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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

Prima Jazz koncert
Účinkují: Jana Koubková, Ondřej Ruml, Pavel 
Hrubý a LIMBO
Vstupenky s místenkami na www.
kupvstupenku.cz
Vstupné: 200 Kč

Mistrovství ČR 
v akrobatickém Rock and Rollu
Kategorie žáci a Junior, 
Mezinárodní soutěž mistrovské kat. A, 
Celostátní přebor kategorie C, 
pohárová soutěž kategorie děti, 
B a formace dívek (DFJ a MFS)
Pořádá: Helena Brahová  
Vstupné: 100 Kč

Dívčí válka
Pořádá Pragokoncert Bohemia a. s.
Vstupné: 420, 400, 350 Kč
Předprodej od 23. 3. 2015 ve všech 
předprodejích BERÁNEK Náchod a. s.

Čtvrtek
14. 5. 2015
v 18.30 hodin

Sobota
9. 5. 2015
ve 12.00 hodin

Středa
20. 5. 2015
v 19.00 hodin

Přehlídka studentského divadla 
NÁCHODSKÁ PRIMA SEZÓNA 11. 5. – 17. 5. 2015

Kompletní program 18. ročníku festivalu najdete 
na www.primasezona.cz a v Náchodském zpravodaji.

Petr Iljič Čajkovskij: Spící krasavice
Moravské divadlo Olomouc 

Z baletů Petra Iljiče Čajkovského je Spící krasavice nejnáročnější po hudební, scénické i taneční stránce. Jen špičkový baletní soubor si tak může 
troufnout uvést Spící krasavici. Libreto Spící krasavice napsal Ivan Vsevoložský a Marius Petipa podle známé pohádky Charlese Perraulta. Světová 
premiéra se konala roku 1890 v Mariinském divadle v Petrohradě. V inscenaci Moravského divadla Olomouc vystoupí v klasické choreografi i podle 
Mariuse Petipy bývalá primabalerína Národního divadla v Praze Hana Vláčilová. Přijďte si do náchodského divadla vychutnat baletní pohádku 
o princezně Auroře, která se podle kletby zlé víly Carabosse píchne do prstu a usne, aby byla po mnoha letech polibkem probuzena krásným princem 
Desiré. Těšit se můžete na bohaté kostýmy, velkou výpravu a vynikající taneční vystoupení. Tento žánr uvádíme v Náchodě po mnoha letech, pevně 
věříme, že si tuto výjimečnou kulturní událost nenecháte ujít.

Večer plný (nejen) swingu  
Saturday Morning Band, 
Jazz Generation, Big Band 
– pocta Náchodskému Big Bandu, 
Big Band tvoří výběr muzikantů 
z výše uvedených těles a další hosté, 
After party – Swing Sextet Náchod
Velký sál městského divadla, stolové 
uspořádání s tanečním parketem
Vstupné: v předprodeji 260 Kč velký sál, 
240 Kč balkón, na místě 300 Kč velký sál, 
280 Kč balkón. Předprodej od 2. 4. 2015.
 
Expedice K2  
Dia show Honzy Trávníčka 
Přednáškový sál 
Vstupné: 80 Kč   
Předprodej od 15. 4. 2015

Zahajovací koncert 
festivalu Camerata nova Náchod
Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod 
Dirigent: Jindřich Roubíček
Sólisté: Lukáš Pospíšil – violoncello, 
Antonín Falta – klavír
Vstupné: 90, 80, 70 Kč  
Prémiový koncert ab. cyklu „K“, 50 % 
sleva při předložení abonentky KHN
Předprodej od 15. 4. 2015

P. I. Čajkovskij: Spící krasavice
Balet v nastudování 
Moravského divadla Olomouc
Vstupné: 300, 280, 260 Kč
Předprodej od 24. 2. 2015 

Josef Špaček 
– housle, Miroslav Sekera – klavír
Koncert ab. cyklu – skupina „K“
Vstupné: 130, 120, 110 Kč   
Předprodej od 15. 4. 2015

Sobota
2. 5. 2015
V 18.00 hod.

Úterý
5. 5. 2015
V 19.00 hod.

Pondělí
18. 5. 2015
V 19.00 hod.

Úterý
19. 5. 2015
V 19.00 hod.

Středa
27. 5. 2015
V 19.00 hodin

Další pořady 
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
v Městském informačním centru v hotelu U Beránka, tel. 491 426 060, v Cestovní agentuře M. Machová, tel. 491 420 420, 

v Informačním centru a muzeu v Novém Městě nad Metují, tel. 491 472 119, v Cestovním a Informačním centru v Červeném Kostelci, tel. 498 100 657,
v Regionálním informačním centru v České Skalici, tel. 491 453 870 a v Info – Centrum Hronov, tel. 491 483 646.

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

 uvádí v květnu
M. Frayn: 
Bez roucha aneb Ještě jednou zezadu
Divadlo Bez zábradlí Praha
Představení ab. cyklu „A“
Vstupné: 450, 430, 410 Kč
Předprodej od 15. 4. 2015

Pátek
29. 5. 2015
V 19.00 hod.
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Druhá světová válka v Evropě skončila 
8. května 1945 poté, co představitelé ně-
mecké armády podepsali v Berlíně bezpod-
mínečnou kapitulaci. V několika květno-
vých dnech před sedmdesáti lety se život 
mnoha Náchoďanů obrátil naruby a proži-
li něco, co nikdy předtím ani potom. Dny 
hektických událostí, někdy plánovaných, 
jindy živelných, dny plné pozitivních i ne-
gativních emocí, radosti i žalu, nebýva-
lé vlny solidarity a neskrývané euforie. 
V první mírový den 9. 5. pak nastal dějin-
ný paradox, jenž často provází význam-
né mezníky historie lidstva. V Náchodě se 
místo míru prolévala krev a tento den byl 
krvavější než všechny předcházející ze šes-
ti válečných let. Nahlédněme do bouřlivé 
atmosféry prostřednictvím objektivu fo-
toaparátu tehdy sedmnáctiletého Zdeňka 
Taichmana (na titulní straně) a se struč-
ným komentářem založeným na soudo-
bých dokumentech a vzpomínkách dnes 
již většinou nežijících pamětníků.

Sobota 5. května – Po celém městě se 
z veřejných budov a obchodů odstraňu-
jí nebo alespoň začerňují německé nápi-
sy včetně orientační tabulky s válečným 
názvem hlavního náměstí – Siegesplatz 
Vítězné náměstí – a ode dneška se bude 
úřadovat již jen česky. Ničí se portréty 
Hitlera a Göringa, s ochozu radniční věže 
padá sádrová Hitlerova busta a dav dole 
s gustem rozšlapává střepy. Na domech 
se objevují československé prapory, dlou-
hý červenobílý prapor zavlaje z věže zám-
ku. Místní rozhlas vpodvečer oznámil, že 
se ustavil revoluční místní národní výbor 
a začal vyjednávat s velitelem německé 
posádky o odchodu Němců z Náchoda. 
Současně se z dobrovolníků utvořila čes-
ká vojenská posádka se sídlem v pivovaru. 
Její velitel pplk. Josef Šlajs měl k dispozi-
ci legionáře, příslušníky bývalé českoslo-
venské armády a hlavně nadšené dobro-
volníky, bohužel často velmi mladé a bez 
jakékoli zkušenosti se zacházením se 
zbraní.

Neděle 6. května – Zásluhou JUDr. Ko-
trlého a pod vedením Anny Adlerové se 
ustavila místní pobočka Červeného kříže, 
která sehrála významnou a dodnes nedo-
statečně oceněnou roli při péči o uprch-
líky a repatrianty, jimiž byl Náchod jako 
pohraniční město v následujících dnech 
a měsících přeplněn.

