřený na management, vývoj, kvalitu a výrobu.
Podle předběžných informací byla nošovická automobilka s úrovní všech prověřovaných oblastí velmi spokojena.
P. L.

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, hledá
zaměstnance na pozice:
• zástupce technicko-výrobního ředitele, mzda
750 000 Kč až 1 000 000 Kč ročně,
• vedoucí údržby, mzda 750 000 Kč až 1 000 000 Kč
ročně,
• energe�k, mzda 700 000 Kč ročně,
• operátor/ka gumárenské výroby, mzda 33 000 Kč až
35 000 Kč měsíčně.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování, pracoviště Červený Kostelec.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 443, 444

ŠKOLY

KVĚTEN

CO SE DĚJE
NA KOMENDĚ
Naše škola zůstala i letos věrna své
tradici a březnovou připomínku narození učitele národů Jana Ámose Komenského, jehož jméno nese i ve svém názvu,
ozvláštnila dalším ze svých projektových
dnů. Uplynulé období však charakterizovaly hlavně aktivity spojené s příchodem jara a oslavou velikonočních svátků.
A pro mnohé deváťáky i páťáky jarní měsíce znamenaly finiš v přípravách na přijímací zkoušky.
Jak již bylo v úvodu řečeno, na svátek
učitelů, tedy ve čtvrtek 28. března, u nás
proběhl projektový den. Tentokrát byl
na téma „Světová náboženství“.
„Tradičně bylo vytvořeno několik pracovních dílen, každá z nich prezentovala některé z nich,“ popsala celé dění
koordinátorka projektu Mgr. Martina
Jungová a dodala: „Kupříkladu hinduisté žákům přibližovali svoje bohy, vůně
i tradiční pozdrav, u buddhistů „se meditovalo“, u muslimů se hovořilo o jejich
pravidlech i o burce. Do judaistických dílen vstupovali školáci s pokrývkou hlavy, zvanou jarmulka, následně se seznamovali například s hebrejským písmem.
Křesťanství zas děti (kupodivu) uchvacovalo tichem i odérem kadidla…, přičemž
ve školní tělocvičně byly i svědky Poslední
večeře Páně, ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.“
Nedílnou součástí celé akce bylo i poznávání posvátných míst, ochutnávka
tradičních jídel a nápojů jednotlivých
náboženství, nechybělo ani připomenutí přírodních indiánských rituálů či návštěva řeckých bohů na jejich posvátné
hoře Olymp.
„Projekt byl velmi pestrý, na profesionální úrovni provedený a povedený,“ konstatovalo po jeho skončení vedení školy
v čele s ředitelem Mgr. Františkem Majerem. Nutno dodat, že se akce zúčastnili
a do jednotlivých pracovních dílen za doprovodu tiskové mluvčí radnice i nahlédli
všichni místostarostové města Náchoda.
Dne 20. března se v Hradci Králové konalo krajské kolo zeměpisné olympiády.
V něm zastupoval naši školu Martin Voborník ze 7. D.

„Tuto možnost si Martin zajistil
2. místem v okresním kole, které proběhlo 20. února v Náchodě. V krajském kole
porovnával své znalosti s patnácti žáky
z gymnázií a základních škol celého kraje.
V těžké konkurenci si vedl opravdu výborně a v konečném pořadí obsadil vynikající 4. místo,“ pochválil Martinovy úspěchy
Mgr. David Bubák, učitel zeměpisu, a dodal: „V součtu tří částí soutěže, což byly
práce s atlasem, praktické práce a test geografických znalostí, získal 86,5 bodů ze
sta možných. Martinovi gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.“
Nutno dodat, že Martin Voborník nezazářil letos jen v zeměpisné olympiádě, ale obsadil i 3. místo v okresním kole
biologické olympiády (zde Johana Lepšová a Nikola Kylarová z 6. D obsadily
12. a 13. místo).
Naše školní firma „Úsměv“, což jsou
žáci a žákyně ze 4. C, zrealizovala 16. dubna v prostorách náchodské pobočky České spořitelny na Karlově náměstí „Jarní
jarmark“.
„Celá akce se opravdu moc povedla.
Velký dík patří nejen těm, kdo tam dorazili a námi připravenou programovou nabídkou se pobavili či nás dokonce i koupí zde prezentovaných dětských výrobků
nějak podpořili, ale i těm, kdo se na akci
jakkoliv podíleli,“ vzkázala všem bezprostředně po ukončení této dlouho předem
pečlivě připravované nevšední připomínky příchodu jara Mgr. Iva Prouzová, třídní učitelka 4. C.

ZŠ PLHOV
„Neštěstí školy je v tom, že dává odpovědi na otázky, které si studenti nekladou“
Tento citát anglického profesora teologie odpovídá tomu, jak se cítí ve škole (a v současné společnosti) velké množství žáků a studentů. V hodinách etické
výchovy a rodinné výchovy se tedy paní
učitelka Naďa Králíčková žáků 6. – 9. tříd
plhovské školy zeptala, jaké otázky si kladou, na co by jim škola měla odpovědět,
co by je měla naučit. O některé názory
a myšlenky žáků se s vámi chceme podělit:
Otázky, které si kladu:
Jak být užitečný a jak pomáhat? Co se
stane, když neuspěju u přijímaček? Co
budu dělat, až dostuduji? Čeho v životě
dosáhnu? Kolik budu vydělávat? Proč ne-

máme kroužek ve školních dílnách? Jaký
je smysl života? Existuje Bůh? Berou nás
učitelé vážně, mají nás rádi? Proč jsme vůbec na světě, když jsou války? Splní se mi
mé sny? Budu mít zdravé děti?
Na co by mi škola měla umět odpovědět:
Jak se chovat ve společnosti. Co mám
dělat, když na to prostě nemám. Neměli
bychom se učit něco užitečnějšího? Jak se
vyhnout špatné společnosti. Na to, co mi
jde a čím bych se mohl v budoucnu živit.
Kdo vlastně jsem? Měla by ze mne udělat
lepšího člověka.
Co od školy chci:
Naučit se domlouvání se v kolektivu,
vystoupit před skupinou a nestydět se.
Obstát v životě. Chovat se mezi lidmi. Vyrovnat se se stresem. Vyrovnat se sama
se sebou. Jak se chovat k lidem, se kterými si nerozumím. Jak se učit. Jak v pohodě spát, když škola naléhá s písemkami.
Jak se vyznat v politice. Na co si dát v životě pozor. Znalosti v oboru, který chci studovat. Jak být dobrým, lepším člověkem.
Nepomlouvat a nelhat. Jazyky, abych se
domluvil v cizině. Jak být úspěšný a jak
na sobě pracovat. Přemýšlet.
Nakonec slova žákyně plhovské školy:
„Když se podíváme do zrcadla, neměli
bychom vidět dítě, které se učí věci, které ho nezajímají a nebaví, dítě, co má kruhy pod očima, protože se učilo do dvou
do rána, aby mělo jedničku. Dítě, které
se snaží o dobré známky, protože to chce
jeho maminka. Dítě, které mlčí, i když ho
všechno bolí a trápí. Ale nemá člověka,
který by ho podržel a pomohl mu. Protože ti lidé to neumějí, nikdo je to nenaučil.“
Děti nám dávají vzkaz, co od nás potřebují. Chtějí vyjít ze školy jako vyzrálí
mladí lidé, kteří si dokážou najít své místo ve společnosti. Chtějí být úspěšní i užiteční, chtějí porozumět světu i samy sobě.
Svoji práci s dětmi organizujeme tak,
abychom jim s tímto vším pomohli. A potřebujeme, aby na to škola nezůstala
sama.
Naďa Králíčková, Vladimír Honzů,
ZŠ Náchod-Plhov
Dějepisná procházka Náchodem
V pátek 5. 4. bylo krásné počasí, a tak
jsme vyrazili na dějepisnou procházku
po Náchodě. Dvouhodinový program si
pro nás nachystali Matěj Poštolka a Lukáš Pásler. Protože v dějepise probíráme vrcholný středověk a povídali jsme si
o středověkých městech a jejich opevně-

11

12

ŠKOLY

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

ních, kluky to motivovalo k prozkoumání
náchodské historie.
Matěj připravil skvělé pracovní listy
a mohli jsme vyrazit. Navštívili jsme zámek, prohlédli jsme si nádvoří, věž, medvědárium a hradby. Pak jsme sestoupili
na náměstí, kde jsme se zastavili u pranýře, morových sloupů a kostela. Kluci
celou procházku doplňovali historickým
výkladem a dávali spolužákům různé zajímavé soutěžní otázky. Akci jsme zakončili první jarní zmrzlinou.
Velká pochvala za skvěle připravený
program pro Matěje a Lukáše, ale i pro celou třídu za pilnou práci a naslouchání.
Jana Línková

Zprávičky
z Masaryčky
Okresní kolo ve florbalu
Dne 14. 3. 2019 se vybraní žáci naší
základní školy zúčastnili okresního
kola ve florbalu. Z celkového počtu sedmi družstev se naši umístili na krásném
4. místě. Jejich sportovní výkonnost se neustále zlepšuje, za což jim velice děkujeme. Sportovní akce se jim líbila a již nyní
se těší na další. Děkujeme také organizátorům.

Zápis do prvního ročníku ZŠ 2019/2020
Ve dnech 4. a 5. dubna 2019 proběhl
na všech náchodských základních školách řádný zápis do prvních tříd. Chceme
poděkovat všem rodičům za projevenou
důvěru a těšíme se na žáčky v nově otvírané jazykové a sportovní třídě.
Česko-polský den zdraví
očima dětí ZŠ TGM
10. dubna se na naší škole uskutečnil
Den zdraví. A nebyli jsme na to sami. Přijeli nám na pomoc žáci ze Základní školy
a mateřské školy Kudowa-Zdrój. Společně
jsme si vyslechli přednášku o zdravovědě s názornou ukázkou a připravili jsme
si skvělé zeleninové saláty. Dokonce jsme
upekli vlastní pečivo ze špaldové mouky.
A jak se tento den líbil dětem? „Moc se
mi to líbilo, naučil jsem se pár polských
slov. Naučil jsem se první pomoc a utíkalo to rychle.“
„Líbila se mi společná spolupráce s Poláky, protože náš tým dostal sympatického cizince. Také se mi líbilo, že jsme si
mohli udělat jakýkoliv zeleninový salát.“
„Líbila se mi přednáška o zdravovědě.
Líbí se mi polština, je roztomilá. Poláci
byli hodní.“
„Líbilo se mi, že z Polska přijely děti
a my jsme se s nimi mohli skamarádit.“

„Dnešek se mi líbil, protože polské děti
byly milé a přátelské. A ještě se mi líbilo vaření.“
„Líbilo se mi, jak jsme dobře spolupracovali s těmi Poláky a rozuměli jsme si navzájem, když jsme si povídali anglicky.“
„Mně se líbilo, že jsme se mohli s Poláky bavit navzájem. Byli přátelští a šikovní.“
„Bylo to zajímavé. Měli jsme dobré saláty a housky. Někteří byli mega v pohodě.
Ráda se s nimi uvidím znovu.“
Tak zase brzy ahoj!
Reakce polských dětí:
W naszej szkole dzięki projektowi
ZDROWA ŻYWNOŚĆ byli zaproszeni
uczniowie z Zespolu Szkół Społecznych
Kudowa Zdrój-Słone. Uczniowie zapoznali się z udzielaniem pierwszej pomocy następnie była część kulinarna. Dzieci upiekły samodzielnie pyszne bułeczki
i przygotowały sałatki warzywne w formie dekoracji na talerzach a następnie odbyła się wspólna degustacja.
Exkurze do Brna – VIDA – Srdce na dlani
Dne 4. dubna 2019 se žáci osmých ročníků zúčastnili odborně laděné exkurze
zaměřené na poznání lidského tělo z pozice speciálního programu. Do Brna se vydali vlakem. Na trase trvající přes tři hodiny projeli několika tunely, což se všem
moc líbilo. Po exkurzi si krátce prohlédli
jihomoravskou metropoli, město vysokoškolských studentů.
A jak ho žáci zhodnotili?
„ Tento výlet byl super! Program mě bavil, protože jsme vyrazili na místo, kde
jsem ještě nebyla. Zkusila jsme si pitvu
srdce, což si jen tak už nezkusím. Také
jsem si prošla přírodovědné středisko
VIDA v Brně. Bylo to super.
„Výlet jsem si užil. Bavilo mě to. Bylo
to jako v IQ Landu, ale větší. Pitvy srdce
jsem se nezúčastnil, protože se mi udělala nevolno. Učitelé a žáci ZŠ TGM Náchod

Trutnovský drak očima malých výtvarníků ZŠ T. G. Masaryka Náchod
Tento název dostala letošní dubnová
výstava v Galerii Draka v Trutnově, kterou ve spolupráci se sdružením Trutnov
- město draka uspořádala ZŠ T. G. Masaryka Náchod. Svůj talent a umění opět bohatě zúročili výtvarně nadaní žáci a žákyně 5. A.
Dlužno však říci, že na radostné cestě
do Trutnova je tentokrát doprovodily také
velmi pěkné ilustrace jejich mladších ka-

marádů ze 3.A, třídy, která je na výtvarné talenty stejně bohatá. Pro mne, třídní
učitelku 5.A a učitelku výtvarné výchovy
ve 3.A, je největší odměnou býti u toho,
moci sledovat, jak tyto fantastické obrázky přicházejí na svět, a o svou radost se
podělit. Poděkování patří i rodičům, kteří úsilí školy podpořili. Zprávy o výstavě a fotografie ze slavnostní vernisáže
z 5. dubna 2019 najdete na webovém portálu https://trutnovinky.cz/.
Mgr. Alena Křivská

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA
Nejen díky krásným dubnovým tradicím byl uplynulý měsíc pro naše žáky tradičně bohatý na zážitky, které by se jen
stěží vměstnaly do školních lavic. Velikonoce a jejich zvyky tvořily jakýsi zdobený rám všem ostatním aktivitám, jež nám
pomáhají vštěpovat dětem nejen učební
látku, ale dovolíme si tvrdit, „především“
správné návyky, dobré zvyklosti a užitečné dovednosti, aby se v těžko přehledném
světě ukvapené doby neztratily.
Proto si vyšší ročníky nenechaly ujít
představení nazvané One man SHOW divadla Slunečnice hostujícího v náchodském Beránku. Jak stručný výklad očekávaného předpovídal, nemohlo být jinak
než prospěšné uvědomit si „šílenou závislost generace X a Y na sociálních sítích, internetu a virtuálním světě obecně“. Tzv.
internetová mánie se dnes, bohužel, šíří
mladou generací jako zákeřný virus, který si své oběti nevybírá. Bez ohledu na
příslušnost k sociální skupině nebo mentální zdraví. Děkujeme za skvělý nápad
tvůrcům, kterým se nepodbízivou a dospívajícím lidem velmi blízkou formou podařilo podat zprávu o úskalích, nebezpečích ale i výhodách vynálezu, který tak
neradi pouštějí z rukou a očí.
Jinou, neméně skvělou prevencí před
nástrahami všudypřítomného internetu
je dozajista sport. V dubnu se dvě družstva naší školy zúčastnila 22. ročníku turnaje v sálové kopané pro žáky s lehkým
mentálním postižením. 3. dubna si z České Skalice odváželi stříbrné medaile hráči
do naší jaroměřské pobočky, zatímco náchodští se pranic nestyděli za pěkné páté
místo. Protože jako na všech sportovních
soutěžích i ve Skalici platilo: „Kdo se zúčastní, nikdy nemůže být poražen.“
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KVĚTEN
Turistiku jarní přírodou, výuku dějepisu a vnímání umění dokázala svázat do
jednoho rance, s nímž se za architektonickými skvosty architekta D. S. Jurkoviče do okolí Náchoda s žáky druhého stupně vydala paní učitelka Ivana Kolářová.
Projektovému vyučování se věnuje s nadšením, které se jí více či méně úspěšně
daří přenášet i na své svěřence. Výšlapy
na Dobrošov, Rezek u Nového Města nad
Metují nebo do Pekla byly jistě vítanou alternativou „otravného“ memorování v budově školy.
Ve výčtu vydařených akcí bychom
mohli pokračovat dál, ať už celoškolními
velikonočními dílnami, při kterých jsme
si vyzkoušeli Velikonoce takříkajíc „nanečisto“, nebo přednáškami na téma první pomoci, které našim žákům na míru
přinesla paní Lenka Zelená, ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže
v Náchodě.
Aprílový čas je v naší škole již po mnoho let ve znamení příprav Hudebně-divadelního festivalu pro žáky speciálních
škol regionu s mezinárodní účastí. Jinak
tomu nebylo ani letos. Žáci, vedení školy
i celý pedagogický sbor se tentokrát připravovali ještě svědomitěji, aby se 10. ročník tohoto velikého svátku s podtitulem
„Evropa“ předvedl v takové kvalitě, které nás deset uplynulých ročníků dokázalo
naučit. Zcela neaprílově si proto dovolujeme pozvat všechny příznivce speciálního
školství a upřímné, srdci nadšených dětí
rozdávané zábavy do divadla Beránek.
Festival se koná v rámci festivalu PRIMA
SEZÓNA 17. května. Ředitel pořádající školy pan Ivo Feistauer slavnostně zahájí program na jevišti v 9.00 hod.
Za vedení a zaměstnance školy napsala
Mgr. Jana Burčíková