Pondělí 7. května – Ve dnech 7., 8. a ze-
jména 9. 5. proběhl přes Náchod hlavní 
ústup německé armády. Byly to nepřetr-
žité kolony všech zbraní a složek, mezi 
nimi civilní uprchlíci. Zoufale prchali 
před Rusy a hledali, ovšem marně, spá-
su u Američanů. Hned na hranicích je 
členové české posádky pod velením štáb-
ního kapitána Josefa Půlpána odzbrojo-
vali, mnozí příslušníci Wehrmachtu se 
nejen zbraní, ale i distinkcí, legitimací 

Ze stráně zámku šeřík dýchal prudce,

s machorkou benzin zavoněl tu s ním.

Je měsíc květen, měsíc revoluce,

máj letos není májem Máchovým.
 (verše Libora Volného ze 16. 5. 1945)

Náchodský květen 1945
a odznaků zbavovali dobrovolně. Zbraně 
byly odváženy do pivovaru, menší část 
byla uskladněna na dvoře městské radni-
ce. V tento den dorazil do Náchoda také 
transport 535 zbědovaných mladých Ži-
dovek propuštěných z pracovního tábo-
ra v Žakši. Byla pro ně zajištěna hygiena, 
šatstvo, jídlo i noclehy.

Úterý 8. května – Večer ve 22 hodin 
byla podepsána kapitulace místní němec-
ké posádky a během noci její příslušníci 
i s rodinami opustili Náchod.

Středa 9. května – Zatímco ve městě 
se lidé chystali na slavnostní přivítání 
sovětských osvoboditelů (československé 
a rudé vlajky, kytice šeříků ze zámecké 
stráně, dívky v lidových krojích, dechov-
ka aj.), v prostoru nové české celnice došlo 
vpodvečer k masakru, který vešel do dějin 
pod jménem Běloveská tragédie. Bylo o ní 
napsáno již mnoho, proto zde jen struč-
ně. Kolem 18. hodiny přijelo na náchod-
ské náměstí několik německých stíhačů 
tanků zn. Hetzer (Štváč) s příslušníky až 
do samého konce disciplinovaných jedno-
tek SS. Zde se zastavili, zastrašovali oby-
vatele střelbou a poté se větší část Hetze-
rů otočila a vrátila zpět k hranicím, aby 
zde splnila svůj úkol – zdržet první so-
větské vojáky a umožnit hlavnímu prou-
du uprchlíků získat čas k nočnímu ústu-
pu. Svůj úkol nepochybně splnili, ovšem 
za cenu mnoha lidských životů. Závěreč-
ná bilance bojů v Bělovsi a Náchodě čini-
la 13 zabitých Čechů, 35 Rusů a také řadu 
Němců, které ale tenkrát nikdo nepočítal.

Čtvrtek 10. května – V tento den, kdy 
v pivovaru a v zámecké aleji umírali dal-
ší „esesáci“, vítal Náchod s upřímným 
nadšením své osvoboditele – příslušníky  
291. gatčinské divize v čele s generálem 
Vasilem Kazimirovičem Zajončkovským. 
Za zvláštní zmínku snad stojí, že na rad-
nici visel transparent vítající v češtině 
a angličtině spojenecké armády a azbu-
kou Rudou armádu. Odpoledne byli zabi-
tí Rusové pohřbeni do společného hrobu 
na staroměstském hřbitově.

Sobota 12. května – Celý Náchod 
ve smutku. Okázalý společný pohřeb čes-
kých obětí, přijel i sovětský generál. Devět 
rakví černých (ženatí), čtyři bílé (svobod-
ní), množství družiček v bílém, církevní 
i světské projevy. Pohřbeni byli do rodin-
ných hrobů.

Neděle 13. května – Velkolepá lidová 
veselice na náměstí, na níž před radnicí 
vystoupili se svými písněmi, tanci a „gar-
moškami“ osvoboditelé. 

Končila jedna nešťastná a smutná epo-
cha a před náchodskými občany se ote-
vírala nádherná vize svobodného života 
ve svobodném státě. Zda dosáhla či nedo-
sáhla svého naplnění, můžeme posoudit 
dnes my sami.

 Mgr. Lydia Baštecká



2 Náchodský zpravodajZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy 
z radnice
Rada města 23. 3. 2015
Jednání rady města se zúčast-
nilo šest, později sedm rad-
ních, dva byli omluveni.
Číselný popis u zprávy před-
stavuje poměr hlasů při hlasování 
PRO–PROTI–ZDRŽEL SE.

Majetkoprávní úkony obce
 RM schválila zveřejnění záměru převo-

du jednotlivých podílů ke stavebním par-
celám č. 420, č. 421, č. 422, č. 423 v ulici 
Václavické a ke stavební parcele č. 3036 
v ulici Kostelecké. Jedná se o prodej podí-
lů stavebních parcel pod bývalými druž-
stevními byty, které jsou v soukromém 
vlastnictví. 6-0-0

 RM schválila zveřejnění záměru na pro-
dej části pozemku č. 1861 Pod Brankou 
s tím, že žadatel bude informován o zámě-
ru prodeje do podílového spoluvlastnictví 
s majitelkou sousední nemovitosti pro za-
jištění přístupu i na její pozemek. 6-0-0

 RM uložila odboru správy majetku a fi-
nancování vyhlásit výběrové řízení na ob-
sazení Restaurace na koupališti s vyvolá-
vací cenou nájmu 5000 Kč/měs. 6-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o nájmu majetku mezi Městem Náchodem 
a podílovými spoluvlastníky budovy čp. 
1759 v ulici Pražská na straně jedné a Úřa-
dem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, vlastníkem stavební par-
cely č. 2794/1. Smlouva se uzavírá na po-
měrné užívání zmíněné stavební parce-
ly na dobu určitou s účinností od 1. 4. 
2015 do 31. 3. 2020. Nájemné je stanove-
no dohodou ve výši vlastnického podílu, 
tj. 32.486 Kč/rok s každoročním navýšení 
o inflaci předešlého roku. 6-0-0

 RM souhlasila se zveřejněním záměru 
přenechat do výpůjčky část pozemkové 
parcely č. 313/6 na Dobrošově o výměře 
442 m² za účelem sečení trávy a udržová-
ní veřejné zeleně. 6-0-0

 RM schválila ukončení Smlouvy o ná-
jmu prostoru sloužícího k podnikání 
na pronájem nebytového prostoru v Ná-
chodě, Hurdálkova čp. 147 dohodou k 30. 
4. 2015. 6-0-0
Purkyňova ulice 7-0-0

 RM souhlasila s vystavením objednávky 
pro firmu Alprim na položení živičného 
koberce v ul. Purkyňova (úsek od trans-
fúzní stanice ke křižovatce s ulicí Barto-
ňovou).
Oprava požární nádrže 
na Pavlišově 7-0-0

 RM souhlasila s objednáním opravy po-
žární nádrže na Pavlišově u pana Petra 
Hepnara, Trubějov.
ZŠ Babí – stavební úpravy 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na stavební úpravy ZŠ Babí se spo-
lečností Vše pro stavby s.r.o.

Oprava chodníků na Pavlišově 7-0-0
 RM schválila cenovou nabídku fir-

my VŠE PRO STAVBY, s. r. o. na opravy 
chodníků na Pavlišově za celkovou cenu 
567.985 Kč včetně 21 % DPH.
 Penzion Marie, II. etapa 
– rekonstrukce koupelen 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na rekonstrukci osmi koupelen 
v penzionu Marie v Náchodě se společ-
ností STAVOS NÁCHOD Jiří Fabián, s. r. o., 
Náchod.
Pozvánka na Studentský festival písní 
a tanců města Bauska 7-0-0

 RM schválila cestu vedení města Ná-
chod a žákovského smyčcového soubo-
ru ZUŠ Náchod do partnerského města 
Bauska v Lotyšku při příležitosti konání 
Studentského festivalu písní a tanců měs-
ta Bauska v květnu roku 2015.
Výběrová řízení na zateplování 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením příkazní 
smlouvy s firmou DABONA, s. r. o. Rych-
nov nad Kněžnou na zpracování výběro-
vého řízení na dodavatele zateplení objek-
tu čp. 93 Lipí u Náchoda.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila uzavření nové pojistné 

smlouvy s Českou pojišťovnou na další 
roční období 2015/2016 a pověřila staros-
tu města Jana Birke jejím podpisem. 7-0-0