ZŠ BABÍ
Na začátku dubna se děti ze ZŠ Náchod –
Pavlišovská ul. (Babí) jako každý rok zúčastnily turnaje školních družin ve vybíjené. I letos se turnaj konal ve sportovní
hale v Broumově a účastnilo se ho tentokrát 8 družstev.
Všechny děti daly do zápasů maximum
a kdo se přišel podívat, určitě se nenudil.
I žáci z Babí se nenechaly zahanbit
a přivezly si krásné 3. místo!
Děkujeme!		
KARNEVAL ZŠ PAVLIŠOVSKÁ – BABÍ
Není karneval jako karneval! Ten babácký byl letos plný humoru. O program
se nám totiž starali kutilové, Pat a Mat.
V úvodu se děti pobavily nad pokusem
Pata a Mata vyrobit si rámeček k fotografii. Protože se jim příliš nedařilo, byli
všichni zapojeni do dalších stavitelských
soutěží. Natírali plot, zatloukali hřebíky,
nebo stavěli kvádr. Dětem i rodičům se dařilo mnohem lépe, proto byli za vše sladce odměněni. Po celé odpoledne se tanči-

lo a nikomu se nechtělo domů. Všechny
děti si odnesly krásné dárky, o které se postarali rodiče. Děkujeme! Kolektiv ZŠ Babí

la Benešová (3.A) se umístila na 5. místě.
V nejvíce obsazené kategorii psaní na klávesnici se úspěšně na 4. místě umístili Daniel Vachek (3.B) a na 6. místě Nikola Strnadová (3.B). V kategorii korektura textu
jsme získali prvenství, a to díky Adéle Čápové (3.A). V této kategorii reprezentovaly školu ještě Veronika Ducháčková (3.A)
a Martina Martišková (3.A).
Poděkování patří všem soutěžícím, ale
samozřejmě i učitelům, kteří se na organizaci, hodnocení prací i přípravě studentů podíleli. Zlata Rejlová
Krajské kolo soutěže v ruském jazyce
Dne 21. března 2019 se studentka Adéla Čápová ze Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie arch.
Jana Letzela, Náchod, příspěvkové organizace, zúčastnila krajského kola soutěže
v ruském jazyce. Soutěž se konala na Prvním soukromém jazykovém gymnáziu
v Hradci Králové. V rámci této konverzační soutěže byla hodnocena především pohotovost a správnost odpovědí, faktická
znalost, rozmanitost slovní zásoby a poslech s porozuměním.

ZUŠ Náchod Vás srdečně zve na představení tanečního oboru, které se bude
konat dne 10. května 2019 v 17.00 v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě.
Pro tebe…
Večer plný tance připravil taneční obor
ZUŠ Náchod nejen maminkám k svátku,
ale i všem příznivcům tanečního umění.
Můžete se těšit na pestrou ochutnávku
tanečních stylů v provedení žákyň od přípravky po absolventky 2.stupně.
Vstupenky budou k prodeji v kanceláři
ZUŠ Náchod od 30. 4. 2019 od 8.30 hodin.
Přijímací zkoušky do ZUŠ
27. 5. – 28. 5. 2019 od 13.00–17.00 hodin
Pro školní rok 2019–2020 přijímáme žáky
těchto oborů:
– hudební obor
– výtvarný obor (od 6 let)
– taneční obor (od 6 let)
– literárně dramatický obor
Podrobné informace k přijímacím zkouškám
jsou na www.zusnachod.cz.

STAVEBKA
Krajská soutěž v grafických předmětech
Dne 26. března 2019 se na naší škole
konala krajská soutěž v grafických předmětech. Soutěže se zúčastnili žáci 6 škol
z Královéhradeckého kraje. Konkurence
byla značná, soutěžící podali pěkné výkony. Ti nejlepší z této soutěže postupují
na Mistrovství ČR, které se letos se uskuteční v Ostravě.
Akce byla nejen dobře organizačně připravena a zvládnuta, ale velmi pěkně
se umístili i soutěžící z naší školy. V kategorii wordprocessing získala Johana
Onderčová (3.B) pěkné 2. místo, Michae-

Ve své kategorii SŠII byla Adéla velice
úspěšná. Umístila se na druhém místě
a tím se také stala náhradnicí do Ústředního kola, které se bude konat 9. dubna
2019 v Ruském středisku vědy a kultury
v Praze. Tam by Adéla velice ráda poměřila svoje schopnosti a znalosti i v celostátním měřítku.
Adéla se ruskému jazyku věnuje již šest
let a své znalosti si rozšiřuje při hodinách
ruského jazyka s paní učitelkou Mgr. Hanou Hovorkovou, které patří dík za podporu a přípravu na soutěž. Adélu ruština
velmi baví, a proto by ráda ve studiu pokračovala i nadále.

Evangelická akademie
Slavnostní otevření nové odborné učebny
Studenti a učitelé Střední odborné školy sociální a zdravotnické – Evangelické
akademie se dočkali nové odborné učebny pro výuku předmětů biologie, fyziky
a chemie. Právě dnes ve středu 27. března
2019 byla tato moderně vybavená učebna slavnostně otevřena. Vybavení učebny bylo doplněno i o pomůcky pro provádění chemických a biologických pokusů.
Pro tyto účely byla v učebně instalována
i výkonná digestoř.
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Jako první do laboratoře zasedli žáci
1. ročníku oboru Praktická sestra. „Věřím,
že učebna přispěje ke zkvalitnění výuky
a učitelé využijí nových možností, které
učebna nabízí,“ sdělil ředitel školy David
Hanuš při slavnostním otevření.

středí platformy eTwinning. Projekt bude
ukončen až v prosinci 2019 a do té doby
se uskuteční ještě dvě setkání učitelů zaměřená na sdílení nových pedagogických
přístupů ve výuce. Projekt je pro ACADEMIA MERCURII velkým přínosem a jak
věříme, i branou k další spolupráci při
výměnných pobytech našich studentů
v zahraničí.
Mgr. Ivana Šimková

„Co nového pod Montací“

ERASMUS+ projektové setkání
na ACADEMIA MERCURII v Náchodě
V polovině března přivítala náchodská
střední škola ACADEMIA MERCURII zahraniční studenty a jejich učitele na pátém projektovém setkání žáků všech partnerských škol (ČR, Anglie, Itálie, Německo
a Holandsko) v rámci projektu spolufinancovaném programem Erasmus+ s názvem „Moving waters – how water shapes us“.
Projekt je zaměřen na vliv vody na lidskou činnost. Tématem tohoto setkání
byla ekologie a ekonomické příležitosti
spojené s vodou, proto byla projektová
práce žáků zaměřena na zhodnocení environmentálních a socioekonomických
dopadů lidské činnosti na vodu v regionech. Žáci ACADEMIA MERCURII přispěli
projektu svými workshopy o historii textilního průmyslu na Náchodsku a o dopadu loňského sucha na české přehrady.
Také se podělili o ukázky odborné praxe
studijního oboru Cestovní ruch v turisticky zajímavých lokalitách Adršpach a Státní zámek Náchod.
Zahraniční studenti byli ubytováni
v rodinách českých žáků, kteří během
předchozích setkání cestovali do partnerských škol a mohli tak nyní pohostinnost
svým zahraničním přátelům oplatit. Toto
setkání bylo posledním projektovým setkáním žáků, ale tím jejich spolupráce nekončí. Žáci všech partnerských škol spolu budou nadále spolupracovat na rozvoji
tohoto projektu prostřednictvím projektových online aktivit ve virtuálním pro-

Vážení a milí čtenáři,
v jednom z prvních textů
jsme slíbili, že vám postupně
představíme techniky, které
v naší škole a programu Začít spolu používáme. Minulý
měsíc jsme popsali, proč je
pro proces učení důležité přívětivé prostředí, jehož součástí je slovní hodnocení a sebehodnocení. Tentokrát vám chceme přiblížit aktivitu, která s bezpečným
prostředím souvisí a podporuje jej, a to
ranní kruh. Jak vyplývá z názvu, každé
ráno před zahájením vlastního vyučování se děti a dospělí v jednotlivých třídách
setkávají tak, že se posadí na zem do kruhu, ve kterém má každý možnost podělit
se s ostatními o to, co je pro něj v danou
chvíli důležité. Mluví vždy pouze jeden
a ostatní se soustředí na to, co jim vypráví. Kdo chce, může tak sdílet své myšlenky, postřehy, názory a další záležitosti. Pomocí této aktivity se u dětí rozvíjejí
komunikační dovednosti – umění vyprávět (všichni máme zkušenost, jak důležitá je přesnost vyjádření pro to, aby druhý
pochopil, co říkáme) i umění naslouchat
– dovednost podporující empatii. Poté, co
všichni dostanou možnost se v ranním
kruhu vyjádřit, se mohou ještě doptat
na to, čemu například nerozuměli, nebo
co je zaujalo. Všechny tyto dovednosti se
pak uplatní v kruhu komunikačním, jež
využíváme, řeší-li se nějaká náročnější situace nebo problém. Cílem práce v ranním kruhu je také rozvoj vztahů, vytváření soudržnosti, pocitu sounáležitosti
a přijetí každého dítěte, rozvoj jeho emocionality a vytváření bezpečného klimatu třídy. Po ranním kruhu se žáci dozvědí,
co je ten den čeká a vyučování může začít.
A co se nám v dubnu ještě podařilo?
Máme velkou radost ze všech dětí, které
jsme zapsali do budoucí první třídy. Moc
náš potěšil nový trávník na našem školním dvorku a také velká účast dětí i rodičů na projektu Ukliďme Česko. V sobotu
6. dubna jsme se totiž přidali k celorepublikové úklidové akci a v okolí školy,
na březích Metuje a v Montaci společně
posbírali zhruba 230 kilogramů odpadů včetně pneumatiky vylovené ze dna
řeky. Za odvoz nepořádku děkujeme Technickým službám města Náchoda. Uklízet
budeme zase v září, kdy se koná celosvětový Úklidový den. Budeme rádi, když se
k nám přidáte!

Více informací o nás a naší škole se dozvíte na www.zspodmontaci.cz nebo na našem facebookovém profilu Začít spolu Náchod.
Těšíme se na setkání pod Montací

Montessori
mateřská škola
a základní škola
Když jsem byla malá, tak jsem chodila do normální školky. Když jsem byla
větší, tak jsem šla na zápis do normální
školy a do Montessori. Vzali mě do obou
škol a já dostala na výběr. Vybrala jsem si
tuhle Montessori školu, protože mi starší kamarádky řekly, že v normální škole
je nuda.
Když jsem přišla do Montessori školy,
tak to pro mě bylo nové, protože ve školce jsme měli dva dny, kdy jsme dělali pracovní listy a tady jsme si najednou mohli
zvolit práci. V matematice nejraději pracuji s barevnými tyčinkami na geometrii
a s násobilkovou knížkou. V češtině nejraději píšu příběhy. Je mi jedno o čem, ale
nejraději detektivky. Paní učitelky mi to
potom opraví a vysvětlí mi chyby.
Přeji všem dětem, aby je učení bavilo.
Anežka Čermáková, 10 let.

Náchodské MŠ

nabídnou místa pro děti
zaměstnanců nemocnice
V polovině dubna se uskutečnilo jednání na odboru školství Městského úřadu
Náchod za účasti místostarosty Františka Majera, vedoucí odboru Ivety Lukešové
a zástupců náchodské nemocnice – personálního náměstka Martina Kyntery a ombudsmanky Renaty Duškové. Hlavním
tématem byla možnost spolupráce a nabídka míst v náchodských mateřských
školách pro děti zaměstnanců ON Náchod.
„Město je zřizovatelem mateřských škol
a je v celku logické, že se snažíme hledat
cesty, jak vyjít vstříc managementu nemocnice a pomoci při zajištění personálu. Jednou z možností je právě umožnit maminkám
na mateřské dovolené návrat do zaměstnání prostřednictvím zajištění odpovídajícího
zázemí pro jejich děti,“ uvedl místostarosta
pro oblast školství František Majer.
Debatovalo se i o možnosti zřízení firemní mateřské školky. „Tímto jednáním
se chceme pro naše zaměstnance vytvořit takové podmínky, aby mohli své dítě do školky
umístit již od 2 let věku či zajistit umístění
dítěte tak, aby mohli vykonávat 12 hodinové směny,“ upřesnil personální náměstek
Martin Kyntera.
„Jsme připraveni jednat i o možnosti rozšíření pracovní doby MŠ,“ dodal místostarosta František Majer. V náchodské nemocnici je tato forma benefitu již dlouho
diskutovanou otázkou. Průzkum aktuálních požadavků a výsledky zápisu do MŠ
napoví vhodnou variantu, jak nejlépe vyjít vstříc zdravotníkům.

POZVÁNKY

KVĚTEN

23. ročník celonárodní veřejné sbírky

Český den

proti rakovině

15.5.2019
www.cdpr.cz

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

Generální partner:

Hlavní partner:

Hlavní mediální partneři:

Poděkování dalším partnerům a spolupracovníkům:

www.lpr.cz

Stáhněte si mobilní aplikaci sbírky
s preventivním kalendářem:

Mediální partneři:

Partneři:

IT partner:

Organizátor:

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

Město Náchod
vás srdečně zve
na akci

7. 5. 2019

NÁCHODSKÉ
M Á JOVÁ N Í

Příběhy našich sousedů
slavnostní prezentace
pamětnických příběhů,
které objevili studenti
z Náchoda
čtvrtek 9. 5. 2019 od 16 hodin
SPŠ stavební a Obchodní akademie
arch. Jana Letzela, Náchod
Denisovo nábřeží 673, Náchod
Na setkání s Vámi se těší studenti
SPŠ stavební a Obchodní akademie
arch. Jana Letzela, Náchod a Post Bellum.

PROGRAM

na Masarykově
náměstí

17.00 – 17.10
17.20 – 17.35
17.40 – 18.10
18.20 – 19.20
20.00 – 21.25
21.00

Jarní zpívání – Sboreček Plhováček při MŠ Havlíčkova
Májové radovánky – školní družina při ZŠ Plhov
Street dance taneční skupiny SVČ Déčko
Vivian – kapela
Wanastowi Vjecy Revival – kapela
Lampiónový průvod s mažoretkami MONA Náchod
a Dechovým orchestrem ZUŠ Náchod
Průvod vychází z ulice Českoskalická
od České pošty ve Starém Městě

21.45

OHŇOSTROJ

pod Státním zámkem Náchod k 74. výročí konce II. světové války
Doprovodný program
dětské zábavné atrakce, stánkový prodej
Z důvodu ohňostroje bude 7. 5. 2019 od 20.30 hodin uzavřeno zámecké schodiště od Hotelu
U Beránka a dočasně uzavřen vjezd na Masarykovo náměstí ve večerních hodinách.
Státní zámek Náchod bude 7. 5. 2019 otevřen!
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21.00

David Fiedler & Standa Vít – koncert,

8.30–12.00 Fotografická dílna
Camera obscura (z lat. temná komora)
Fotogram
lektoři: Petr Šulc, Tomáš Šimek, Roman Unger
(Masarykovo náměstí 1, klub Pranýř)
9.00–12.00 Přehlídka studentských divadel
(Městské divadlo Dr. Josefa Čížka, divadelní sál ZUŠ Náchod)
10.00–18.00 Přehlídka studentských filmů
Impuls Hradec Králové, O. Krejcar, J. Šlaisová
(Kino Vesmír, 2. patro)
11.00–17.00 Výstava – AŠOT HAAS (malíř a výtvarník)
(galerie NOLA – Purkyňova 518, Náchod)
12.30
NAHLÉDNUTÍ DO NÁCHODSKÉ HISTORIE
– pouliční divadlo, autor: Dominik Macháček
série volně navazujících pouličních představení v časech:
13.30, 14.30, 17.00 (centrum města Náchoda)
13.00
Bubenická dílna, lektor: David Andrš
(sraz před klubem Pranýř, Masarykovo nám. 1, Náchod)
13.00–17.00 Fotografická dílna
Camera obscura (z lat. temná komora)
Fotogram
lektoři: Petr Šulc, Tomáš Šimek, Roman Unger
(Masarykovo náměstí 1, klub Pranýř)
13.00–14.00 Rozborový divadelní seminář

Středa 15. května

Dance company, působil jako tanečník v USA a v muzikálu
Drákula (taneční sál ZUŠ Náchod)
17.15–18.45 Taneční workshop, pro děti 15–18 let
lektorka: Jana Valtarová
host, lektor: Tomáš Kuťák
(taneční sál ZUŠ Náchod)
17.00
Prima Jazz Band – koncert
(hudební počin swingových nadšenců regionu Náchodska
a Broumovska)
(Masarykovo náměstí, venkovní pódium)

X. ročník Hudebně divadelního festivalu pro
hendikepované žáky Královéhradeckého regionu,
Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola
Josefa Zemana v Náchodě
hosté: zpěváci z muzikálu „Děti ráje“
(Městské divadlo Dr. Josefa Čížka)
9.00–13.00 Fotografický workshop – Ateliérová fotografie
lektor: Roman Unger, sraz před klubem Pranýř,
Masarykovo nám. 1, (foto ateliér Romana Ungera)
9.30
NAHLÉDNUTÍ DO NÁCHODSKÉ HISTORIE
– pouliční divadlo

9.00

Pátek 17. května

13.00 - 17.00 Fotografická dílna – Urbex trochu jinak
lektor: Miroslav Kolátor
(sraz před klubem Pranýř, Masarykovo nám. 1)
14.00
Graffiti workshop, lektor: Jan Šubert, host: ASH721
(ul. Smolova, za prodejnou Old Town skate & street)
15.00
Workshop divadelní improvizace
– vedou lektoři improvizačního divadla: „Paleťáci“
(Městské divadlo Dr. Josefa Čížka)
15.00
Odpolední koncerty
Dechové orchestry ZUŠ Náchod & ZUŠ Nové Město n./Met.,
Dechový orchestr ZUŠ Hronov
(Masarykovo náměstí, venkovní pódium)
19.00
Honza Křížek s kapelou, koncert
frontman dnes již kultovních Walk Choc Ice, dlouholetý hlas
Blue Effect, multiinstrumentalista, skladatel filmové
a scénické hudby (Masarykovo náměstí, venkovní pódium)

POZVÁNKY

Sboreček Jiráskova Gymnázia
minus123minut – jazzový koncert

11.00–17.00 Výstava – AŠOT HAAS (malíř a výtvarník)
(galerie NOLA – Purkyňova 518, Náchod)
11.30
NAHLÉDNUTÍ DO NÁCHODSKÉ HISTORIE
– pouliční divadlo
autor: Dominik Macháček
série volně navazujících pouličních představení v časech:
13.40, 14.30 (centrum města Náchoda)
15.00
Street show – Paleťáci
(divadelní improvizační skupina, Pardubice)
19.00
Zahájení festivalu
(Velký sál Městského divadla Dr. Josefa Čížka)
Přivítání účastníků, seznámení s programem festivalu
Patron festivalu – herec a režisér Ondřej Kepka

Pondělí 13. května

13. – 17. květen 2019

Náchodská Prima sezóna

pořádají 22. ročník celostátního festivalu studentské umělecké tvořivosti

Náchodská Prima sezóna, o.p.s. a Město Náchod pod záštitou ministra kultury doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D., hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího
Štěpána, Ph.D. a starosty města Náchoda Jana Birke, za podpory Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR, Královéhradeckého kraje a Města Náchoda
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NAHLÉDNUTÍ DO NÁCHODSKÉ HISTORIE
– pouliční divadlo
autor: Dominik Macháček
série volně navazujících pouličních představení v časech:
11.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.00, 17.00
(centrum města Náchoda)
Divadelní představení pro školy
CHUTILO VÁM, PÁNI? autor: Pavol Seriš
pohybová komedie jednoho herce z podivného
světa restaurací a číšníků (Městské divadlo Dr. Josefa Čížka)
Výstava – AŠOT HAAS (malíř a výtvarník)
(galerie NOLA – Purkyňova 518, Náchod)
Projekce studentských soutěžních filmů
soutěžní přehlídky z r. 2017, 2018
(stan v podloubí radnice města Náchoda)
Bubenická dílna, lektor: David Andrš
(sraz před klubem Pranýř, Masarykovo nám. 1, Náchod)
Projekce studentských soutěžních filmů
soutěžní přehlídky z r. 2017, 2018
(stan v podloubí radnice města Náchoda)
Graffiti workshop, lektor: Jan Šubert, host: ASH721
(ul. Smolova, za prodejnou Old Town skate & street)
Tus TuDuKa – koncert bubenického souboru ZUŠ Náchod
djembe, basové bubny, umělecký vedoucí: Standa Vít
(Masarykovo náměstí, venkovní pódium)
Workshop hry na djembe,
lektor: Standa Vít
absolvent konzervatoře Jaroslava Ježka, u Lukáše
Doksanského (Arakain), kapely United Flavour, Mário Bihári
& Bachtale Apsa, Ewa Farná a mnoho dalších, lektor
bubenických workshopů po celé ČR a bicích nástrojů
v ZUŠ Náchod (Masarykovo náměstí, venkovní stan)
Taneční workshop, pro děti 12–14 let
lektorka: Jana Valtarová
host, lektor: Tomáš Kuťák
pedagog, tanečník, absolvent JAMU Brno, zakladatel Dancers

ZA PODPORY

SPONZOŘI

15.30–17.00

15.30

15.00

14.00

14.00–15.00

13.00

11.30–13.00

11.00–17.00

10.00

10.00

Úterý 14. května

blues – jazzový večer (Dannyho kavárna, Hotel U Beránka)
(Městské divadlo Dr. Josefa Čížka)
SKATE JAM – mini rampa SK8, lektor: Jan Šubert
(ul. Smolova, za prodejnou Old Town skate & street)
14.00
Procházka J. Škvoreckého
provází Ivana Votavová, Blanka Nešetřilová
(Masarykovo náměstí, lavička J. Škvoreckého)
15.00–19.00 Divadelní workshop – Pohyb na divadle
lektorka: Vendula Burger
česká herečka, tanečnice, loutkářka,
choreografka a divadelní pedagožka
(Městské divadlo Dr. Josefa Čížka)
15.00
FA BAND – koncert (ZUŠ Náchod, p. Franěk)
(Masarykovo náměstí, venkovní pódium)
17.00
Harmoniky – koncert (ZUŠ Náchod, p. Kubeček)
(Masarykovo náměstí, venkovní pódium)
18.00
Vernisáž – výstava soutěžních fotografií studentů,
Roman Unger
(Stará radnice – klub Pranýř, Masarykovo náměstí 1, Náchod)

www.atsunami.cz

®

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

HLAVNÍ PARTNER

GENERÁLNÍ PARTNER

ZA PODPORY

NÁCHODSKÝ

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

www.primasezona.cz a facebook festivalu

Vstup na jednotlivé akce: úterý–pátek je zdarma!
Podrobnější informace k jednotlivým akcím najdete na:

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

autor: Dominik Macháček
série volně navazujících pouličních představení v časech:
10.20, 11.00, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30
(centrum města Náchoda)
10.00
Rozborový literární seminář, setkání s porotci
(Městská knihovna Náchod)
11.00–17.00 Výstava – AŠOT HAAS (malíř a výtvarník)
(galerie NOLA – Purkyňova 518, Náchod)
13.00
Bubenická dílna, lektor: David Andrš
(sraz před klubem Pranýř, Masarykovo nám. 1, Náchod)
15.00
Slavnostní zakončení festivalu:
vyhlášení výsledků soutěžních částí
patron festivalu, herec a režisér Ondřej Kepka
(Masarykovo náměstí, venkovní pódium)
17.00
Big Band teplické konzervatoře – koncert
(Masarykovo náměstí, venkovní pódium)
17.00
Mezinárodní projekt – ZEĎ 2019
Fotoklub Náchod – vernisáž fotografické výstavy
(vstupní prostory Městské knihovny v Náchodě)
19.00–23.30 Hudební rockový večer
Koncerty hudebních skupin:
ROUSING NUMBERS
19.05–19.45
THE JAY
20.05–20.50
SNAP CALL
21.10–21.55
Ohnivá show – Inferno 22.00–22.10
IN4MATION
22.30–23.15
(Masarykovo náměstí, venkovní pódium)

PODPOROVATELÉ

8.30–12.00 Fotografická dílna – Urbex trochu jinak
lektor: Miroslav Kolátor
(sraz před klubem Pranýř, Masarykovo nám. 1)
9.00–12.00 Dětská Prima sezóna
host: Michal Nesvadba – „To nejlepší od Michala“
(Masarykovo náměstí – venkovní pódium, v případě
nepříznivého počasí – Kino Vesmír)
9.00 –12.00 Přehlídka studentských divadel
(Městské divadlo Dr. Josefa Čížka, divadlo ZUŠ Náchod)
11.00–17.00 Výstava – AŠOT HAAS (malíř a výtvarník)
(galerie NOLA – Purkyňova 518, Náchod)
12.30
NAHLÉDNUTÍ DO NÁCHODSKÉ HISTORIE
– pouliční divadlo, autor: Dominik Macháček
série volně navazujících pouličních představení v časech:
13.10, 13.30, 14.30, 15.30, 17.00 (centrum města Náchoda)
13.00–14.00 Rozborový divadelní seminář
(Městské divadlo Dr. Josefa Čížka)
13.00
Bubenická dílna, lektor: David Andrš
(sraz před klubem Pranýř, Masarykovo nám. 1, Náchod)

Čtvrtek 16. května

14.00

KVĚTEN
INZERCE
17
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Závod na
24 hodin:

Solo muži
Solo ženy
Duo muži
Duo ženy
Duo mix
Quatro muži
Quatro ženy
Quatro mix

Závod na
12 hodin:
Solo muži
Solo ženy

Kategorie Děti

Náchodská
24 hours MTB
4. ročník
Náchod - Běloves
04. - 05. května 2019

Poradna osobnostního rozvoje Náchod
Náchod

Více na: www.nachodska24hoursmtb.cz

NOVĚ OTEVŘENO.

Plhovské náměstí, Pod Kapličkou 1187
(bývalá prodejna pekařství U Zvonu)
Otevřeno denně od 10.00 do 18.00
Nabízíme točenou a kopečkovou zmrzlinu,
kávu i s sebou, zákusky.
Posezení uvnitř i venku. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Chcete se cítit lépe?
Být zdravější a spokojenější?
Chcete více peněz, lepší vztahy, práci?
Chcete .....?

Více se dozvíte na www.zule.cz
Zuzana Lenerová
tel.: +420 724 690 551
e-mail: zule@centrum.cz

POZVÁNKY

KVĚTEN

Město Náchod pořádá ve spolupráci se sociálními službami

FESTIVAL
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2019

Silnice I/33

I/33 Náchod – obchvat

18. ČERVNA 2019

INFORMATIVNÍ SETKÁNÍ
PRO OBČANY

od 9 do 18 hodin

na Masarykově náměstí v Náchodě
VSTUP VOLNÝ

Program:
9:00
• slavnostní zahájení, úvodní slovo zástupců města Náchoda
9:30 – 18:00
• prezentace poskytovatelů sociálních služeb a návazných služeb z regionu
• 23 poskytovatelů představí cca 40 sociálních služeb dostupných
pro obyvatele Náchodska
• ukázky výrobků uživatelů sociálních služeb a jejich prodej
• ukázka kompenzačních pomůcek
• základní informace o Alzheimerově nemoci a o demenci, mini-mental testy
• tísňová péče - ukázka telekomunikace mezi dispečinkem a zkušebním
tísňovým tlačítkem
• občerstvení a káva z LÁRY FÁRY
13:00
• informace k Seniorské obálce - Mgr. Jana Fröhlichová, MPSV
14:00
• vystoupení klientů sociálně aktivizační služby ARCHA
15:00
• vystoupení kytarového kroužku DÉČKO
16:00
• k poslechu zahraje kapela KLAPETO
18:00
• ukončení festivalu

Vážení občané,
dovolujeme si Vás pozvat na informativní setkání ohledně přípravy stavby silnice I/33 – obchvat města
Náchod. Setkání pro občany města se koná dne 14. 5. 2019 od 17.00 hod. v přednáškovém sále
Městského divadla dr. Josefa Čížka.
Program:

à Úvod, shrnutí dosavadní přípravy,
à Vizualizace celé stavby obchvatu,
à Představení stavby v okolí města Náchod,
à Průběh další přípravy akce,
à Princip řešení majetkoprávní činnosti.

Předpoklad ukončení setkání: 18.30 hod.
Účastníci schůzky: moderátor a zástupci organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR (investor),
SATRA, spol. s r. o. (projektant) a města Náchod.
Jan Birke, starosta města Náchoda

Trutnov

přeložka silnice II/303

Dolní
Radechová

3 0 3

tunel Dolní Radechová

Kłodzko

Lhotky

silnice I/33 – obchvat Náchoda

Babí
3 3
1 4

Kramolna

tunel Kramolna

3 3

Běloves

Náchod
Vysokov

3 3

0

Staré Město
nad Metují
Hradec Králové

1

Geografická data poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2008

Dobrošov

2 km
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INZERCE, RECYKLOJÍZDA

NOVÁ BEZKONTAKTNÍ
MYČKA VOZIDEL NÁCHOD

Mezinárodní veletrh s českou účastí
Ve druhé polovině března se otevřely brány největšího veletrhu spojovací a kotevní techniky, Fastener Fair Stuttgart.
Koná se jednou za dva roky a sejdou se zde vždy nejvýznamnější hráči odvětví nejen z Evropy, ale i z celého světa. Letos
jich bylo 987 ze 45 zemí. Samozřejmě, že na takovém podniku nesměla chybět ani společnost Hašpl a.s. Prezentovala
se zde jako přední evropský výrobce hřebíků, včetně těch
páskovaných, který ale dokáže nabídnout ucelený sortiment
dalšího spojovacího materiálu.
V době, kdy celému světu vládnou nové technologie v čele
s internetem, je namístě otázka, zda mají veletrhy ještě co
říct? Současné veletrhy slouží spíše jako meeting points –
je to příležitost setkat se se zahraničními zákazníky na jednom místě, odprezentovat novinky, shrnout spolupráci
a nabídnout řešení „na míru“. Přesně takový byl i letošní
Fastener Fair ve Stuttgartu.

moderní mikroprášková technologie mytí
celoroční provoz NONSTOP
platit lze i bankovní kartou v každém boxu
výška boxů je 3,5 metru
přes den s obsluhou, která ráda poradí
nebo vůz umyje za Vás
věrnostní karty pro firmy i jednotlivce
vysavač pro dva vozy a automat na kávu
Ulice U Cihelny vedle depa České
pošty při příjezdu do Náchoda
od Nového Města nad Metují

Car Wash 90x123 mm BW.indd 1

RECYKLOJÍZDA připomene důležitost
recyklace baterií, setkat se s ní budete
moci i v Náchodě

04.01.19 10:40

Použité baterie pro Recyklojízdu můžete už nyní odevzdávat
na následujících místech:
1) sběrný dvůr
2) budovy úřadu – Masarykovo nám. 40, Němcové 2020, Zámecká 1845, zelené krabičky s nápisem ECOBAT
3) Městské informační centrum v budově staré radnice na Masarykově náměstí
4) hřbitov – označená schránka u nádob na tříděný odpad
5) červené kontejnery ASEKOL (16 ks po celém Náchodě) – označená štěrbina na boku kontejneru
6) vybrané supermarkety a elektro obchody
Velké baterie (startovací akumulátory, trakční baterie, aku
ze záložních zdrojů, baterie z bicyklů atd.) lze odevzdat pouze
ve sběrném dvoře nebo u prodejce, popř. ve sběrně druhotných
surovin (Pb aku).
Články a baterie se nesmějí mechanicky poškodit, aby nedocházelo k úniku elektrolytu (žíravý, korozivní), v případě LiIon
nebo LiPol akumulátorů může vést mechanické poškození dokonce k požáru. Opatrnost při zacházení je vždy na místě.
RECYKLOJÍZDA 2019 – základní fakta
Startuje 11. června 2019 v Českém Těšíně a končí 20. června 2019 v městě Ostrov.
3členný základní tým Recyklojízdy stráví 10 dní v sedle
elektrokola a zdolá přes 800 km.
Po cestě zavítá do 25 českých a moravských měst a obcí.
Sledujte nás na Facebooku RECYKLOJÍZDA a na webu recyklojizda.ecobat.cz.