 RM schválila smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchoda na akci 
s názvem „Swingový Václav“, která se 
uskuteční v Mětském divadle dr. J. Čížka 
27. 9. 2015. 7-0-0

 RM odvolala Františka Rázla z komise 
lázeňské a Oldřicha Manycha z kulturní 
komise. 7-0-0

 RM jmenovala Oldřicha Manycha čle-
nem komise lázeňské Josefa Kindla čle-
nem kulturní komise. 7-0-0

 RM souhlasila s podáním žádostí ná-
chodských škol a školských zařízení 
do vyhlášeného dotačního programu Mi-
nisterstva školství mládeže a tělovýchovy 
ČR „Podpora zabezpečení škol a školských 
zařízení“ v roce 2015. 7-0-0

 RM schválila umístění pěti kamenů 
zmizelých do dlažby chodníku před do-
mem čp. 57 (obchod s potravinami Ver-
ner) na Masarykově náměstí v Náchodě. 
Jedná se o umístění pěti kamenů, kdy kaž-
dý z nich by odkazoval na jednu ze sester 
Goldschmidových, které v tomto domě vy-
rostly a během 2. sv. války byly nacisty za-
vražděny v koncentračních táborech. 7-0-0

 RM souhlasila s umístěním informační 
tabule na dřevěném stojanu na autobuso-
vé zastávce Dobrošov pro Klub vojenské 
historie Náchod o.s. 7-0-0

Zastupitelstvo města 30. 3. 2015
Zastupitelé na svém březnovém jednání 
projednali:
1.  Majetkoprávní úkony obce
2.  Zákon č. 250/2000 Sb. – poskytování 

dotací a návratných finanč. výpomocí

3.  Zásady, kterými se stanoví závazný 
postup pro poskytování příspěvku 
na výstavbu komunikací v Náchodě

4.  Statut Kulturní a sportovní nadace 
města Náchoda

5.  Smlouvu o poskytnutí příspěvku 
k úhradě ztráty z provozování do-
pravní obslužnosti na části území 
Královéhradeckého kraje na období 
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

6.  Roční monitorovací zprávu o postu-
pu realizace IPRM zóny za rok 2014

7.  Rozpočtová opatření
8.  Akcie VAK Náchod, a. s.
9. Smlouvy o poskytnutí dotací z roz-

počtu města 
10. Dodatek k revolvingovému úvěru
11. Možnost vydání obecně závazné vy-

hlášky o regulaci zábavní pyrotech-
niky

12. Návrh na rozdělení zlepšeného hos-
podářského výsledku příspěvkových 
organizací za rok 2014

13. Pojmenování nové ulice
Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo 
23 zastupitelů, čtyři byli omluveni.
Veškeré materiály pro jednání zastupite-
lů včetně návrhu usnesení k jednotlivým 
bodů najdete vždy před avizovaným jed-
náním zastupitelů na webových strán-
kách http://www.mestonachod.cz/mesto-
-nachod v sekci ZASTUPITELSTVO. V této 
záložce jsou zveřejňována usnesení, zá-
znam z jednání a nově také zápisy z jed-
notlivých jednání zastupitelů.

Rada města 13. 4. 2015
Jednání rady města se zúčastnilo všech de-
vět radních.
Výroční zprávy 
příspěvkových organizací 9-0-0

 RM vzala na vědomí výroční zprávy 
za rok 2014 příspěvkových organizací: 
MěSSS Marie, Sportovní zařízení města 
Náchoda, Kino Vesmír a Střediska volné-
ho času Déčko.
Ohňostroj 7. 5. 2015 9-0-0

 RM schválila smlouvu o konání ohňo-
stroje při akci Náchodské Májování (k 70. 
výročí konce II. světové války) dne 7. 5. 
2015 ve 21.45 hodin pod Státním zám-
kem Náchod s firmou Fireworks service, 
s. r. o., Praha 3 – Žižkov, pobočka: Riegro-
va 197, 547 01 Náchod za celkovou částku 
135 000 Kč vč. DPH a poskytnutí zálohy 
uvedené firmě ve výši 70.000 Kč do 22. 4. 
2015.

 RM schválila uzavření nájemní smlouvy 
na pronájem pozemků pod Státním zám-
kem Náchod (pro konání ohňostroje 7. 5. 
2015) s Národním památkovým ústavem 
za nájemné 20 000 Kč vč. DPH.
Zápis do 1. tříd ZŠ 
na školní rok 2015/2016 9-0-0

 RM vzala na vědomí zprávu o zápisu 
do 1. tříd na školní rok 2015/2016. K zápi-
su, který se konal ve dnech 15. a 16. led-
na 2015 a dostavilo se k němu celkem 309 
dětí.
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LIDÉ JAKO 
D  BYTEK

HISTORIE, KTERÁ SE NÁS TÝKÁ
Neznámý koncentrační tábor Gross-Rosen

 leží v Polsku 60 km od hranic našeho kraje  byl jedním z osmi kmenových táborů s 230 pobočnými lágry 
 proslul větší krutostí k vězňům než vyhlazovací tábory  na konci války byl do něho evakuován tábor z Osvětimi 

 v únoru 1945 z něho byly vypraveny přes sever našeho kraje transporty smrti a pro 179 vězňů se stala naše půda hrobem 

Autoři projektu – studenti Střední školy propagační tvorby a polygrafi e – si dovolují poděkovat:

 Hejtmanovi Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíru Francovi za fi nanční podporu projektu  Českému svazu bojovníků za svobodu – základní organizaci Náchod za inicializaci projektu 

 Památníku Gross-Rosen Rogoźnica – Polsko za neomezený vstup do objektu tábora  Muzeu a archivu ve Wałbrzychu –Polsko za poskytnutí dobového obrazového materiálu 

 CEMACH – Izrael za zprostředkování přednášky od přímého vězně táborů Osvětim a Gross-Rosen 

 Radě Královéhradeckého kraje a Komisi pro lidská práva Rady Královéhradeckého kraje za podporu projektu  

 Projekt byl fi nančně podpořen Královéhradeckým krajem 

GROSS-ROSEN  1940 - 1945

Střední škola propagační tvorby a polygrafi e Velké Poříčí
a Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu Náchod

vydává publikaci a poskytuje putovní výstavu

ZŠ Plhov – oznámení 
o vyhlášení ředitelského volna 9-0-0

 RM vzala na vědomí oznámení ZŠ Pl-
hov Náchod o vyhlášení ředitelského vol-
na ve dnech 29.–30. 6. 2015 pro žáky 5.–9. 
tříd z důvodu zahájení rekonstrukce soci-
álních zařízení v budově školy. 
Prázdninový provoz MŠ – 2015 9-0-0

 RM vzala na vědomí organizaci provozu 
v náchodských mateřských školách v mě-
sících červenci a srpnu 2015
Náchodské mateřské školy mají v souladu 
se zákonem v letošním roce přerušen pro-
voz v období od 20. 7. do 14. 8. 2015. S vý-
jimkou odloučených pracovišť U Kočovny 
(provoz přerušen od 13. 7. do 21. 8. 2015) 
a U Písníku (od 1. 7. do 28. 8. 2015). Rodiče 
mohou využít v tomto termínu nabídku 
příměstských táborů Déčka a Hopsáčku. 
V době uzavření MŠ čerpají pedagogič-
tí zaměstnanci dovolenou, provozní za-
městnanci z části čerpají dovolenou a část 
využívají k celkovému úklidu školy.
Pojištění  9-0-0

 RM schválila postup, tzn. veškerý po-
jistný program na základě výběrového ří-
zení sjednotit k jednomu pojistiteli stáva-
jící makléřskou firmou v termínu do 30. 6. 
2015 a následně k příštímu výročí (tj. 1. 5. 
2016) provést výběrové řízení na makléře, 
který zajistí poptávkové řízení a násled-
nou správu pojistného programu všech 
organizací města.
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila pokračování v prodeji vý-
běrovým řízením formou obálkové me-
tody domu čp. 163 v Riegrově ulici spo-
lu se stav. parcelou č. 254 za cenu v místě 
a čase obvyklou 1.700.000 Kč. 9-0-0

 RM souhlasila s podmínkami SŽDC 
k nabytí části stavební parcely č. 473 
(pozemek u závor železničního přejezdu 
u nádraží ze strany od ulice Bělovecká) 
po odměření geometrickým plánem po-
zemku č. 2330 v k. ú. Náchod – a schváli-
la pokračování v jednání o získání před-
mětného pozemku do vlastnictví Města 
Náchoda. 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene – služebnos-
ti se společností RWE GasNet, s. r. o. Vede-
ním plynu jsou zasaženy pozemkové par-
cely města č. 953/2, č. 953/22 a č. 953/23 
v ulicích Smetanova, Praizlerova a Orlická 
v délce 511 m. Smlouva se uzavírá na dobu 
neurčitou. 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením Smlouvy 
o nájmu pozemků s Povodím Labe, státní 
podnik, které tím přenechává Městu Ná-
chodu do nájmu část pozemkové parce-
ly č. 64/10, část parcely č. 681/1, část po-
zemkové parcely č. 87/3 a část pozemkové 
parcely č. 16/2, vše v k. ú. Běloves o celko-
vé výměře 1076 m2. Tyto pozemky budou 
využity pro zřízení staveníště pro stavbu 
mostu přes řeku Metuji v Bělovsi – Lázeň-
ské ulici.  9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájem-
ní smlouvy na užívání části pozemkové 

parcely č. 1902/2 o výměře 30 m2 ve Vác-
lavické ulici. Na pronajatý pozemek chce 
žadatel umístit prodejní stánek, ve kte-
rém bude poskytovat občerstvení. Smlou-
va se uzavírá na dobu určitou s účinností 
od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2020. 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o výpůjčce na bezplatné užívání části po-
zemkové parcely č. 313/6 v k. ú. Dobrošov 
o výměře 442 m2. Pozemek se přenechá-
vá do výpůjčky žadateli za účelem sečení 
trávy a udržování veřejné zeleně. 9-0-0

 RM souhlasila s vyhlášením výběrové-
ho řízení obálkovou metodou na proná-
jem volného nebytového prostoru v pravé 
části přízemí domu v č.p. 1 na Masaryko-
vě náměstí v Náchodě s vyvolávací cenou 
11.400 Kč/měsíc + DPH a se zveřejněním 
inzerátu v tisku. 9-0-0
Oprava komunikace 
Jizbice – Lipí – Náchod 9-0-0

 RM schválila uzavření Smlouvy o spo-
lupráci mezi Královéhradeckým krajem, 
SÚS Královéhradeckého kraje a Městem 
Náchod. Tato smlouva řeší společný po-
stup zadavatelů pro vypracování všech 
stupňů projektové dokumentace.
 Dodávka cisternové 
automobilové stříkačky 9-0-0

 RM souhlasila se změnou v žádosti o do-
taci do programu Podpora hasičské tech-
niky pro obce s JPO vyhlášeného Králové-
hradeckým krajem na nákup hasičského 
vozidla CAS 20 v rámci projektu „Nákup 
hasičského vozidla CAS 20 pro JSDH Ná-
chod“ týkající se změny čerpadla a mající 
vliv na předpokládané náklady CAS.

  RM souhlasila s vyhlášením zadávacího 
řízení na dodávku cisternové automobi-
lové stříkačky a schválila zadávací doku-
mentaci této veřejné zakázky a souhlasila 
se zapracováním případných připomínek 
právníka do návrhu kupní smlouvy.

 RM ustanovila komisi pro otevírání obá-
lek a hodnotící komisi pro tuto veřejnou 
zakázku ve složení: Ing. Tomáš Šubert 
(náhradník Jindřich Řezníček), Ivana Ko-
záková (náhradník Mgr. Karel Petránek), 
Tomáš Kavan – velitel JSDH Náchod (ná-
hradník Stanislav Hrudík – zástupce ve-
litele JSDH Náchod), Pavel Punar – velitel 
družstva SDH Běloves (náhradník Jiří Da-
vid – strojník SDH Běloves), Petr Košťál – 
člen JSDH Náchod (náhradník Martin Čer-
ný – strojník JSDH Náchod).
Rekonstrukce WC v ZŠ Plhov 9-0-0

 RM schválila pořadí předložených na-
bídek na veřejnou zakázku „Rekonstruk-
ce WC pavilonu U2.2 ZŠ Plhov“ a schváli-
la uzavření smlouvy o dílo s uchazečem 
na 1. místě – firmou VASPO VAMBERK, 
s. r. o.
Žádost o navýšení dotace pro 
Náchodskou Prima sezónu o. p. s. 9-0-0

 RM schválila navýšení dotace pro Ná-
chodskou Prima sezónu o. p. s. ve výši 
94 000 Kč na zajištění festivalu Náchod-
ská Prima sezóna a provozu klubu Pranýř 
včetně rozpočtového 

Ocelové schodiště 
na autobusovou zastávku Lipí 9-0-0

 RM schválila pořadí předložených nabí-
dek na veřejnou zakázku „Ocelové schodi-
ště na autobusovou zastávku, Lipí“ a uza-
vření objednávky s uchazečem na 1. místě 
– firmou SILVAGRO, s. r. o., Horní Rybníky.
Projekt Sadové úpravy na městském 
hřbitově v Náchodě 9-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o po-
skytnutí podpory ze Státního fondu ži-
votního prostředí ČR v rámci Operační-
ho programu Životní prostředí v projektu 
Sadové úpravy na městském hřbitově 
v Náchodě. Práce a sadových úpravách 
na městském hřbitově budou dokončeny 
v květnu letošního roku.
Obnova sochy 
sv. Jana Nepomuckého 8-0-1

 RM schválila vystavení objednávky 
na rekonstrukci sochy sv. Jana Nepomuc-
kého, který by byl umístěn na zámeckém 
kopci v Náchodě u přístupového schodiš-
tě za 120.000 Kč.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila partnerství Města Nácho-

da na Mistrovství ČR v akrobatickém rock 
and rollu 2015. 9-0-0

 RM schválila partnerství Města Náchod 
na Road Show Televize Prima s názvem 
„Prima jede za vámi...“,která se usku-
teční v sobotu 13. června 2015 od 15.00 
do 21.30 hodin na Masarykově náměstí 
v Náchodě. 9-0-0

 RM souhlasila se zapojením ZŠ T. G. Ma-
saryka Náchod do projektu „Obědy pro 
děti“, který organizuje WOMEN FOR WO-
MEN, o. p. s. 9-0-0

 RM souhlasila s předložením žádosti 
o dotaci do programu Environmentální 
výchova, vzdělávání a osvěta vyhlášené-
ho Královéhradeckým krajem na zřízení 
Zelené školní učebny u ZŠ T. G. Masaryka 
Náchod. 9-0-0
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KRONIKA narození v březnu 2015

Narodili se:
 3. 3. Šimon Bárta
 6. 3. Kevin Putnoki
  10. 3. Tomáš Brádle
  11. 3. Štěpán Beránek
  12. 3. Jakub Vľasko
  13. 3. Darina Hurdálková
 15. 3. Sára Hamanová

  20. 3. Laura Pospíšilová
  21. 3. Dominik Menzel
  23. 3. Markéta Karlíková
  24. 3. Martin Doležal
  25. 3. Inna Davidová
  26. 3. Tomáš Bernard
 26. 3. Anna Vrbová
 27. 3. Taylor Čísar

* * *

Děkujeme vám všem, kteří jste přispě-
li darováním věcí nebo nákupem na Dob-
ročinném bazaru, který se konal během 
března v Církvi bratrské v Náchodě. Poda-
řilo se získat 44.000 Kč a tato částka byla 
darována na podporu Domácího hospi-
cu Setkání z Rychnova nad Kněžnou, více 
info na www.hospicrychnov.cz. Další ba-
zar plánujeme na říjen v týdnu od 19. do 
23. 10.      Za organizátory Jana Hejzlarová

Dobročinný bazar

V sobotu 28. 3. 2015 se 
v hostinci u Nováků na Lipí 
konala akce náchodských 
skautů a skautek. Vše za-
čalo ve 14 hodin odpoled-
ne. Celý karneval byl situ-

ován do podoby Cirkusu se spoustou her 
a klaunů, kteří nás odpolednem provázeli.