AMAG

KVĚTEN

Za malíři do Vesmíru
AMAG (Atelier malířů a grafiků)
Malé ohlédnutí
za březnovými výstavami členů spolku AMAG:
V měsíci březnu t. r. jste měli možnost navštívit výstavu dvou
našich výtvarníků Hany Koblížkové-Šálové a Lubomíra Zemana
ve foyer sálu Josefa Čapka, kterou pořádalo Kulturní a informační středisko v Hronově. Lubomír Zeman je spíše známý jako řezbář a tvůrce betlémů. Tentokrát se představil výtvarnými díly –
obrazy, tvořenými různými výtvarnými technikami. Vystaveny
byly především krajiny nejen z blízkého okolí, ale i krajiny vzdálenější, které malíř rád navštěvuje.
Hana Koblížková – Šálová má již svůj vyhraněný styl a její obrazy se dají celkem snadno identifikovat. Přesto ráda také experimentuje s barvami i výtvarnými technikami.
Svou další výstavu v březnu t.r. uspořádala v České Skalici
ve stylovém prostředí Vily Čerych. Zde předvedla téměř 50 obrazů, které nádherně doplnily a vyzdobily interiér tohoto předválečného architektonického skvostu, kterým se Česká Skalice
pyšní. Škoda, že Náchodský zpravodaj nepodává barevně, čtenáři by tak mohli na přiložené fotografii z výstavy plně posoudit
barevný soulad interiérového vybavení s barevným a stylovým
laděním vystavených obrazů.
Hana Koblížková – Šálová je velice aktivní malířkou i vystavovatelkou svých obrazů a s její tvorbou se obdivovatelé umění
setkávají již několik desítek let.
Z aktualit ještě stojí za připomenutí současná výstava dalšího
člena spolku AMAG pana Karla Ungra. Je to jeho první samostatná výstava a lze ji zhlédnout ve druhém patře Městské knihovny
v Náchodě ve studovně do 3. května 2019. Na fotografii je Karel
Ungr u svých obrazů při vernisáži 1.dubna 2019 .
Jiří Spíšek

Město Náchod čeká na otevření ambulantního centra
Město Náchod se připravuje na otevření ambulantního léčebného programu pro lidi, kteří se potýkají se závislostmi. Ambulantní
centrum bude provozovat organizace Laxus z. ú., která má na Náchodsku zkušenosti s poskytováním Terénního programu. Služba
Ambulantního centra by měla začít fungovat v červnu a bude mít
otevřeno dva dny v týdnu.
Organizace Laxus z.ú. působí ve městě Náchod a jeho okolí od roku 2002, kdy ve městě začal fungovat Terénní program
pro uživatele návykových látek. „Na základě práce terénních pracovníků dlouhodobě evidujeme zájem o poradenské pracoviště.
Připravovaná pobočka Ambulantního centra vychází z potřeb
klientů, pro které je časově i finančně náročné tuto službu navštěvovat v Hradci Králové“, říká Eva Mifková, ředitelka organizace Laxus z.ú.
Služby Ambulantního centra jsou určeny těm, kteří se rozhodli udělat ve svém životě změnu. „Zakázkou klientů je abstinence nebo omezení užívání látky. Do našich ambulantních center
zároveň docházejí i partneři nebo rodinní příslušníci klientů,
kteří potřebují podporu nebo pomoc se zorientovat v náročné
situaci“ doplňuje Eva Mifková. Ambulantní centrum poskytuje služby uživatelům legálních i nelegálních návykových látek,
gamblerům a jejich blízkým osobám. Dále službu mohou využít
i ti, kteří abstinují a chtějí si abstinenci udržet. Největší zastoupení v léčebném programu patří lidem, kteří se potýkají se závislostí na alkoholu.
Podle zprávy Národního monitorovacího střediska z roku 2015
se na území ORP Náchod může vyskytovat až 3716 osob, které
rizikově užívají alkohol a až 2581 problémových hráčů hazardních her. Organizace Laxus z.ú. na Náchodsku pracuje s 48 klien-

ty v terénním programu, 5 klientů dojíždí do Kontaktního centra
v Hradci Králové a 18 do Ambulantního centra v Hradci Králové. Terénní pracovníci, kteří již na tomto území působí, nemají
kapacitu se primárně věnovat otázkám alkoholu nebo gamblingu, stejně jako dlouhodobé péči o ty, kteří usilují o abstinenci.
Služba Ambulantního centra je anonymní, zdarma, klienti se
na schůzky objednávají a podmínkou docházení do služby je
střízlivý stav. Otevřením Ambulantního centra v Náchodě se
rozšíří síť specializovaných adiktologických služeb v Královéhradeckém kraji. Tento trend podporuje Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky v zájmu veřejného zdraví a minimalizace škod spojených se závislostmi. Proces schvalování realizace
služby ještě není ukončen. Rada města Náchoda Ambulantní centrum podpořila, nyní žádost postupuje ke schválení Radě a Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje.
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POZVÁNKY

DEN ZDRAVÍ
S NEMOCNICEMI KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

NICEMI KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

30. května 2019, 9.00 - 15.00 hodin
Masarykovo náměstí, Náchod

pondělí 13. 5. 2019 v 19 hodin
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka
vstupné 100 Kč

BEZPLATNÁ PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ
Měření krevního tlaku
Orientační měření glykémie (nalačno)
Saturace kyslíku v krvi

uvádí koncert

minus123minut

EN ZDRAVÍ
•
•
•

Náchodská Prima sezóna

Host Uršula Kluková

DOPROVODNÝ PROGRAM
•
•
•
•
•
•
•

Preventivní program VOZP proti rakovině tlustého střeva – domácí testy na okultní krvácení
Prevence cévní mozkové příhody a rakoviny prsu
Ukázky první pomoci a péče na výukových modelech (aplikace injekcí), ukázka ﬁngovaných zranění, soutěž v první pomoci
Prohlídka záchranářské techniky, edukace v oblasti volání na tísňovou linku
Ukázka správného mytí rukou včetně zkoušky správně provedené dezinfekce
Program Královéhradecké lékárny
Prezentace Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě

AKCI POŘÁDÁ ZDRAVOTNICKÝ HOLDING KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE a.s.
A OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM NÁCHOD.

Hlavní partner:

CMYK
Pantone
RGB

22, 81, 0, 0
241 C
173, 77, 146

CMYK
Pantone
RGB

0, 0, 0, 70
Cool Gray 10 C
110, 110, 110

CMYK
Pantone
RGB

0, 100, 0, 0
Process Magenta C
196, 0, 121

CMYK
Pantone
RGB

0, 80, 95, 0
173 C
203, 78, 34

CMYK
Pantone
RGB

0, 35, 85, 0
157 C
231, 176, 65

CMYK
Pantone
RGB

0, 0, 100, 0
Process Yellow C
255, 237, 0

www.minus123minut.cz
Předprodej vstupenek: Městské informační centrum v Náchodě, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod

PROJEKTY

KVĚTEN

Projekt „Aktivní senior polsko-českého pohraničí”
dobíhá úspěšně do cíle
Projekt je realizován za podpory Evropské unie v rámci přeshraničního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko,
a to ve výši 85 % z celkových uznatelných nákladů. Čeští partneři navíc získali i 5 % dotaci ze státního rozpočtu. Zbývající
10 % spoluúčast hradí město Náchod, které je jedním z 6 partnerů projektu. Vedoucím partnerem je město Świdnice a dalšími partnerskými subjekty jsou města Trutnov, Kłodzko, Kędzierzyn-Koźle a Folklorní soubor BARUNKA, z.s. Česká Skalice.
Celkové náklady projektu činily 479 tis. EUR, z toho pro město Náchod bylo připraveno 67 tis EUR.
Projekt Aktivní senior, který byl zahájen v září 2016, v sobě
zahrnoval nezměrné množství akcí, workshopů, výletů a kurzů
různého zaměření. V Náchodě proběhly 4 semestry tzv. Akademie 60+, určené pro občany města Náchoda seniorského věku,
kteří mají chuť navázat na své dovednosti z mládí v oblasti hudby, výtvarného umění či pohybových schopností a dovedností a nebo se chtějí začít zdokonalovat v těchto oblastech zcela od piky. Další přidanou hodnotou projektu byly i workshopy
konané v Městské knihovně v Náchodě na téma plstění, drátkování, tvorba dekorací dle ročních období a mnohé další. V neposlední řadě se senioři měli možnost účastnit 14 výletů do part-

nerských měst, kde se nejen krátce seznámili se zajímavostmi
daného partnerského města, bohatě se občerstvili, ale každá
integrační akce obsahovala i zábavný program šitý seniorům
na míru. Účastnili jsme se tak například Seniorských trhů v Kłodzku, Sportovní či kulturní seniorády ve Świdnici, Festivalu zdraví v Kędzierzyn-Koźle, Věšení draka v Trutnově, Posvícení či Masopustu v České Skalici a Kurónských slavností v Náchodě, kde
si všech 270 českých i polských seniorů mělo možnost prohlédnout náchodský zámek s průvodcem, výtvarně se „vyřádit“ v Galerii výtvarného umění v Náchodě s autorkou právě vystavovaných exponátů, účastnit se programu Kuronských slavností
a během celého dne doplňovat vydanou energii nejen svačinkami, ale i několika chodovým obědem, které pro všechny připravila školní jídelna v Raisově ulici. Celý projekt se setkal jak
na české, tak i na polské straně s velkým zájmem seniorské veřejnosti a pro všechny organizátory ze zúčastněných měst tak
bylo velkou výzvou a motivací připravit nový projekt pro seniory, ve kterém dojde k propojování nejen občanů z různých stran
hranice, ale i mezi generacemi. Projekt startuje už v květnu tohoto roku a má ambice být stejně úspěšný jako k 30. dubnu končící „Aktivní senior polsko-českého pohraničí”.

Dostavba Malých lázní v Bělovsi vstupuje do své finální etapy
V pondělí 15. dubna odpoledne podepsal starosta Náchoda Jan
Birke a jednatel společnosti Průmstav Náchod, s.r.o., Vratislav
Zítka smlouvu o dílo na dostavbu areálu Malých lázní v Bělovsi.
„Na tento okamžik čekáme od prosince loňského roku, kdy jsme
se bohužel museli rozloučit s původním dodavatelem stavby, firmou
Green Project, s.r.o., v jejíž silách nebylo projekt dokončit,“ uvedl při
podpisu smlouvy starosta Jan Birke.
Firma Green Project, s.r.o., Průhonice předala nedokončené
dílo městu Náchod 14. 12. 2019. Od té doby byl rozestavěný objekt zabezpečen pro zimní měsíce a začátkem ledna 2019 vypsána nová veřejná zakázka na jeho dostavbu, ve které zvítězila firma Průmstav Náchod, s.r.o.
Projekt obnovy Malých lázní v Náchodě-Bělovsi je součástí projektu AQUA MINERALIS GLACENSIS spolufinancovaného
z prostředků Evropské unie – Evropského fondu pro regionální
rozvoja státního rozpočtu ČR.
Dokončení stavby za téměř 15 mil. Kč (14.955.076,83 Kč) je
smluvně stanoveno na dobu šesti měsíců od podpisu smlouvy
a jak již bylo v minulosti avizováno, čerpání dotace s ohledem
na posunutí termínu dostavby, ohroženo není. Již před časem
byl termín ukončení celého projektu z důvodu žádosti jednoho
z polských partnerů prodloužen do dubna 2020.

A jak bude stavba v následujících měsících probíhat?
„Nyní zbývá dokončit interiéry vily Komenského, střešní krytinu
a zateplení budovy. Dále pak stavební práce související s výstavbou
kolonády a instalací a technologií stáčení minerálních vod z třinácti
nových pítek a provést konečné terénní úpravy a ozelenění,“ upřesnil místostarosta Jan Čtvrtečka.
Do dalšího kroku v budování náchodských lázní se můžete zapojit nyní i vy. V nejbližších dnech bude zveřejněna anketa pro
širokou veřejnost, kde se budeme ptát, jaká jména ponesou samotné minerální vody čerpané ze dvou vrtů Běla a Jan. Na podzim loňského roku se sešlo více než 400 tipů, ze kterých náchodští radní vybrali 10 nejzajímavějších. Tato jména postoupila
do ankety.
Sledujte internetové stránky www.
mestonachod.cz
a zapojte se. Autoři dvou vybraných
názvů minerálek
budou odměněni částkou 3 tisíce
korun.
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PSO, HOPSÁČEK

Pod pokličku s PSO
To to utíká! Je již květen, hudby čas, a od novoročních koncertů v Hronově se toho mnoho událo. Poprvé za historii našeho
orchestru jsme koncertovali v Brně, a to pro organizaci Na Počátku, která se stará o maminky s dětmi či těhotné ženy v nouzi. Společnými silami se podařilo vybrat přes 135 tisíc korun
na provoz této organizace a my moc děkujeme, že jsme mohli
být u toho. Také jsme po dvou letech opět zavítali do trutnovského UFFa, kde jsme se těšili z dlouhého potlesku vyprodaného sálu – děkujeme za něj!
A teď k organizačním záležitostem dalších měsíců. Jak se říká,
změna je život a my v itineráři máme změny hned dvě. V sobotu 25. května zavítáme opět k sousedům do Vambeřic – tady se
nic nemění. Od 16.30 se na vás těší PSO, Džouí, Věrka, Honza
a plno muziky. Další den, tedy 26. 5., jsme měli slavnostně otevírat nový kulturní sál v Solnici společně se zpěvačkou Dashou
a dirigentem Martinem Kumžákem. Bohužel se rekonstrukce trochu protáhla a koncert se uskuteční v neděli 8. září. Další změna
též nastala v Litomyšli a náš koncert se přesouvá z 15. června na
6. července. To snad pro letošní rok je ze změn vše.
Máme pro vás ale ještě jednu informaci. Možná jste již zaslechli, že na přelomu června a července něco chystáme a na náš
region taky nezapomeneme, jen to ještě chvíli necháme pod pokličkou! Prozradíme však pár základních informací: teplo, vlak,
hudba, klobouk, dobro, hodně kilometrů, sluneční krém, unplug,
stany, rock, spacák... Tak nás bedlivě sledujte, ať vám nic neunikne. A my se v červnu zase ozveme – snad již bez pokličky!
Vaše PSO

MC Hopsáček
www.hopsacek.cz
květen a léto v Klubu SUN Náchod – MC Hopsáček
14. 5. od 17.30 nebo 23. 5. od 10.00 Znakování batolat – seminář pod vedením akreditované lektorky – pro více informací
a rezervaci – tel. 606 549 438 nebo email Letz.janka@seznam.cz
(nehodí se vám termín, ale ráda byste se dozvěděla více informací – volejte nebo pište lektorce v případě více zájemců bude vypsán další termín, krom seminářů se uskuteční i pravidelné setkávání znakujících miminek – vždy je nutná rezervace)
16. 5. od 10.00 hod. Beseda s Herou – pečeme s dětmi pro radost
28. 5. od 17.30 – Beseda na téma „Ušní a tělové svíčky – relax, rehabilitace, čistota“ – více informací na tel. 723577280
31. 5. Květinový den – zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi
v lavičkoparku na sídlišti u nemocnice – rozloučení se školním
rokem, možnost opékání vuřtů

Harmonogram dne:









Soutěžní disciplíny, tvoření, bosonohá stezka
Trampolína, nafukovací klouzačka
Bubnování,Kubb,Šachy,Ruské kuželky
18:15 Opékání vuřtů (vzít vlastní)
Drobné občerstvení (limo, káva, zákusek)
Možná přijde i kouzelník 
Navštíví nás čtyřnozí kamarádi
A další aktivity ….