Mezi další zajímavosti karnevalu patří 
nepřeberné množství rozličných soutěží. 
Proběhla zde například soutěž družstev 
v nošení ptačího vejce na lžíci nebo chů-
ze v močálu, kdy se soutěžící mohli pohy-
bovat jen po dvou papírech. Každý člen 
týmu, ať už vyhrál nebo ne, byl nějakým 
způsobem ohodnocen. Mezi soutěžemi 
jela naplno šmoulí diskotéka a „trsalo se 
na plný pecky.“

Celá akce byla věnována dětem mladší-
ho školního věku a skončila ve čtyři hodi-
ny odpoledne.

Skautský karneval na Lipí
V měsíci dubnu byli klienti DS MARIE 

a terénní pečovatelské služby požádá-
ni vedením MěSSS o vyplnění anonymní 
ankety, která byla určena k ověření spo-
kojenosti s poskytováním sociální služby. 
Výsledky ankety slouží jako podnět pro 
zvyšování a ověření kvality poskytova-
ných služeb. Překvapením letos bylo, že 
zhruba čtvrtina klientů nevyužila tuto 
možnost. Účastí v anketě vyjadřují klien-
ti sociální služby spokojenost či nespo-
kojenost, prezentují vlastní názor na po-
skytování sociální služby a v neposlední 
řadě mohou vyjádřit poděkování obětavé-
mu personálu v jejich nelehké práci. 

Vyhodnocení ankety ukázalo, že klienti 
v Domově pro seniory Marie jsou spoko-
jení a život v domově se jim líbí a je napl-
ňující. Velmi pozitivně hodnotí profesio-
nální přístup, ochotu a vstřícnost všech 
zaměstnanců přímé péče. Většina klien-
tů vyslovila poděkování za vše, co Domov 
pro seniory Marie pro ně dělá. Dále klien-
ti ocenili to, že jim domov přináší bezpečí 
a klid, včasné předávání informací od per-
sonálu. Prioritou vyhodnocení ankety je, 
že v Domově pro seniory Marie se klien-
tům žije jako v domácím prostředí. 

Shodně proběhla anketa spokojenosti 
i uživatelů Pečovatelské služby s posky-
továním sociálních služeb. 

 Uživatelé Pečovatelské služby jsou 
v převážné míře velice spokojeni s posky-
tovanou pečovatelskou službou a chválí 
pracovníky za zájem o potřeby seniorů. 
Uživatelé služby vyjadřují pochvalu za po-
skytované sociální služby například těmi-

ANKETA spokojenosti klientů MěSSS Marie
to: slovy „Je až neuvěřitelné, že v této repub-
lice existuje taková instituce, která starým, 
chromým pomáhá v neuvěřitelné formě. Tou-
to cestou chci vyjádřit velký dík všem pečo-
vatelkám, se kterými jsem se setkal. Ještě 
jednou velký dík všem, stálý úsměv na tvá-
ři.“ nebo: „Spokojenost nad míru stále trvá. 
Pečovatelky pracují na velké profesionální 
úrovni. Jejich práce pro nás dříve narozené je 
záslužná, náročná a zodpovědná! Za to jim 
patří můj velký dík a obdiv“. Jiná respon-
dentka uvedla: „I přesto, že každý z nás má 
své bolístky, jak duševní, tak i tělesné, tak pe-
čovatelky se nám snaží vždy s milým přístu-
pem a pochopením vyhovět a pomoci. Jsem 
šťastná, že jsem v Harmonii a že se o mne 
stará takový kolektiv, na který se vždy mohu 
spolehnout. Za to děkuji.“ 

Z provedeného průzkumu je zřejmé,  
že uživatelé Pečovatelské služby jsou 
s poskytováním sociálních služeb spoko-
jeni, ale několik málo respondentů nám 
do vzkazů uvedlo, že jim některé služ-
by přesto chybí. Poskytované služby jsou 
uvedeny v našich dokumentech a větši-
na těchto požadavků směřuje do oblasti, 
které pečovatelská služba neposkytuje. 
V tomto případě odporučujeme se na nás 
s důvěrou obrátit, abychom mohli poskyt-
nout poradenství.

Názoru klientů si vedení MěSSS váží 
a dbá na zvyšování kvality poskytova-
ných služeb. Zároveň děkujeme všem, kte-
ří se ankety zúčastnili.

 S úctou Mgr. Jaromír Vejrych
                     ředitel MěSSS Marie

SMYČCOVÉ NÁSTROJESMYČCOVÉ NÁSTROJE

Smyčcové nástroje
Dechové nástroje
Klavír, zpěv
Výtvarný obor (od 6 let)
Počítačová grafika
Taneční obor (od 6 let)

Více informací o naší škole naleznete na www.zusnachod.cz

Základní
umělecká
škola v Náchodě
pořádá

ZUŠ Náchod

PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY

ZUŠ
2.-3. ČERVNA 2015
OD 13 DO 17 hodin

V úterý 21. dubna se v ICM klubu Hníz-
do ve SVČ Déčko Náchod uskutečnilo  
1. Setkání nad vzděláváním (aktivita 
vzniklá v souvislosti s tvorbou Koncep-
ce rozvoje školství v Náchodě, zorganizo-
vané školskou komisí Rady města Nácho-
da, Odborem sociálních věcí a školství). 
Jeho cílem je oslovit veřejnost – laickou 
i odbornou, zapojit ji do tvorby koncep-
ce, zjistit, co rodiče považují za důležité 
ve vzdělávání svých dětí, co jim ve ško-
lách, školkách chybí, co vítají. Akcí pro-
vázela Mgr. Petra Dočkalová - tř. učitelka 

Setkání nad vzděláním 5.C ZŠ Komenského. Debatovalo nad růz-
nými možnostmi vzdělávání, jak se mění 
role učitele, co si přítomní představují 
pod pojmem vzdělávání, o otázce odměn 
a trestů, o motivaci dětí aj. Program byl 
obohacen ukázkami např TEDxPrague.cz 
– Jany Nováčkové – lektorky pro mozko-
vě kompatibilní vzdělávání, Dobré ško-
ly...atd. V závěru byl všem zúčastněným 
rozdán dotazník za účelem získání zpět-
né vazby a vytvoření tématu pro příští Se-
tkání, které je plánováno na 28. května. 

Mgr. Denisa Pokorná
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Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

Štěstí přeje připraveným

155 je bezplatná tísňová linka zdravotnické záchran-
né služby (ZZS), určená k přijímání informací o náhle vznik-
lém ohrožení života nebo jiném poškození zdraví (náhle 
vzniklé onemocnění, úraz nebo jiné zhoršení zdravotního sta-
vu, které působí prohlubování chorobných změn, jež mohou 
vést bez neprodleného zásahu zdravotnické záchranné služby 
ke vzniku dlouhodobých nebo trvalých následků, případně až 
k náhlé smrti, nebo náhle vzniklá intenzivní bolest nebo ná-
hle vzniklé změny chování a jednání postiženého ohrožující 
zdraví nebo život jeho samého nebo jiných osob).
Tísňová linka 155 je v provozu nepřetržitě a je zdarma. Ne-
dílnou součástí příjmu tísňového volání je poskytování tele-
fonicky asistované první pomoci, zejména v případě nutnosti 
provádět neodkladnou resuscitaci. Tuto pomoc není schopna 
poskytnout žádná jiná tísňová linka. Proto v případě jakých-
koliv akutních zdravotních problémů doporučujeme vždy po-
užít národní tísňové číslo 155. 

Základní činnosti ZZS
  Nepřetržitý kvalifikovaný příjem tísňových výzev na linku 
155

 Vyhodnocení stupně naléhavosti, rozhodnutí o nejvhodněj-
ším okamžitém způsobu řešení tísňové výzvy podle závaž-
nosti zdravotního stavu pacienta, vyslání a operační říze-
ní výjezdové skupiny ZZS

 Řízení a organizace přednemocniční péče a spolupráce se 
složkami Integrovaného záchranného systému

 Poskytování instrukcí k zajištění a provádění první pomo-
ci do příjezdu ZZS na místo

 Vyšetření pacienta a poskytnutí zdravotní péče, včetně pří-
padných neodkladných výkonů k záchraně života, provede-
né na místě události, které směřují k obnovení nebo stabi-
lizaci základních životních funkcí pacienta

 Soustavnou zdravotní péči a nepřetržité sledování ukaza-
telů základních životních funkcí pacienta během jeho pře-
pravy k cílovému poskytovateli akutní lůžkové péče, včet-
ně přepravy pacienta letadlem

 Třídění osob postižených na zdraví podle odborných hledi-
sek urgentní medicíny při hromadném postižení osob v dů-
sledku mimořádných událostí nebo krizových situací.

Struktura ZZS v ČR
ZZS je organizována v krajské působnosti jako příspěvková 
organizace jednotlivých krajů. Součástí ZZS je rovněž Letec-
ká záchranná služba, financovaná Ministerstvem zdravotnic-
tví. Zařízení ZZS vždy tvoří ředitelství, zdravotnické operač-
ní středisko (dispečink) a výjezdové základny s výjezdovými 
skupinami. Její nedílnou součástí je rovněž pracoviště krizo-
vé připravenosti a vzdělávací a výcvikové středisko.

Výjezdové skupiny ZZS
 Rychlá zdravotnická pomoc (RZP) – obvykle dvoučlenná 

výjezdová skupina bez lékaře, tvořená dvěma zdravotnický-
mi záchranáři, z nichž jeden je v pozici řidiče (příp. zdravot-
nickým záchranářem a řidičem)

 Rychlá lékařská pomoc (RLP) – výjezdová skupina s léka-
řem přítomným ve velkém sanitním voze

 Rendez-Vous, neboli setkávací systém (RV) – moderní způ-
sob organizace práce lékaře záchranné služby, kdy vyjíždí 
na místo zásahu v malém sanitním voze řízeném zdravot-
nickým záchranářem, případně řidičem – záchranářem. RV 
umožňuje využití lékaře efektivněji a ekonomičtěji.

  Letecká záchranná služba (LZS) – výjezdová skupina tvo-
řená lékařem, zdravotnickým záchranářem a pilotem. Hlav-
ním úkolem LZS je rychlý transport lékařského týmu na mís-
to události. 

Výjezdové středisko Náchod je tvořeno dvěma posádkami 
RZP a lékařem RV v nepřetržitém provozu. 
Kontaktní údaje:
Zdravotnická záchranná služba 
Královéhradeckého kraje, p. o.
Hradecká 1690/2A
500 12 HRADEC KRÁLOVÉ
Tísňová linka 155
Fax pro volající s vadami řeči nebo sluchu. 495 220 279
Informační linka 841 155 155
Ústředna 195 755 111
e-mail: info@zzskhk.cz
web: www.zzskhk.cz

Netradiční jarní oslava se uskutečnila 23. 3. 2015 v MŠ Vanču-
rova. Jaro jsme zde přivítali slavnostním otevřením celkově zre-
konstruované zahrady mateřské školy. Rekonstrukci prováděla 
firma Enfant Terrible s využitím dotace z ESF. Citlivé rozčlenění 
dělí přírodní zahradu na tři části: Les, Město a Zahrada. Poda-
řila se tak vytvořit ekologická přírodně motivační zahrada, při-
čemž herní prvky jsou tvořeny převážně z akátového dřeva a vy-
cházejí z jeho přirozených tvarů. Pojetí zahrady je tedy zároveň 
v souladu s hodnotami vzdělávacího programu školy, tedy s pří-
mým nezprostředkovaným vnímáním přírody. Využívat zahra-
du budou děti k různým oslavám během roku (Den Země, Den 
vody, Den Slunce…), k vystoupení sborečku v nově vytvořeném 
amfiteátru, k pěstebním a zahradním pracím na záhonech, k se-
tkávání s rodiči, ale především na jim tolik přirozenou a oblíbe-
nou spontánní hru.

MŠ Vančurova

Slavnostní otevření zahrady 
v MŠ Vančurova
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Květnová výročí
„V květnu 1815, po Napoleonově ná-
vratu z ostrova Elby, znovu přes Ná-
chod pochodovaly ruské oddíly pod 
vedením hraběte Voroncova v počtu 
asi 15 000 vojáků, většinou myslivců, 
které se zde zdržely tři dny,“ zazna-
menal Jan Müller ve svých Pamětihod-
nostech.
Na letošní květen připadá i 70. výročí 
konce druhé světové války. Berlín byl 
dobyt sovětskou armádou 2. května, 
oficiální konec války byl vyhlášen 8., 
ale ještě 9. května probíhaly zejména 
na území Čech tvrdé boje, byla osvobo-
zována Praha. Závěrečné boje pozna-
menaly také naše město, i u nás při-
nesl 9. květen poslední oběti války. 
Patrně týž den byl Němci zastřelen (u 
Prahy) hronovský rodák, architekt Jin-
dřich Freiwald, autor projektu Jirás-
kova divadla a mnoha dalších staveb. 
1. května 1845 zemřel děkan Kašpar 
Lukavskýx), katolický kněz a hudebník. 
1. května 1875 se narodil významný 
loutkář a kulturní pracovník Alois Taš-
nerx).
1. května 1895 se u nás poprvé slavil 
první máj jako svátek práce.
1. května 1990 byl otevřen krytý pla-
vecký bazén na Hamrech Už pětadva-
cet let jej mohou využívat všechny ge-
nerace občanů.
2. května 1925 zemřel jeden z největ-
ších českých sochařů Jan Štursa. Na-
rodil se 15. května 1880.
13. května 1925 se narodil plk. Rudolf 
Macek, politický vězeň, důstojník čs. 
armády.
14. května 1965 zemřel představi-
tel české pedagogiky, akademik Oto-
kar Chlupx). Jako mladý pedagog učil 
na zdejším gymnáziu.
26. května 1905 se narodil sochař 
Jan Kavanx), jehož plastiky najdeme 
ve Wolkerově ulici.
29. května 1935 zemřel hudební skla-
datel Josef Suk. Jeho skladby patři-
ly k často hraným, jeho sbory zpíval 
i zdejší Hron.
30. května 1785 se narodil v Kutné 
Hoře významný obrozenecký naklada-
tel, jemuž naši předkové před dvěma 
sty lety vděčili za vydávání dobrých 
českých knih, hradecký Jan Hostivít 
Pospíšil.
30. května 1940 se narodil náchodský 
výtvarník Zdeněk Farský.
31. května 1920 zemřel herec Eduard 
Vojan, který tu hrál při slavnostním 
otevření divadla (26. 4. 1914) titulní 
roli v Jiráskově Janu Žižkovi.

Pozn.: Hvězdičkou jsou označeny osobnos-
ti, o nichž bližší údaje najdete v knize Za-
nechali stopu… Osobnosti kultury v Ná-
chodě.                                                     (AF)

„Náchodský zámeček, vršku kulatý-
ho…“ lidová písnička, která je téměř ná-
chodskou hymnou. Není zcela jisté, zda je 
ten „vršek“ kulatý, ale spolu se zámkem, 
původně hradem, vévodí městu po staletí. 
A dříve holý skalnatý „vršek“ jakoby i op-
ticky zvyšoval nadřazenost zámku nad 
městem pod ním.