Na základě veřejného zájmu pro potřeby marketingu organizace upozorňujeme, že během akce bude pořízen digitální záznam.

Klub SUN Náchod z.s.
KB Náchod -

78-8963820227/0100

Bílá 1969, 547 01 Náchod

www.hopsacek.cz

IČO:26659280

mobil: +420608970406

e - mail: hopsacek@seznam.cz

www.mestonachod.cz

ZÁMEK, CHOVATELÉ

KVĚTEN

Dáma a Gentleman roku ČR 2019

Náchodští chovatelé
zvou na výstavu
Chovatelé v Náchodě neporuší vžitou tradici jarní výstavy ani
letos, 11. a 12. května bude v areálu U Cihelny v Náchodě Starém
Městě živo. Otevřeno v sobotu 8–17.30, v neděli 8–12.00.
Letošní výstava bude ve znamení pokračující spolupráce s chovateli novoměstského Výrova i se střediskem volného času, náchodským Déčkem. Návštěvníci se mohou těšit na pestrou podívanou. Chovatelé králíků okresu Náchod budou soutěžit
o nejlepší expozici 10 vybraných kolekcí letos již po 54.! Za zhlédnutí stojí i tradiční expozice drobného zvířectva.
V sobotu diváci uvidí ukázky Mini Tera Zoo, kde se můžete pomazlit s hadem a uvidíte volně létající papoušky a také uvidíte
oblíbené dravce a sovy. Pro děti budou připraveny jízdy na koních a soutěže s Déčkem, pro všechny návštěvníky bohatá tombola. Významnou součástí výstavy bude v neděli 12. 5. přehlídka společenských plemen psů – „Náchodské psí korzo“, spojená
s ukázkou psího parkuru – agility. Přihlášky a zápis psů v neděli od 8.30 hodin.
Občerstvení pro diváky bude zajištěno, bude připraven stánkový prodej chovatelských potřeb, květin a sadby, v sobotu do
11 hodin prodej kuřic.
Náchodští chovatelé se těší na vaši návštěvu.
OKRESNÍ VÝSTAVA

DROBNÉHO
ZVÍŘECTVA

1911

Rádi bychom pozvali ženy a muže 50+ do soutěže Dáma
a Gentleman roku 2019. Pokud ovládáte alespoň základy na počítači, jste šarmantní a vystoupit před veřejností pro vás není
problém, tak je to šité na míru pro vás.
Účast v nejkvalitnější soutěži v této kategorii s dlouhodobou
tradicí. Regionální castingy, semifinále a závěrečný finálový gala
večer.
Prostor pro seberealizaci s využitím vlastního smyslu pro humor, šarmu a elegance.
Pohodová atmosféra přispívající k navázání nových přátelství.
To ale nesmíte zapomenout, že uzávěrka přihlášek je do
30. května 2019!!!
Přihlášky a další informace na www.eurobabicka.cz

2019

11. a 1 2. května 2019

AREÁL U CIHELNY

*Okresní soutěž chovatelů
králíků *Tradiční expozice
drobného zvířectva
*Prodej chovatelských potřeb,
zvířat, sadby a květin
*Soutěže pro děti s Déčkem
*Projíždky na koních
*Psí korzo v neděli 12.5.
*PREZENTACE 8,30-9,30 hod.
,

*Prodej kuřic v sobotu do 11 hod.

*Otevřeno -

Sobota 8 - 17,30 hod;

Neděle 8 - 12 hod.

*Vstupné: 30 Kč, děti 10 Kč

Poděkování
za Jarní dobročinný bazar
Organizace Péče o duševní zdraví, která pomáhá lidem s duševním onemocněním, srdečně děkuje za neuvěřitelnou energii,
odhodlání, zapojení a víru v dobrou věc, jež provázela letošní Jarní dobročinný bazar konající se od 8. do 12. dubna. Největší poděkování patří pořadateli bazaru Církvi bratrské v Náchodě. Celá
akce by se však nemohla uskutečnit bez dárců, dobrovolníků
a bez těch, kteří přinesli věci k prodeji, či nakoupili. Díky všem
těmto lidem se vybrala neuvěřitelná částka 152.000 Kč. Z tohoto
výtěžku budeme moci na pobočku Péče o duševní zdraví v Náchodě pořídit automobil k poskytování terénních sociálních služeb lidem s vážným duševním onemocněním.
Za organizaci Péče o duševní zdraví Bc. Michaela Venclová.
Také se přidáváme k srdečným díkům vám všem, kteří jste i tentokrát podpořili
dobročinný bazar a podpořili
tak organizaci Péče o duševní
zdraví a těšíme se na podzimní bazar, který je naplánován
v termínu 14.–18. října.
Za bazarový tým
Jana Hejzlarová

Státní zámek Náchod
Co nabízí náchodský zámek v květnu 2019?
V měsíci květnu nabídne náchodský zámek návštěvníkům prohlídky Reprezentačních pokojů Piccolominiů, Salonů II. zámeckého
patra a vyhlídkové věže, terasy a středověkého sklepení a to od úterý do neděle od 9 do 16 hodin.
O víkendech v 10 a 14 hod. bude pro zájemce o faleristiku otevřena Expozice řádů, mincí, medailí, šperků a vyznamenání, která je spojena s prohlídkou Reprezentačních pokojů Piccolominiů
(v ostatních dnech je prohlídka možná pro objednané skupiny
deseti a více osob). Vstupné: plné 170 Kč a snížené 130 Kč.
KULTURNÍ A DALŠÍ AKCE:
1. a 8. 5. (svátky) – Prohlídky Reprezentačních pokojů Piccolominiů se sníženým vstupným pro všechny návštěvníky
4. 5. – Mše svatá v zámecké kapli Nanebevzetí Panny Marie
v 16 hodin.
5. 5. Prohlídka zámecké kaple – prohlídka raně barokní zámecké kaple Nanebevzetí Panny Marie včetně sakristie a kruchty, ve 13 hodin. Vstupné jednotné: 50 Kč
Prohlídky pro dětské návštěvníky – Vyprávění ze zámku
a podzámčí
Speciální prohlídky pro I. stupeň základních škol. Děti se během
prohlídky zábavnou formou seznámí se životem aristokratické
rodiny, zámeckých úředníků a služebnictva v 19. století.
Prohlídky se konají v květnu a červnu každou středu od 9 do 15
hodin. Délka prohlídky 30–40 minut. Vstupné 50 Kč.
Nutná rezervace prohlídky alespoň 3 dny předem na tel.
491 426 201 nebo 773 771 818.
Těšíme se na vaši návštěvu! www.zamek-nachod.cz
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MUZEUM, BILLIARD

Jaroslav Jošt v Muzeu Náchodska
Ve čtvrtek 4. dubna 2019 proběhla ve
výstavní síni Muzea Náchodska v Tyršově ulici vernisáž výstavy gobelínů Jaroslava Jošta. Po dobu jednoho měsíce mají
návštěvníci možnost zhlédnout téměř
v úplnosti pozoruhodné dílo tohoto náchodského tvůrce. Jaroslav Jošt zůstane
v muzeu přítomen i poté, neboť se rozhodl věnovat naší instituci gobelín „Náchodský hrad 1538“ o šířce 1,15 a výšce
2,2 metru. Za tento velkorysý dar se sluší
co nejsrdečněji poděkovat. Hned po skončení výstavy jím obohatíme stálou expozici muzea v Broučkově domě čp. 18 na
hlavním náchodském náměstí. Věřím, že
pohled na gobelín v živých barvách s působivým námětem úvah nad možnou a zaniklou podobou náchodského hradu může
nejednoho pozorovatele přivést k hlubšímu zájmu o vrstvy paměti prostředí, ve
kterém žijeme. Vždy je co objevovat a muzeum chce být partnerem a pomocníkem
takového poznávání.
Jaroslav Jošt se narodil roku 1951, v náchodské základní umělecké škole jej formoval sochař Jindřich Roubíček, v kresbě

pak akademický malíř a grafik Jiří Kodym.
Vyučil se tiskařem, později absolvoval
střední grafickou školu. V náchodském
loutkovém souboru Dětem pro radost nejen hrál, ale také navrhoval loutky a divadelní loutkové scény. Inspirován secesí,
užívá autor ve svých dílech ostřejší barevné kontrasty, výraz energie. S neobyčejně
pracnou technikou vyšívaných gobelínů
začal v roce 1976. Nejprve vytvářel menší formáty měsíčních znamení a květinové motivy. Mnohem později, po roce 1997,
vznikly celé cykly gobelínů – Živly, Starý zákon, Nový zákon, Dvanáct měsíců.
Spektrum jeho tvorby doplňují pohádková
témata a výjevy z antických bájí a pověstí.
Sixtus Bolom-Kotari

Jaroslav Jošt a ředitel Muzea Náchodska
Sixtus Bolom-Kotari před gobelínem
Náchodský hrad 1538
Foto: Romana Pacáková, Český rozhlas
Hradec Králové

Billiard club Broumov

pořádal finále Mistrovství České
republiky v trojbandu na malém stole
Celkem 22 hráčů se přihlásilo na republikový šampionát v trojbandu na malém stole, který se konal 6.–7. dubna 2019.
Stejně jako před dvěma lety se pořadatelství ujaly kluby SK Billiard club Broumov
a TJ Náchod.
Tříčlenné skupiny A až D se odehrály v Broumově a zbylé tři skupiny F až G
v Náchodě. Postup mezi posledních 16,
kde se již hrálo vyřazovacím způsobem,
si zajistili první dva hráči plus nejlepší
hráč ze třetího místa.
Suverénně, stejně jako v loňské sezóně, odehrál hráč havířovského klubu Ivo
Gazdoš v pořadí již 29. ročník republiko-

vého šampionátu v trojbandu na malém
stole, když ve finále porazil prostějovského Zdeňka Galíčka 40:27 na 22 náběhů.
Ze zmíněných 29 ročníků je to pro Ivoše
již 19. výhra a stejně jako minule odehrál
Ivoš turnaj na úrovni přes dva průměr.
"Finálový zápas byl v Ivošově podání
"nejhorší" a asi ho bude ještě chvíli mrzet poslední kvarta v 17. náběhu, která
by znamenala vylepšení českého rekordu
v generálním průměru na mistrovství.
Věřme, že ho forma neopustí a stejným
způsobem se mu bude dařit i na blížícím se evropském šampionátu. A nejenom jemu, Českou republiku zde bude
reprezentovat devět hráčů! Velké poděkování patří pořádajícím klubům z Broumova a Náchoda. Turnaji přidal na kvalitě zejména neustále se zlepšující přímý
přenos, který v průběhu finálového dne
sledovalo téměř 100 diváků! Všechny zápasy z Broumova můžete zpětně zhlédnout na Youtube kanálu broumovského klubu. Dále bychom chtěli poděkovat
i všem sponzorům za jejich dary," uvedl
za SK BC Broumov Libor Bohadlo.
René Herzán
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Medaile pro T. J. Sokol Náchod
V sobotu 13. dubna 2019 se v náchodské sokolovně konal první závod ze série soutěží ve sportovní všestrannosti, a to závod
ve sportovní gymnastice a ve šplhu.
Závod proběhl za účasti 70 závodnic z celé župy Podkrkonošské – Jiráskovy a byl prvním kvalifikačním závodem na přebory
ČR ČOS ve sportovní všestrannosti, která se skládá z plavání, atletiky, gymnastiky a šplhu. Soutěžilo se v sedmi věkových kategoriích a v šesti z nich vybojovaly dívky z Náchoda zlaté medaile. Náleží jim celkem 12 titulů. Jen v kategorii dorostenek jsme
neměli zastoupení, a tak si titul odvezly dorostenky z Jaroměře.
V kategorii „žákyně I.“ zvítězila Barunka Zelená a stříbro vybojovala náchodská Barunka Vinterová. Kategorii „žákyně II.“
ovládly opět náchodské sportovkyně, zlatá Lucka Růčková a stříbrna Viktorka Marková. V kategorii "žákyně III" zvítězila Barbora Ficencová před stříbrnou Nikolou Matějů. V kategorii „žákyně
IV.“ zvítězila Lucie Řehůřková před stříbrnou Barborou Notkovou ze Sokola Police n. Met. Bronz potom patřil náchodské gymnastce Kateřině Hemelíkové. A v kategorii žen si mezi sebou zlato
a stříbro rozdělily Anna a její sestra Jana Hurdálková. Dá se říci,
že stejná situace se opakovala i v soutěži ve šplhu na tyči. Zlaté
medaile si domů odvezly Barunka Zelená, Lucie Růčková, Barbora Ficencová, Andrea Marešová a Anna Hurdálková, stříbro pak
Nikola Matějů, Lucie Řehůřková a Jana Hurdálková.
Tyto závody předcházely sportovní soutěže, na kterých byly
sportovkyně z T. J. Sokol Náchod také úspěšné.
Chrastecká cvička, která se konala 23. března 2019
V Chrasti u Chrudimi se konal Župní závod ve sportovní gymnastice a ve šplhu, který pořádá Župa Východočeská – Pipichova
a kterého se účastníme už třetím rokem. Je to soutěž ve cvičení akrobacie a na přeskoku. Jako vložený závod je soutěž ve šplhu na tyči.
Do Chrasti odjel letos z náchodského Sokola rekordní počet
závodnic (19) a ty přivezly 19 medailí a to 9 zlatých, 6 stříbrných a 4 bronzové.
Dvůr Králové – 3. dubna 2019
Župní přebor ve sportovní gymnastice a ve šplhu
Mladší žákyně B a C
Do Dvora Králové odjely dvě mladší žákyně rok nar. 2012
a dvě žákyně ročníku narození 2011.
Děvčátka cvičila velmi pěkně a Sofinka Marková vybojovala
v ročníku 2011 bronzovou medaili ve sportovní gymnastice. Nicol Cinková byla šestá. Zlato v těch nejmenších vybojovala Radka Machová, Nelinka Struhařová byla na 6. místě.
Okresní kolo OVOV – Police nad Metují 8. dubna 2019
Soutěž se konala za pěkného, teplého, ale dost větrného počasí venku na víceúčelovém hřišti v Polici nad Metují. Z tělocvičné jednoty Sokol Náchod se zúčastnilo 14 děvčat, která svými
výkony patřila k těm nejlepším. O tom svědčí i to, že do krajského kola v Hradci Králové postupuje z jednoty celkem 7 dívek. .
Do krajského kola postupují:
Rok nar. 2009 – 1. místo Sylva Tylšová
Rok nar. 2008 – 1. místo Lucka Růčková
Rok nar. 2007 – 1. místo Kristýna Zelená
Rok nar. 2006 – 1. místo Bára Ficencová
Rok nar. 2005 – 1. místo Andrea Marešová
Rok nar. 2004 – 1. místo Káťa Hemelíková
Doplní je ještě 1. místo Eliška Machová
Zlatou medaili získala ještě v ročníku 2010 Barunka Zelená,
která se této soutěže může zúčastnit až příští rok (věková kategorie).
Takové jsou úspěchy sportovkyň z náchodského Sokola v prvních měsících roku 2019.
Nyní děvčata čeká v trutnovském bazénu soutěž v plavání,
která se koná 27. dubna a župní přebor v atletice, který proběhne 11. května v Jaroměři. Doufejme, že se bude opět dařit.
M. Vejrková, trenérka oddílu sportovní všestrannosti

Pozvánka na slavnostní akademii
k výročí 150 let Tělocvičné jednoty Sokol Náchod
Tělocvičná jednota Sokol Náchod slaví v roce 2019 stopadesáté výročí od svého založení. K tomuto výročí pořádá náchodský Sokol dne 26. května v 15 hodin slavnostní akademii, kde
v sále sokolovny představí svoji současnou sportovní i kulturní činnost. T. J.
Sokol Náchod na tuto akademii srdečně zve náchodskou veřejnost.
Výbor T. J. Sokol Náchod
1. ročník dětských běžeckých závodů v Náchodě

OD RADNICE K RADNICI
Sobota 19. října 2019 Náchod – před radnicí
součást programu 62. ročníku běhu Hronov - Náchod

11 kategorií – od batolat až po patnáctileté – tratě od 150m do 1500m. Běžecké závody jednotlivců a družstev.

SOUTĚŽ: BUĎTE JEDEN TÝM!

Postavte běžecké družstvo vaší školy, sportovního klubu nebo
firmy a vyhrajte parádní ceny pro váš tým! Týmy, které budou mít v cíli žákovských závodů nejvíce běžců,
získávají poukazy na odběr sportovního materiálu od firmy Mizuno v hodnotě:

1. místo 20.000 Kč • 2. místo 12.000 Kč • 3. místo 8.000 Kč.
Partneři závodů:

Město
Náchod

Více informací na zadní straně letáku.

1. ročník dětských běžeckých závodů v Náchodě

OD RADNICE K RADNICI
Sobota 19. října 2019 Náchod – před radnicí
součást programu 62. ročníku běhu Hronov - Náchod
Start a cíl všech dětských závodů je v prostoru cíle hlavního závodu před
radnicí v Náchodě. Start nejmenších dětí s doprovodem je v prostoru před
Komerční bankou.
Časový pořad :
Starší žáci 2004 – 2005
8.15 Starší

1500 m

8.30

Starší žákyně 2004 – 2005

1500 m

8.45

Mladší žáci 2006 – 2007

1100 m

9.00

Mladší žákyně 2006 – 2007

1100 m

9.15

Žáci přípravky I. 2008 – 2009

650 m

9.30

Žákyně přípravky I. 2008 – 2009

650 m

9.45

Žáci přípravky II. 2010-2011

650 m

10.00

Žákyně přípravky II. 2010 – 2011

650 m

10.15

Žáci přípravky III. 2012 – 2013

650 m

10.30

Žákyně přípravky III. 2012 – 2013

650 m

10.45

Společný závod dětí s doprovodem nar. 2014 a mladší 150 m

PŘIHLÁŠKY na www.sportchallenge.cz. Spuštění přihlášek 9. 9. 2019 00:01 hod. Po naplnění počtu
50 přihlášených závodníků v každé kategorii, se tato kategorie pro přihlašování UZAVŘE!
STARTOVNÉ – zvýhodněné přihlášky elektronicky 50,- Kč. Na místě v den závodu 100,- Kč (pouze v případě,
že nebude naplněn limit 50 závodníků v kategorii) v závodní kanceláři u radnice v Náchodě.
UPOZORNĚNÍ – pokud závodníkovo startovné nebude připsáno na účet pořadatele do pěti dnů po přihlášení
nebo do 17. 10. 2019, bude ze startovní listiny vyškrtnut a jeho místo uvolněno dalšímu zájemci.
CENY – v každé kategorii závodníci na 1.- 3. místě získávají drobné ceny od partnerů závodu.
Děti ve společném závodu kategorie 2014 a mladší běží pro sladké odměny!

SOUTĚŽ – BUĎTE JEDEN TÝM!
SYSTÉM – Do hodnocení soutěže „Buďte jeden tým„ se družstvům počítá každý závodník/závodnice, který
byl správně za družstvo přihlášen v příslušné kategorii a dokončil závod. O umístění týmů na 1. – 3. místě
rozhoduje celkový počet závodníků týmu ve všech kategoriích. Nezapočítávají se výsledky nejmenších dětí
s doprovodem. V případě shodných počtů členů týmů na hodnoceném umístění, rozhoduje o umístění družstva součet pořadí všech závodníků týmu.
DŮLEŽITÉ – Podmínkou pro započítání závodníků do jednoho týmu je shodné zadání příslušnosti k týmu
v přihlašovacím formuláři. Např. závodníci TJ SKI Lhota, se hlásí pod TJ SKI Lhota ne SKI Lhota nebo TJ Lhota atp.
Při nedodržení této podmínky nebudou moci být závodníci zařazeni do týmové soutěže.

Částečná uzavírka v centru
Náchoda – ul. Parkány a Poštovní

Upozorňujeme řidiče, že z důvodu výstavby nového propojení ulic Raisova a Parkány a nutné úpravy křižovatky ulic Parkány a Poštovní dochází od 23. 4. do 30. 6. 2019 k částečné uzavírce ulic Parkány a Poštovní. Z ulice Parkány není možné odbočit
na Masarykovo nám. a do ulic Hronova a Krámská, pro příjezd
bude nutné využít ulici Tyršova a Masarykovo náměstí. Výjezd
z Masarykova náměstí a ulic Hronova a Krámská bude umožněn
pouze vlevo a pak ulicí Volovnice na okružní křižovatku „Itálie“.
Ulice Parkány bude v prostoru křižovatky jednosměrná od ulice Riegrova do ulice Volovnice. Z ulice Hurdálkova bude možné
vyjet pouze ulicí Volovnice.
Prosíme řidiče, aby pozorně sledovali dopravní značení
a byli opatrní.
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PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – květen
Mezinárodní turnaj mládeže „O POHÁR STAROSTY MĚSTA NÁCHODA“
24.–26. května 2019
Program:
pátek 24. 5. 16–20 hod. – začátek kvalifikace
sobota 25. 5. 9–20 hod. – pokračování kvalifikace
neděle 26. 5. 8–13 hod. – FINÁLE (10 nejlepších hráčů a 10 hráček z kvalifikace)
44. ROČNÍK TURNAJE VETERÁNŮ
1. června 2019 8 – 17 hod. – mezinárodní turnaj hráčů a hráček nad 50 let

Vzorná reprezentace
náchodské házené na Moravě
V sobotu 13. 4. 2019 se hráči náchodské házenkářské přípravky zúčastnili mezinárodního Jarního turnaje v mini házené v Telnici u Brna.
Hráči Náchoda byli rozděleni do dvou
týmů na Náchod A (ročník 2010) a Náchod
B (ročník 2011 a mladší). Pro většinu hráčů z týmu Náchod B to byla první opravdu
velká zkouška házenkářských dovedností. Turnaje se pravidelně účastní nejlepší týmy z Moravy, Čech doplněné o týmy
ze Slovenska. Letošního turnaje se zúčastnila družstva Dukly Praha A a B, Sokolnice, Velké Bystřice, domácí Telnice, Náchod
A a B a ze Slovenska družstva z Malacek
a ŠKP Bratislava.
Při hracím systému každý s každým
na týmy čekalo osm těžkých utkání.
Družstvo Náchoda B při své velké premiéře na velkém turnaji rozhodně nezklamalo a ve všech utkáních poctivě bojovalo proti často větším a zkušenějším
protihráčům. Na turnaji obsadilo nakonec krásné osmé místo.
Zkušenější tým hráčů Náchoda A jel
na turnaj s cílem poprat se o mety nejvyšší a svůj cíl postupně plnil. Ve všech svých

utkáních své soupeře s náskokem porazil
a jen z utkání s domácí Telnicí odešel poražen o jediný gól. Na turnaji tedy obsadil
velmi krásné druhé místo a domů do Náchoda si kromě sladkostí přivezly medaile a krásný pohár.
Všem hráčům patří velký dík a pochvala za odvedené výkony na hřišti a vzornou reprezentaci města Náchoda a oddílu náchodské házené. Znovu potvrdili, že
jsou velkým příslibem pro rozvoj házené
v Náchodě. Rovněž velký dík patří všem
rodičům, kteří nás na turnaj doprovázeli
a hráče podporovali.
V Náchodě nám opravdu funguje naše
Handball family.
Petr Vymětalík

Korfbal 1. liga

Mladí hokejisté

Náchodský tým korfbalistů vyhrál základní soutěž v 1. lize. Ve finálovém dni,
který pořádal prostějovský klub, pak bojoval o titul s týmem VKC Kolín. Šance
byly vyrovnané a byli jsme svědky nádherného souboje mezi oběma týmy, které se střídaly ve vedení. V poslední minutě zvládli hráči soupeře strhnout vítězství
na svou stranu. Náchodští jsou tedy stříbrní, což je historicky první seniorská medaile v korfbale.
Na obrázku zleva: trenér Radek Honzíček, Anna Kuncová, Pavlína Štěpánová, Denisa Kolářová, Klára Nováková, Radka Čermáková, druhá řada zleva: Jan Šmejkal, Jan
Šimek, Filip Šmíd, Jakub Novotný, Tomáš
Rompot a vedoucí týmu: Václav Čermák.

O víkendu 6.–7. dubna, kdy většina již
provozovala venkovní sportovní aktivity,
obsadil náchodský zimní stadion hokejový turnaj Poslední bule Young-talents cup
2019 ročníků 2007/08 a 2009/10. Turnaj se
hrál systémem 3 na 3, kdy si hráči týmů
HC Náchod, Young-talents, Asporthemský, Mountfield Hradec Králové a Sparta Praha vyzkoušeli netradiční pojetí hry
na polovinu délky ledové plochy, kde hrála hlavní roli rychlost a obratnost. Hráči
HC Náchod se tímto turnajem rozloučili se
sezónou opravdu úspěšně, ročník 2007/08
získal 1.místo a ročník 2009/10 2. místo.
Děkujeme tímto všem sponzorům, městu
Náchod a všem příznivcům.
Tým mladších žáků HC Náchod.

FK Náchod
Sobota 11. 5. v 17 hodin: FK Náchod – FK
Trutnov – divizní utkání mužů
Neděle 12. 5. v 17 hodin: FK Náchod „B“
– FK Roudnice – I. A třída mužů
v 10 a ve 12.15 hodin: FK Náchod U19
+ U17 – Bohemians Praha – dorostenecká liga
Sobota 20. 5. v 17 hodin: FK Náchod – SK
Český Brod – divizní utkání mužů
Neděle 26. 5. v 17 hodin: FK Náchod „B“
– Velké Poříčí – I.A třída mužů
Všechna mistrovská utkání se hrají na fotbalovém stadionu v Bělovsi. B muži hrají utkání na hřišti v Provodově. Občerstvení zajištěno. Přijďte povzbudit naše hráče.

grafické studio
a tiskárna
603 311 052 | studio@creopress.cz

KVĚTEN

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
„I. Retrospektivní výstava
ruského malířství XVIII. – XX. století“.
Připomínka stejnojmenné výstavy konané v Clam-Gallasově paláci v Praze roku 1935
Letošní výstavou ruského umění se ohlížíme do historie česko-ruských vztahů a připomínáme největší výstavní projekt
ruského umění u nás vůbec – I. retrospektivní výstavu ruského
malířství XVIII. – XX. století, jež se uskutečnila 1935 v Praze.
Náchodská galerie představuje tuto jedinečnou výstavu fotodokumentací, odkazy v dobovém tisku a především výběrem děl ze svého fondu a zápůjček z Akademie věd ČR, v. v. i,
Národní galerie v Praze i soukromých sbírek. 6. 4. – 10. 11.
Flóra, Flóra, Flóra!
Výstava se zaměřuje především na česká díla 20. a 21. století, jejichž tématem jsou kvetoucí rostliny. Vedle děl z galerijní sbírky a mnohočetné zápůjčky z kolekce Českých přístavů,
a. s., představuje také díla úpické malířky Julie Winterové
– Mezerové, která se tomuto žánru věnovala již od 20. let
20. století. Současnou výtvarnou scénu představí malířská
„skleníková“ instalace Petra Fialy (1969). Projekt doplňují ukázky užitého umění inspirovaného rostlinnou říší. 6. 4. – 16. 6.
Petr Šulc – Pohled vzhůru. Výstava z cyklu Umělci do 40 let
Náchodský rodák, předseda Fotoklubu Náchod, se fotografií zabývá dlouhodobě. Věnuje se tradičním technikám, ale
rád také experimentuje. Na výstavě představuje svůj aktuální konceptuální projekt, na němž nesouvisle pracuje několik
let, obsahově minimalistické fotografie, čtvercové, černobílé, bez jakýchkoli digitálních zásahů do obrazu. 11. 4. – 16. 6.
Čtvrteční výtvarná dílna pro seniory – Cože? Brože?
Výtvarnou dílnou nás budou provázet rostlinné motivy vyobrazené na výstavě Flóra, Flóra, Flóra! Přijďte si do galerie vyrobit drobné dekorace a brože s realistickými květinami. Komentovaná prohlídka s kurátorem a dílna se koná 9. května
v prostorách galerie od 15 do 17 hodin. Hlaste se do úterý 7. 5.
Sobotní výtvarná dílna pro rodiče s dětmi – Cože? Brože?
Výtvarnou dílnou nás budou provázet rostlinné motivy vyobrazené na výstavě Flóra, Flóra, Flóra! Přijďte si do galerie
vyrobit drobné dekorace a brože s realistickými květinami.
Dílna pro rodiče s dětmi se uskuteční 11. května v prostorách galerie od 14 do 16 hodin. Určeno pro rodiče s dětmi od 5
let, mladší sourozenci jsou také vítáni, podle svých možností a chuti se mohou dílny účastnit. Hlaste se do čtvrtka 9. 5.
Výtvarně-vzdělávací program pro mateřské a základní
školy k výstavě Flóra, Flóra, Flóra! (8. 4. – 16. 6.)
S dětmi se necháme inspirovat výstavou, popovídáme si
o květinách, o malířích zobrazující květinové motivy a vytvoříme originální tisky rostlin. Vyjděte si na procházku a zkoumejte kvetoucí rostliny a další přírodniny, usušte je a přineste s sebou.
Výtvarně-vzdělávací program k „I. Retrospektivní výstavě ruského malířství XVIII. – XX. století“ s názvem Na jedné lodi (8. 4. – 10. 11.) Program nabízí dobrodružné cestování s lodním deníkem po jednotlivých výtvarně-vzdělávacích
zastávkách; pokračování úspěšných „kufříků“ a „lodních deníků“. Financováno z grantu MK ČR.
Všechny programy si můžete rezervovat e-mailem na adrese
info@gvun.cz nebo telefonicky: 491 427 321, 606 647 216.
Příměstský výtvarný tábor Krajina jinak (19. 8. – 23. 8.)
Určený školou povinným dětem ve věku 6–14 let. Pomocí experimentálních přístupů a výtvarných technik se zaměříme
na krajinu ve všech možných podobách. Na programu je i tematický výlet a především pobyt na čerstvém vzduchu v prostředí zámeckého areálu. Cena 900 Kč. Poslední volné místo
v I. běhu tábora (12.–16. 8.). Na oba příměstské tábory hledáme dobrovolníky, kteří nám pomohou zajistit jejich chod.