 Na akvarelu Johanna Venuta z roku 
1814, vytvořeným podle kresby z roku 
1786 a dokonce ještě na rytině z roku 
1839, uvedené na frontispisu knihy 
M. Tellera „Sagen der Herrschaft Nachod 
in Böhmen“ je zobrazen zámek na neo-
sázeném vršku. Dobový pohled na zá-
mek na litografii J. Lindnera kolem roku 
1822 už zobrazuje zámecky kopec osáze-
ný upravenými keři. Ve svých „Paměti-
hodnostech panství Náchod“, sepsaných 
v roce 1842, uvádí zámecký důchodní Jan 
Müller:

„Po staletí stál náchodský zámek na pus-
tém skalnatém kopci a z města se k němu 
přicházelo po 300 obtížně vybudovaných ka-
menných schodech.“

Schodiště spojující zámek s městem je 
opravdu velmi staré, pochází z roku 1663. 
Původně bylo položeno 270 kamenných 
schodů vedoucích nad děkanstvím do zá-
meckého vrchu až k bráně. V roce 1794 
bylo schodiště opraveno a po jeho stra-
nách nechal tehdejší vrchní Podivin Drey-
hausen vysázet lípy. Z celkového počtu 
300 schodů je jich 240 původních, histo-
rických, 60 novodobých. Schodiště urych-
lilo spojení města se zámkem, ale ještě 
několik let uběhlo, než byl upraven a osá-
zen zámecký kopec. Vážený vrchnosten-
ský úředník Jan Müller vzpomíná:

Náchodský zámecký kopec
„Od roku 1821 se 

snažil náchodský měst-
ský kaplan, nynější 
z Hronova zpět přišlý 
děkan pan Josef Reg-
ner vybudovat na tom-
to kopci točitě stou-
pající cestičky. Když 
se tohoto podniku zú-
častnil tehdejší vrch-
ní František Kubeš, po-
volil úpravy financovat 
z fondu pivovarské-

ho úřadu a využít potřebnou ruční robotu. 
Skála byla podchycena terasami, navezena 
zemina, zasázeny stromy a křoviny a upra-
veny cestičky, vybavené lavičkami. Nesnad-
ný celoroční podnik se zdařil na výbornou, 
takže dnes se můžeme s potěšením prochá-
zet ve stinném zahradním parku a zcela bez 
obtíží vystoupat z města na zámek. K dohle-
du a k udržení čistoty byl v letních měsících 
ustanoven dozorce.“

Většina z nás zná zámecký kopec po-
rostlý keři bezu toho voňavého i léčivé-
ho, mezi nimi prošlapané cestičky, ne 
vždy schůdné, a kolem nich ještě spoustu 
všelijakého nepříliš vábného býlí. Jediná 
lavička u kamenné bašty poskytne una-
veným turistům a zamilovaným párům 
hezký výhled na město, ale to je z este-
tického dojmu asi tak všechno. Můžeme 
proto přivítat snahu vedení města vrátit 
zámeckému kopci vzhled, o který usilo-
val děkan Regner (1794–1852), jeho přítel 
P. Myslimír Ludvík (1796–1856) i tehdejší 
náchodská vrchnost. První kroky již byly 
učiněny – byla uzavřena dohoda s památ-
kovým ústavem, pod jehož správu poze-
mek kopce spadá. Na řadu pak přijde zpra-
cování projektu, jehož realizace by měla 
nastat v příštím roce.

Město nemůže využít „ruční roboty“ 
Náchodských, ale spoléhá na jejich ochotu 
spolupracovat, aby se zámecký kopec stal 
příjemným parkem, místem, kde se bude-
me moci s potěšením procházet. Možná 
– podle zkušenosti našich předků – rov-
něž ustanovit v letních měsících dozorce 
a chránit před vandaly všechny nové par-
kové úpravy zámeckého kopce.

Věra Vlčková 
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Historické domy na náměstí
5. Nová radnice čp. 40 a její předchůdci (2. část)

V roce 1850 byla původní radnice čp. 1 pronajata nově vy-
tvořenému okresnímu soudu. Městský úřad se musel „provi-
zorně“ vystěhovat do náhradních prostor v tzv. obecním domě 
čp. 67 (dříve čp. 76). Městská spořitelna zase užívala pronaja-
tou místnost v přízemí hostince U Beránka. Koncem 19. stole-
tí, kdy se město Náchod intenzivně spole-
čensky a hospodářsky rozvíjelo, mj. v roce 
1900 přesáhlo desetitisícovou hranici v po-
čtu obyvatel, byly tyto prostory naprosto 
nedostatečné a nevyhovující. Začalo se hle-
dat možné řešení. 

Jako první se iniciativy chopila měst-
ská spořitelna, která v r. 1897 zakoupila 
za 23 000 zlatých od D. Bayerové dům čp. 
41 v jihovýchodním rohu náměstí, v r. 1900 
ho nechala zbořit a plánovala na jeho mís-
tě postavit své nové sídlo. Zároveň se uva-
žovalo sem umístit také městský úřad. Byly 
vypracovány plány a stavba zadána místní-
mu staviteli Jaroslavu Hakaufovi. Ale ještě 
se nestavělo. Snaha města o zakoupení sou-
sedního barokního domu čp. 40, čímž by 
se podstatně rozšířila stavební plocha, byla 
počátkem roku 1900 neúspěšná pro vyso-
kou kupní cenu 34 000 zl. Objevil se i návrh 
na stavbu nové radnice na místě čp. 67, byl 
však odmítnut s tím, že tato parcela je vy-
hrazena pro stavbu nového farního kostela. 

Následovala další jednání, až se měst-
ské zastupitelstvo 22. června 1900 usneslo na zakoupení domu 
čp. 40 za sníženou cenu 30 000 zl. od Roberta Šrůtka a uzavře-
ní výpůjčky 50 000 zl. na kupní cenu a náklad na přestavbu 
domu. Proti tomuto rozhodnutí podal radní Adolf Maizl a dal-
ších 59 občanů odvolání, ve kterém argumentoval údajně pře-
mrštěnou cenou domu. O tomto odvolání se jednalo až do břez-
na 1901, kdy bylo zamítnuto. Souběžně však probíhala jednání 
o budoucí stavbě a v červenci 1900 byla vy-
psána soutěž o nejlepší návrh na novostav-
bu obecního a spořitelního domu. Došlých 
13 náčrtků ke stavbě bylo porotou posou-
zeno 9. září 1900 a obecními zastupiteli je-
jich pořadí schváleno 19. září. První místo 
získal projekt „Okřídlené kolo“ architekta 
prof. Františka Podhajského a stavitele Na-
poleona Kheila z Prahy-Smíchova a druhé 
místo návrh „České motivy“ stavitele Fran-
tiška Hodka z Prahy-Vyšehradu. Zadní část 
parcely byla přitom vyčleněna pro budo-
vu okresního hejtmanství. Další protesty 
byly vzneseny v březnu 1901 a týkaly se 
služebnosti průjezdu z náměstí do Krám-
ské ulice. Vyvolaly bouřlivou diskuzi, zda 
stavět u nové budovy podloubí nebo po-
nechat jen volný vjezd do Krámské ulice 
bez podloubí. Protáhla se až do 19. dubna, 
kdy bylo zastupitelstvem odsouhlaseno 
postavit podloubí a rozšířit Poštovní ulici 
na 7–8 m. Na konci června 1901 byl zbořen 
dům čp. 40, o novostavbě však stále nebylo 
definitivně rozhodnuto. Až na 5. října 1901 bylo svoláno komisi-
onální šetření k povolení stavby, stanoveny stavební čáry a vy-
žádána stanoviska sousedů, která byla vesměs kladná. Dalším 
problémem bylo různé vlastnictví obou parcel – čp. 41 koupila 
spořitelna a čp. 40 obec, přičemž společná stavba byla z práv-

ních důvodů nemožná. Nakonec se 23. ledna 1902 rozhodlo, že 
obec odkoupí i pozemek po čp. 41 (uskutečněno až 29. 9. 1902) 
s tím, že městská spořitelna bude za prostory platit nájem 6 000 
K ročně. Navíc v lednu 1902 nabídla Dorota Pavlíčková ke kou-
pi dům čp. 39 za 9 000 K (4 500 zl.), což městské zastupitelstvo 

schválilo, dům byl v červnu 1902 zbořen 
a zvětšena tak stavební parcela. Stále však 
pokračovaly diskuze o stavební podobě bu-
doucí radnice, objevil se návrh rozšířit Poš-
tovní ul. až na 12 m a s průčelím radnice 
couvnout na úroveň čp. 38, aby se otevře-
la Krámská ulice. Nakonec bylo rozhodnuto 
rozšířit Poštovní ulici na 10 m, ponechat ar-
kády a původní uliční čáru a požádat arch. 
Podhajského o přepracování plánů.