GALERIE, MUZEUM
Mezinárodní den muzeí a galerií
V pátek 24. 5. se uskuteční jednodenní festival Via naturae.
Pod vedením grafičky H. Šuranské budou dopoledne probíhat workshopy pro školy a odpoledne výtvarné dílny pro rodiče
s dětmi. V odpoledních hodinách přednáška PhDr. M. Zachaře
Mařákova malířská škola a příroda, na kterou naváže komentovaná prohlídka k výstavě Flóra, Flóra, Flóra! PhDr. D. Chaloupky s názvem Tradice malířství květin v českém umění. Podvečer bude vyplněn přednáškou o herbářích společně s malým
workshopem. Přednášku povede zahradnice a tvůrkyně přírodních zahrad R. Votavová. Den zakončíme koncertem brněnské kapely Django jet hrající taneční swing a francouzský
gypsy jazz 30. a 40. let. V průběhu celého dne bude možnost
posezení v provizorní letní kavárně.
Více na www.gvun.cz a facebook.com/galerienachod

Přehled kulturních akcí

v květnu 2019 v Regionálním muzeu Náchod

Stálá expozice muzea Dějiny Náchoda a Náchodska
Stálá expozice Muzea Náchodska v Broučkově domě na Masarykově nám. čp. 18 mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. Součástí je rovněž ojedinělá expozice figurek vojáčků čsl.
armády první republiky v miniatuře Měli jsme se bránit – 1938
modeláře a sběratele Lubora Šušlíka. Organizované výpravy lze
objednat na tel. 491 433 722 nebo na e-mailu muzeumna.expozice1@seznam.cz. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Jiří Jan Oktavián Farský: Kterým se nikdo neklaní…
Do 31. 5. 2019 pořádá muzeum v Broučkově domě na Masarykově náměstí čp. 18 výstavu obrazů a kreseb Jiřího Jana Oktaviána Farského (1935–2017). Otevřeno denně mimo pondělí 9–12,
13–17 hod. Ve středu 29. 5. 2019 od 15 hodin mají všichni zájemci jedinečnou možnost navštívit komentovanou prohlídku
této výstavy.
Náchodské výtvarné jaro – Jaroslav Jošt: Gobelíny
Do 5. 5. 2019 Muzeum Náchodska srdečně zve do výstavní síně
muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) v rámci každoročního cyklu Náchodské výtvarné jaro na výstavu gobelínů Jaroslava Jošta, na níž si návštěvníci mohou prohlédnout ručně šité gobelíny s různými náboženskými, mytologickými i všedními motivy.
Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Jiří Kaufman: Obrazy
Ve dnech 10. 5. až 9. 6. 2019 pořádá muzeum ve výstavní síni
muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) autorskou výstavu obrazů malíře a grafika Jiřího Kaufmana jako připomenutí 101. výročí jeho narození. Zahájena bude vernisáží ve čtvrtek 9. května
2019 v 17 hodin. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.
Náchodské muzejní sedánky – Projekt obnovy Broučkova domu
Dne 3. května 2019 (mimořádně v pátek) proběhne v přednáškové místnosti Staré radnice, Masarykovo náměstí čp. 1 v Náchodě
od 17 hodin další z cyklu muzejních sedánků, na kterém představí Ing. M. Kudrnovský projekt památkové obnovy Broučkova
domu (budovy stálé expozice muzea) na náchodském Masarykově náměstí. Všichni jsou srdečně zváni!
Na odpoledne umělcem
Jste začínající umělec nebo jen chcete zkusit něco nového? Přijďte si zhotovit vlastní reprodukci kreseb Jiřího Jana Oktaviána
Farského. Tuto možnost budete mít v Broučkově domě na náchodském náměstí čp. 18, a to v úterý 7. 5. 2019 od 13 do 17 hodin. Na místě budete mít k dispozici stojan a pomůcky pro kresbu. Vstupné 45 Kč.
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POHOTOVOST, DÉČKO
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Stomatologická pohotovost
1. 5.
		
4. a 5. 5.
		
8. 5.
		
11. a 12. 5.
		
18. a 19. 5.
		
25. a 26. 5.
		

MUDr. Ivana Vejmolová s.r.o.
Velké Poříčí		
MUDr. Jiří Sedláček
Náchod		
MUDr. Alois Vejmola s.r.o.
Náchod		
MUDr. Radmila Sedláčková MSc
Náchod		
Lékař stomatolog J. Shmai – JuALDent s.r.o.
Červený Kostelec		
Stomatologie RZ spol. s r.o. – MDDr. L. Šeda
Nové Město nad Metují

PROGRAM
květen

www.decko–nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST
pátek 3. května
– MÁJOVÁ KERAMIKA NA ZKOUŠKU
tematické jarní tvoření z hlíny pro děti
i dospělé, program od 16 do 18 hodin, s sebou pracovní oděv, přezůvky, vstupné 50
Kč/dospělý, 30 Kč/dítě, informace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296
11.–12. května
– POD PIRÁTSKOU VLAJKOU
víkend nejen s angličtinou, pro děti od
6 do 12 let, začátek v sobotu v 9 hodin,
konec v neděli ve 13 hodin, hry, hrátky
a soutěže, pohybové a výtvarné aktivity,
přihlášky do 8. 5., cena 350 Kč, informace
PhDr. Jaroslava Nývltová, jajka@deckonachod.cz, tel. 775 223 291
11.–12. května – OKRESNÍ VÝSTAVA
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
v rámci výstavy u Cihelny v Náchodě
soutěže a hry pro děti, ukázka zvířátek
a aktivit z chovatelských kroužků Tlapík, informace Mgr. Helena Koutská, tel.
732 746 167
sobota 11. května – FÉROVÁ SNÍDANĚ
při příležitosti světového dne Fair Trade
od 10 hodin společný piknik v zahradě
Déčka, / při nepřízni počasí uvnitř/, sportovní a deskové hry, bublifukování, živá
hudba, informace youthinaction@seznam.cz, Tereza Skalová, tel. 732 662 556
sobota 11. května
– POCHLUB SE SVOU BUCHTOU
od 15 hodin v kavárně LÁRY FÁRY soutěž
o nejlepší Fair Trade moučník, kdy můžete předvést své pekařské umění, vyhlášena i dětská kategorie, informace youthinaction@seznam.cz, Tereza Skalová, tel.
732 662 556
18.–19. května – KURZ KRESBY PRAVOU
MOZKOVOU HEMISFÉROU
od 9 do 17 hodin, pro zájemce od 12 let,
lektorka Mgr. Věra Voltrová, s sebou přezůvky, pohodlný pracovní oděv, svačina,
nejsou nutné předchozí kreslířské zkušenosti, cena 1500 Kč, přihlášky nejpozději
do 15. 5., informace Bc. Tereza Išová, tel.
774 223 296

Stomatologická pohotovost
Náchodská 548
tel.: 491 482 000
Kostelecká 1204
tel.: 491 426 926
Palackého 20
tel.: 491 424 524
Kostelecká 1204
tel.: 491 426 926
Burdychových 325
tel.: 491 463 237
Komenského 72
tel.: 491 472 946

neděle 19. května – NERFKOVÁ BITVA
spousta zábavy a střelby nerfkami (možno
zapůjčit), pro děti od 6 do 15 let, program
od 13 do 18 hodin, cena 120 Kč, informace
Antonín Koutský, tonda@deckonachod.
cz, tel. 739 548 954
sobota 25. května
– 4. HUDEBNÍ AKADEMIE
přehlídka dovedností hudebního oddělení Déčka, vystoupení kytarových a flétnových kroužků, od 10 hodin, vstupné dobrovolné, informace PhDr. Jaroslava Nývltová,
jajka@deckonachod.cz, tel. 775 223 291
čtvrtek 30. května – BAMBIFEST
přehlídka volnočasových aktivit pro děti
a mládež, prezentace ve stáncích, vystoupení na pódiu, doprovodný program, občerstvení, možnost vyzkoušet si volnočasovou činnost, od 9 do 18 hodin, vstup
zdarma, informace Ing. Kateřina
Hiebschová, tel. 775 223 294
neděle 2. června
– VELKOLEPÁ TANEČNÍ SHOW
přehlídka tanečních kroužků Déčka,
od 17 hodin v Beránku Náchod, vstupné 50 Kč, informace Jaroslav Karásek, tel.
775 223 919

AKCE MATEŘSKÉHO CENTRA
pátek 3. května
– 6. LEKCE ŠITÍ NA ŠICÍM STROJI
od 9 do 11 hodin, praktické rady, typy, návody se švadlenou Markétou Středovou,
cena 120 Kč, informace Mgr. Jitka Ničová,
tel. 774 635 232, mc@deckonachod.cz
čtvrtek 16. května
– MŮJ POROD, MOJE SÍLA
přijďte sdílet, jakou sílu vám dal váš porod, v rámci Světového týdne respektu k porodu s psycholožkou Mgr. Petrou
Fettersovou, vstupné dobrovolné, od 15
hodin, informace Mgr. Jitka Ničová, tel.
774 635 232
pátek 24. května
– 7. LEKCE ŠITÍ NA ŠICÍM STROJI
od 9 do 11 hodin, praktické rady, typy, návody se švadlenou Markétou Středovou,
cena 120 Kč, informace Mgr. Jitka Ničová,
tel. 774 635 232, mc@deckonachod.cz
pátek 31. května
– ROZLOUČENÍ S MACÍČKEM
program pro děti a rodiče, piknik na zahradě Déčka, od 10 hodin, informace
Mgr. Jitka Ničová, tel. 774 635 232

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.
Další informace a možnost přihlášení najdete na www.decko-nachod.cz. Členům Déčka
bude na jednotlivé akce poskytnuta sleva.

JDE
V ŽIVOTĚ
JEŠTĚ O
VÍC?
Kurz ALFA je cyklus neformálních setkání
o základech křesťanství,
která dávají příležitost klást otázky, společně hledat
odpovědi a objevovat nové perspektivy v přátelské
atmosféře.

Začínáme :

Ve středu 11. září 2019 v 18:30 hod
v Náchodě na faře na náměstí (vedle
hotelu Beránek)
Čeká Vás občerstvení, zajímavé přednášky a diskuze
Informace a přihlášky: alfanachod@gmail.com, nebo
tel. 723282805

www.alfa-nachod.webnode.cz

grafické studio a tiskárna

VÝROBA plakátů
A4, A3, A2, A1, A0... od 1 kusu
603 311 052 | studio@creopress.cz

KVĚTEN

Církve v Náchodě
Církev československá husitská
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stanislav Švarc, ThD. Kontakt mobil: 420 776 736 885, 420 604 929 825,
e-mail: stanislav.svarc@volny.cz. Úřední hodiny: středa 15–17
hod. Kolumbárium otevřeno denně 9–17 hodin. Pravidelné bohoslužby se konají v neděli 8.15 hod. Biblické hodiny ve čtvrtek
16 hodin. Místo konání Farská síň CČSH, vchod Raisova ul., Náchod.

Římskokatolická farnost – děkanství Náchod
Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod. Kontakty: kancelář
491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš 737 383 752, farní vikář P. Mgr. Jiří Jakoubek 720 206 260, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí a čtvrtek 9.00–11.00
a 15.00–17.00, úterý, středa a pátek 9.00–11.00, v jinou dobu
po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: pondělí 7.00, úterý 18.00, středa 16.00, čtvrtek 7.00, pátek 18.00, sobota 7.30 a v 18.00 s nedělní platností, neděle 7.30, 9.00 a 18.00.
Mše svaté pro děti a mládež jsou slouženy v kostele sv. Michaela v neděli v 10.15. Modlitební setkání v kostele sv. Michaela probíhá každý druhý čtvrtek od 19.00. Příležitost ke svátosti smíření se naskýtá půl hodinu přede mší svatou a v pátek hodinu
přede mší svatou. V sobotu 4. května od 16:00 hod. bude sloužena mše svatá v zámecké kapli. V pátek 24. května se uskuteční
každoroční akce Noc kostelů.
P. Zdeněk Kubeš, děkan

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Konzultační hodiny, objednání rozhovoru či návštěvy faráře kdykoliv po telefonické domluvě. Nedělní bohoslužby: 5. 5. společné pro celý sbor v kostele
v Šonově od 10.00 s hosty ze sboru v Hradci Králové; 12. 5. společné pro celý sbor v kostele v Šonově od 10.00 hod., kde budeme hostit oblastní setkání rodin s dětmi. Po obědě beseda s Miki
Erdingerem, farářem z Třebechovic pod Orebem, o krajanských
sborech a životě na Ukrajině a od 15.00 loutkové divadlo Víti
Marčíka; 19. 5. pojedeme na bohoslužby do Hronova, začátek
v 10.30; 26. 5. společné bohoslužby ve sborovém domě v Náchodě
od 10.00. Ve čtvrtek 23. 5. bohoslužby v Domově důchodců v Náchodě od 9.30 hod. Bohoslužby v diakonickém středisku ČCE Betanie 10. 5. a 24. 5. vždy od 14.00. Biblické hodiny každý čtvrtek
od 16.00 – místo dle dohody. Biblická hodina v Harmonii s Markem Bártou ve čtvrtek 9.5. od 9.30 hod. Schůzky dětí v pátky
10. 5. a 17. 5.v Šonově na faře od 18.00 hod. Ve čtvrtek 16. 5.
setkání skupiny RESTART – sdílení o životním hledání odvahy a smyslu a nových začátků – ve sborovém domě v Náchodě
od 17.00. Setkání střední generace na faře v Šonově v pátek 31. 5.
od 17.30 hod. nad tématem židovských svátků a tradic s judaistkou Jitkou Janákovou. Ve čtvrtek 30. 5. od 17.00 v kostele v Šonově vystoupení žesťového souboru z Drážďan prokládané slovy
zamyšlení. V pátek 24. 5. NOC KOSTELŮ ve sborovém domě v Náchodě od 19.00 do 21.00 s promítáním filmu Nepohodlná pravda. Více na 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. P. Geldner, tel. 777 217 968,
e-mail. nachod@cb.cz. Kazatel senior J. Hofman, tel. 605 973 056,
kazatel senior RNDr. P. Javornický, CSc., tel. 722 948 196. Bohoslužby v neděli v 9.30 hodin, Rozhovory nad Biblí ve středu
od 18.30 hodin. Více na www.cb.cz/nachod.

CÍRKVE, SZP, SENIOR KLUB

Senior klub „Harmonie 2“
Senioři ČR, MO Náchod nabízí všem příznivcům klubovny programové čtvrtky na měsíc květen, kde se sejdeme při následujících programech:
čtvrtek 2. 5. od 14 hod. Besídka ke svátku matek, při které
vystoupí děti ze ZŠ Babí se svým programem;
čtvrtek 9. 5. ZÁJEZD „Praha“, odj. v 6 hod. z ul. Za Teplárnou,
směr Č. Skalice. Program: procházka z Petřína ke Strahovskému
klášteru, centrum, prohlídka Obecního domu a Národního divadla. Na zpáteční cestě bude možnost večeře. Návrat do 20.30
hod. Zájezd je již obsazen.
čtvrtek 16. 5. od 14 hod. „Pod toskánským nebem“, Andrea
Bocelli a jeho život v písních, přijďte si poslechnout nádherný
tenor;
čtvrtek 23. 5. od 14 hod. „Putování do Santiaga de Compostella“ snímky ze své cesty nám promítne a bude vyprávět
p. Mgr. Neumannová;
čtvrtek 30. 5. od 14 hod. „Vietnam“ – snímky ze své cesty doplní vyprávěním Ing. Růžena Rýglová.
Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace,
i když nejsou členy organizace. Na vaše návštěvy se těší členové
výboru SČR, MO Náchod.
Letní sportovní hry seniorů se budou konat v Borohrádku
13. června. Zájemci hlaste se u p. Obršála na tel. 603 486 760
nebo v klubovně Harmonie 2 do 7. května.
Účastníci wellness pobytu v Piešťanech–Banka přijďte zaplatit doplatek do 13.května t. r. ve výši 4129 Kč (připravte si danou částku) do klubovny Harmonie 2 vždy v PO a ČT od 15.30 do
16 hod. po programu.
Zde se také můžete informovat o rekreacích na tento rok nebo
přímo na www.seniortravel.
Dotazy na tel. 775 242 562, A. Poláková (prosím po 19hod.)

Zápis do mateřských škol pro rok 2019/2020
Zápis do náchodských mateřských škol se uskuteční
ve dnech 6. a 7. května 2019 od 9.00 do 15.00 hod.
Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské
školy:
1. rodný list dítěte
2. průkaz totožnosti zákonného zástupce, popřípadě doklad
o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě
osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
3. vyjádření školského poradenského zařízení popřípadě
také registrujícího lékaře v případě dítěte se zdravotním
postižením
Kritéria pro přijímání dětí budou zveřejněna na webových
stránkách mateřských škol nebo vyvěšena přímo v jednotlivých mateřských školách u zápisu.
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KNIHOVNA

Městská knihovna Náchod informuje v květnu 2019
Rozvoz knih
Ve čtvrtek 2. května se v dopoledních hodinách uskuteční rozvoz knih nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
HALA
PAMÁTNÁ MÍSTA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
8. dubna – 11. května. Výstava Národního památkového ústavu věnovaná lipám svobody a pomníkům padlým v první světové válce.
ZEĎ 2019
13.–31. května. Zveme vás na 8. ročník mezinárodního výstavního projektu ZEĎ tradičně pořádaného ve vstupní hale knihovny v době konání festivalu studentské tvořivosti Náchodská Prima sezóna. Výstavu pořádá Fotoklub Náchod a k účasti na ní
zve další výtvarníky s cílem setkávání generací a různých výtvarných stylů.
STUDOVNA
VÝSTAVA OBRAZŮ A KRESEB
1. dubna – 3. května. Výstava obrazů a kreseb Karla Ungra, člena spolku AMAG.
ZASTAVENÍ V ČASE
6. května – 7. června. První výstava amatérského Spolku Východočeský fotograf. Slavnostní zahájení proběhne v pondělí
6. května od 18.00 hodin ve studovně. Úvodním slovem vás provede publicista a glosátor Petr Voldán.
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
JARO SE PROBOUZÍ
1.–31. května. Přijďte se k nám inspirovat výtvarnými nápady
a pohádkovými příběhy.

Noc literatury 2019
Ve čtvrtek 9. května se naše knihovna opět připojí k celostátní
akci Noc literatury, která netradičním způsobem, prostřednic-

tvím série veřejných čtení, představuje současnou evropskou literaturu. Noc literatury se koná v předvečer zahájení největšího
knižního festivalu v zemi – Svět knihy. Letos pro Vás budeme
číst v prvorepublikových prostorách náchodského Déčka, jehož prohlídka bude součástí programu. Noc literatury zaštítilo
město Náchod a pan starosta Jan Birke bude jedním z předčítajících. Začínáme od 18.00 hodin v hale v prvním patře Déčka.

Made in China
V pondělí 13. května pořádáme ve studovně od 17.30 hodin diskuzně – přednáškový večer o životě a kultuře Číny tak, jak je během 3,5 let svého pobytu zde měla šanci poznat Klára Vančáková. Vstupné dobrovolné.

Procházka po stopách Josefa Škvoreckého
Ve středu 15. května vás v rámci festivalu Náchodská Prima sezóna provedou Mgr. Ivana Votavová a Marek Vašíček po stopách
Josefa Škvoreckého. Sraz je ve 14.00 hodin na náměstí u lavičky spisovatele.

Radovan Lipus – Stes/z/ky kavárenského povaleče
Ve středu 22. května zveme od 18.00 hodin všechny přátele
cest a kaváren na šumnou expedici, tentokrát do Prahy a Vídně. Od Dunaje a Kara Mustafy Hrozného přes Café Central, Sperl
či Museum přejdeme k Vltavě kde se v kavárně Union, Louvre
či Montmartre oddávala česká bohéma i avantgarda svým plánům a snům. Ve studovně pro vás zkusíme navodit příjemnou
atmosféru i za pomoci náchodské literární a fi lmové kavárny
Prima Sezóna.

Bookstart – S knížkou do života

Na středu 29. května chystáme další setkání projektu Bookstart,
na které zveme maminky s dětmi. Inspiraci načerpáme v knížkách, říkadlech, písničkách i hrách. Začátek je v 10.00 hodin
v dětském oddělení.

MADE IN CHINA
PRVNÍ
Z DISKUZNĚPŘEDNÁŠKOVÝCH
VEČERŮ O ŽIVOTĚ V ČÍNĚ
S KLÁROU

13/05/2019 17:30
MĚSTSKÁ KNIHOVNA NÁCHOD
VSTUPNÉ: DOBROVOLNÉ

Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátech a na webových stránkách knihovny – www.mknachod.cz. (Vo)
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tel.: 491 428 498
e-mail: info@kinonachod.cz
www.kinonachod.cz
1. st jen v 15.30 hod.
1. st jen v 17.30 hod. – 2D+DABING
2. čt jen v 19 hod. – 2D+TITULKY
5. ne jen v 16 hod. – 2D+DABING
7. út jen v 16.30 hod. – 3D+DABING
2. čt jen v 16.45 hod.
4. so jen v 19.15 hod.
7. út jen v 19.45 hod.
3. pá jen v 17.45 hod.
3. pá, 8. st jen v 16 hod.
4. so jen v 15.30 hod.
5. ne jen ve 14.15 hod.
3. pá jen v 19.45 hod.
5. ne jen v 19.30 hod.

KVĚTEN

LOVEní Hledá se láska, Zn.: Spěchá! Romantická komedie o tom, že lásky je někdy málo a někdy zase moc. Režie Karel Janák. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
AVENGERS: ENDGAME
FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI

Strhující finále 22 filmů studia Marvel. Dokáží Avengers a jejich superhrdinští spojenci zlomit ničivou sílu Kamenů nekonečna? Nadešel čas posledního souboje, který si žádá oběti… Akční dobrodružný film, uváděný v českém znění i s českými titulky. Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

LÁSKA NA DRUHÝ POHLED

Komedie o tom, že dvakrát sbalit stejnou holku není sranda, obzvláště když musíte znovu a od začátku bojovat o svou životní lásku. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MIA A BÍLÝ LEV

Přátelství je to největší dobrodružství… Rodinné dobrodružství o dívce a jejím přátelství s bílým lvem. Rodinný dobrodružný film, uváděný v českém znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

UGLYDOLLS

… i ošklivé může být krásné! Animovaná dobrodružná rodinná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

THE BEACH BUM

Varování: Tento film může způsobit nekontrolovatelnou chuť ke svobodě! Takhle provokativní, jedinečný, nekompromisní a přitom zábavný filmový mejdan tu dlouho nebyl. Matthew McConaughey
v hlavní roli komedie, uváděné s českými titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

4. so jen v 17.15 hod.

TERORISTKA Komedie o učitelce v důchodu, která celý život učila žáky, že základem všeho je slušnost, a násilí nic neřeší… V hlavních rolích Iva Janžurová a Martin Hofmann. Vstupné 120 Kč. Do-

6. po jen v 17 hod.

AFTER: POLIBEK

6. po v 19.30 hod.
8. st jen v 17.45 hod.
9. čt jen v 17 hod.
10. pá jen v 19.15 hod.
14. út jen v 18.30 hod.
9. čt jen v 19.15 hod. – 2D+TITULKY
10. pá jen v 17 hod. – 2D+DABING
11. so jen v 15.30 hod. – 3D+DABING
12. ne jen v 16 hod. – 2D+DABING
14. út jen v 16.30 hod. – 3D+DABING
11. so jen ve 14 hod.

11. so v 17.45 hod.

poručená přístupnost: od 12 let.

Nechte se svést… Podle stejnojmenného knižního bestselleru Anny Todd, prvního dílu z několikadílné série After. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

KLIMT & SCHIELE - EROS A PSYCHÉ

ŽENY V BĚHU Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti… Režie Martin Horský. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY

Velká cesta kolem světa končí! Film Trabantem tam a zase zpátky definitivně dokazuje, že není třeba drahých terénních vozů, aby člověk projel celý svět a zažil jeden z nejdojemnějších návratů…
Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

AVENGERS: ENDGAME

Akční dobrodružný film, uváděný v českém znění. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

POKÉMON DETEKTIV PIKACHU

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI

Pikachu se představí v roli detektiva Pikachu, Pokémona, kterému není rovno. Akční dobrodružný rodinný film, uváděný v českém znění i s českými titulky. Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 130
Kč. Mládeži přístupný.

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU

Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí čtyři kamarádi. Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín u táborového ohně vzpomínají na dobrodružství, která zažili v uplynulém roce. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

FRANCIS POULENC: DIALOGY KARMELITEK

SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS Z METROPOLITNÍ OPERY V NEW YORKU

Závěrečný přenos sezóny 2018/19 v provedení moderního mistrovského díla o pojetí víry a oběti. Nastudováno ve francouzském originále, uváděno s anglickými a českými titulky. Základní vstupné 340 Kč, zlevněné (studenti, důchodci, ZTP) 300 Kč, abonentní 270 Kč.

12. ne jen ve 14 hod.

JAK VYCVIČIT DRAKA 3

12. ne ve 20 hod.

PRAŽSKÉ JARO 2019 - BEDŘICH SMETANA: MÁ VLAST

12. ne jen v 18 hod.
15. st jen v 17.30 hod.

VÝTVARNÍ GÉNIOVÉ VE FILMU

Rok 1918 nepřinesl jen konec světové války, ale také úmrtí proslulých malířů Gustava Klimta a Egona Schieleho. Oba dva jsou synonymem „zlaté éry“ Vídně a oba dva způsobili ve výtvarném světě
revoluci. České titulky. Vstupné 130 Kč, zlevněné (studenti, senioři, ZTP) 100 Kč.

Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí! Dobrodružná animovaná komedie úplně pro všechny, uváděná v českém znění. Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS ZE SMETANOVY SÍNĚ OBECNÍHO DOMU V PRAZE

Hrají Bamberger Symphoniker, dirigent Jakub Hrůša. Vstupné 60 Kč.

SNĚŽÍ!

Poetické drama i komedie o křehkosti mezilidských vztahů a jedinečném světě uvnitř každé rodiny. Hrají Petra Nesvačilová, Hana Vagnerová, Vanda Hybnerová, Alena Mihulová, Monika Pošívalová, Petr Vršek, Jan Grundman a další. Režie Kristina Nedvědová. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

SKLENĚNÝ POKOJ
13. po jen v 17 hod.

13. po jen v 19 hod.
15. st jen v 19 hod.
18. so jen v 17.30 hod.

Film podle slavného románu Simona Mawera. Mimořádný milostný příběh inspirovaný dramatickými událostmi 20. století i zrodem architektonického skvostu – brněnské vily Tugendhat. České znění. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

TRHLINA

Možná je to jen legenda, možná záměrná mystifikace a možná děsivá pravda. Ale až příliš mnoho z tohoto příběhu se skutečně stalo… Mysteriózní horor režiséra Petera Bebjaka. České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

TERORISTKA

Komedie o učitelce v důchodu… Nový film od tvůrců filmu „Teorie tygra“. Režie Radek Bajgar. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

VZORCE LETU - TROJPROGRAM: WHEELDON / SIDI LARBI / PITE

SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS Z KRÁLOVSKÉHO BALETU V LONDÝNĚ

16. čt ve 20.15 hod.

Dvě nedávno vytvořená díla a jedna světová premiéra – to je současná tvář Královského baletu, která se představí v dílech tří současných předních choreografů. Vstupné 250 Kč, zlevněné (studenti, senioři, ZTP) 230 Kč.

16. čt jen v 17.15 hod.
18. so jen v 19.30 hod.
21. út jen v 17 hod.
17. pá jen v 17 hod.

JOHN WICK 3

17. pá jen v 19.15 hod.
19. ne jen v 19 hod.
22. st jen v 17.45 hod.
18. so jen v 15.45 hod.
19. ne jen v 15 hod.
22. st jen v 16 hod.

POKÉMON DETEKTIV PIKACHU Akční dobrodružný rodinný film, uváděný v českém znění. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.
DADDY COOL

… táta na plný úvazek! Daddy Cool, slavný hit Boney M, dal název bláznivé komedii o čtyřicátníkovi, který si doma založí jesle. A vede je hodně po svém! Chce to chladnou hlavu, senzační plán toho
nejtěžšího kalibru a nejrychlejší účinnost. České znění. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

V OBLACÍCH
Mávni křídly, nech se nést a rozleť se za dobrodružstvím… Animovaná dobrodružná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

19. ne jen v 17 hod.

ŽENY V BĚHU

20. po jen v 16.30 hod.

AVENGERS: ENDGAME

20. po jen v 19.45 hod.
21. út jen v 19.30 hod.
22. st jen v 19.45 hod.

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D

Třetí část adrenalinové akční série. V hlavní roli akčního krimi thrilleru Keanu Reeves, v dalších rolích Halle Berry, Jason Mantzoukas, Laurence Fishburne a Anjelica Huston. České titulky. Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti… O svérázné mamině a jejích třech dcerách a jejich problémech s muži, jednom slibu a sázce… Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.
Akční dobrodružný film, uváděný v českém znění. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

LOVEní Hledá se láska, Zn.: Spěchá! Romantická komedie režiséra Karla Janáka. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
BOHEMIAN RHAPSODY

Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh… Film byl oceněn dvěma Zlatými glóby a čtyřmi Oscary za rok 2018. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

FREE SOLO

Alex Honnold si v životě neklade malé cíle. Špičkový americký sportovec udivuje svět odvážným balancováním na hraně života a smrti, když zdolává složité strmé vrcholy sám a bez jakéhokoli jištění. Oscarem oceněný film za nejlepší dokument roku 2018. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

23. čt jen v 17 hod.
27. po jen v 19.30 hod.
23. čt, 28. út jen v 19.15 hod.
25. so jen v 19.30 hod.

BOLEST A SLÁVA Antonio Banderas a Penélope Cruz v novém filmu kultovního španělského režiséra Pedra Almodóvara. Drama o filmovém režisérovi, který už není schopen tvořit… České titul-

24. pá, 29. st jen v 17 hod. – 2D
25. so, 27. po jen v 17 hod. – 3D
26. ne jen ve 14.30 hod. – 2D

ALADIN

24. pá, 26. ne jen v 19.30 hod.
28. út jen v 17 hod.
25. so jen v 15 hod.

SYN TEMNOTY Co kdyby nadané dítě z jiného světa ztroskotalo na Zemi, ale místo, aby se pro lidstvo stalo hrdinou, začalo by se projevovat velmi zlověstně? Superhrdinský horor, uváděný s českými titulky.. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

ky. Vstupné 120 Kč.Doporučená přístupnost: od 12 let.

ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ Příběh jednoho z nejznámějších a nejmilovanějších sériových vrahů historie, Teda Bundyho. V hlavních rolích Zac Efron, John Malkovich a Lily Collins. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI

Vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi, který je dost možná klíčem k jejich budoucnosti, jehož předlohou se stala klasická animovaná Disneyovka. Dobrodružnou rodinnou komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

26. ne v 16.45 hod.

POKÉMON DETEKTIV PIKACHU Akční dobrodružný rodinný film, uváděný v českém znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.
POPELKA
ZÁZNAM BALETNÍHO PŘEDSTAVENÍ Z OPÉRA NATIONAL DE PARIS

29. st jen v 19.30 hod.

TERORISTKA

30. čt jen v 19.15 hod.
31. pá jen v 17 hod.
30. čt jen v 17 hod.
31. pá jen v 19.30 hod. – 2D VERZE
ČERVEN 2019
1. so jen v 17 hod. – 3D VERZE

Výjimečný a nevšední zážitek přináší Popelka v podání baletu Pařížské opery. Vstupné 250 Kč.

Komedie o učitelce v důchodu, ve filmu od tvůrců filmu „Teorie tygra“. Režie Radek Bajgar. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ROCKETMAN

Taron Egerton je Elton John! Rocketman je hudební fantazie, která vypráví životní příběh jednoho z nejúspěšnějších muzikantů současnosti. Elton John vždycky zpíval jako bůh, oblékal se jako nikdo jiný, žil jako pravý rocker a navzdory tomu přežil, aby vám o sobě mohl vyprávět… České titulky. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MÁMA … se o vás postará! Když je vám sladkých „náct“ a cizí člověk vám nabídne, že můžete pařit v jeho sklepě, měli byste si začít dávat pozor. Nic totiž není zadarmo, jak dokazuje oscarová Octavia Spencer v temném a napínavém hororovém thrilleru Máma. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.
GODZILLA II: KRÁL MONSTER

FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI

Ve výpravném akčním dobrodružství se Godzilla střetne s jedněmi z nejznámějších monster v historii popkultury… Akční dobrodružný sci-fi thriller, uváděný s českými titulky. Vstupné 3D verze
150 Kč, 2D verze 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.
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