Poté již konečně nic nebránilo tomu, aby 
se přípravy na stavbu rozběhly na plné ob-
rátky – 6. června 1902 byly stanoveny pod-
mínky pro zadání stavby, 26. 6. byl jejím 
vedením pověřen místní stavitel a člen za-
stupitelstva Josef Martinek, 1. července 
bylo vydáno povolení ke stavbě, 5. 7. byla 
stavba zahájena a 10. 7. byla zvolena sta-
vební komise, která stavbu řídila, vypiso-
vala nabídková (ofertní) řízení a městské-
mu zastupitelstvu navrhovala jejich vítěze. 
Důležitou roli prostřednictvím doporučení 
a rad hrál při stavbě také arch. Podhajský. 
Městské zastupitelstvo si vyhradilo rozho-

dovací pravomoc v záležitostech umělecké výzdoby a nejednot-
nost názorů se následně projevila ve sporech s autorem sgrafito-
vé výzdoby průčelí Mikolášem Alšem v květnu 1903. Přes určité 
těžkosti šla stavba rychle kupředu, do října 1902 byla pod stře-
chou, v červenci 1903 byla zadána výroba nábytku. Následně 29. 
prosince 1903 se konala v domě čp. 67 poslední schůze městské-
ho zastupitelstva a konečně ve čtvrtek 21. ledna 1904 byla nová 

radnice slavnostně otevřena.
Pro město to byla samozřejmě velká 

událost. Podrobně o ní referoval krajský 
týdeník Ratibor (kráceno): Již ve středu 
se začalo město zdobit prapory v národ-
ních barvách. Navečer zazněla před rad-
nicí městská kapela a náměstí se zaplni-
lo rozjařeným obecenstvem. Mj. školní 
mládež dostala na druhý den prázdniny. 
Ve čtvrtek 21. ledna ráno zvěstovaly rány 
z hmoždířů, že nastal sváteční den. V uli-
cích i na náměstí zavládl čilý ruch. Zva-
ní hosté, domácí i přespolní, se ubírali 
k obecnímu domu, aby se s ním rozloučili. 
Za prokázanou službu mu poděkoval sta-
rosta města Josef Bartoň st. Odtud se vy-
dal slavnostní průvod do kostela sv. Vav-
řince. V čele průvodu kráčel starosta města 
s dalšími pozvanými hosty, váženými zá-
stupci státních a samosprávných institucí. 
Za nimi šlo městské zastupitelstvo, učite-
lé a zástupci spolků. V děkanském kostele 
sloužil vikář František Pecka slavné služ-

by Boží. Poté se vydal průvod k nové radnici za zvuku slavnost-
ních fanfár. V nové radnici, v její nádherně vyzdobené zasedací 
síni jako první promluvil starosta Bartoň, který projevil radost 
nad šťastným ukončením stavby.

Mgr. Jan Čížek – PhDr. Jaroslav Čáp
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Zápis do náchodských mateřských 
škol se uskuteční  ve dnech  
4. a 5. května 2015  
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 zá-

stupce, popřípadě doklad o zmoc-
nění zastupovat dítě v přijímacím 
řízení  v případě osob, které osobně 
pečují o dítě v pěstounské péči; 

3. vyjádření školského poradenského 
zařízení  popřípadě také registrují-
cího lékaře v případě dítěte se zdra-
votním postižením.          

Kritéria pro přijímání dětí budou zve-
řejněna na webových stránkách ma-
teřských škol nebo vyvěšena přímo 
v jednotlivých mateřských školách 
u zápisu.

ZÁPIS do mateřských 
škol 2015/2016

Akciová společnost 
Beránek má nové vedení

V úterý 7. dubna 2015 proběhla řádná 
valná hromada společnosti Beránek 

Náchod a. s., na které bylo zvoleno nové 
vedení společnosti. 

Novými členy představenstva 
společnosti jsou: 

Jan Birke – předseda
Ing. Iva Cvetanova

Bc. Tomáš Magnusek 

Dozorčí rada společnosti:
Milan Nosek – předseda

MUDr. Ladislav Tichý
Ing. Josef Šimon 

Na začátek letní turistické sezony při-
pravilo sdružení Branka, o. p. s. nové in-
formační materiály skládající se z image 
brožury o celém Kladském pomezí a jed-
notlivé tématické letáky jako Tipy na vý-
let, Kam s dětmi, Kulturní památky, Pří-
roda. V polovině měsíce května také vyjde 
letní vydání Turistických novin Kladské-
ho pomezí. Všechny tyto materiály máme 
k dostání v Informačním centru v Be-
ránku. Samozřejmostí je také distribu-
ce Náchodského zpravodaje, novin Echo, 
Náchodského swingu a turistických mě-
síčníků TIM a KAM.

Královéhradecký kraj připravil pro mi-
lovníky cykloturistiky nové mapy i brožu-
ry o nejatraktivnějších lokalitách regionu. 
V šesti mapách turisticky významných 
území Královéhradeckého kraje - Hradec-
ka, Českého ráje, Krkonoš, Podkrkonoší, 
Kladského pomezí, Orlických hor a Po-
dorlicka najdete veškeré aktuální cyklo-
trasy a cyklostezky, trasy pro mountainbi-
ke a singletrack i cesty vhodné pro in-line 
bruslaře. Nechybí ani běžné turistické 
trasy. Informační brožury, které jsou také 
součástí se potom věnují dvanácti vytipo-
vaným atraktivním lokalitám Královéhra-
deckého kraje. Tyto novinky byly uvede-
na březnu na veletrhu Infotour v Hradci 
Králové a nyní jsou již k dispozici i u nás 
v infocentru. 

Z aktuálních předprodejů vstupenek 
připomínáme, že stále probíhá předpro-
dej na baletní představení Spící krasavi-
ce, které se koná 19. května v náchodském 
divadle. Z předprodeje dále ještě upo-
zorňujeme, že jsou v prodeji vstupenky 
i na již legendární komedii Františka Rin-
go Čecha Dívčí válka (20. 5.) a na divadel-
ní představení Manželské vraždění s Jaro-
slavem Duškem a Natašou Burger (17. 6.).

Od začátku března máme také v před-
prodeji vstupenky na Open Air turné sku-
piny Kabát. Koncert se koná 12. 6. 2015 
na stadionu v Hradci Králové, cena vstu-
penky je 399 Kč. 

I. Košková, Městské informační centrum

NOVINKY 
Z INFOCENTRA 
Květen 2015 

Ve čtvrtek 7. 5. 2015 bude z důvodů 
přípravných prací na večerní ohňo-
stroj od 9.00 hodin uzavřené zámec-
ké schodiště od Hotelu U Beránka  
a od 17.30 hodin bude uzavřený vjezd 
na Masarykovo náměstí v Náchodě. 

Státní zámek Náchod bude 7. 5. 2015 
otevřen !

Děkujeme za pochopení.

Dopravní omezení 
Ohňostroj

Městská policie Náchod, Policie Čes-
ké republiky, AMK-Besip a DDH srdečně 
zvou všechny malé i velké zájemce na dal-
ší ročník tradičního zábavného dopoledne 
pro děti „Den s Policií“, které se uskuteč-
ní 23. května 2015 na dětském doprav-
ním hřišti v Bělovsi. Začátek soutěžního 
dopoledne, kdy si děti mohou zasoutě-
žit o zajímavé ceny je v 9.30 hodin. Pro 
všechny je připravena ukázka zásahu po-
licistů i techniky celého integrovaného 
záchranného systému. Upozorňujeme, že 
děti musí mít při jízdě na dopravním hři-
šti na hlavě ochrannou přilbu.

Den s policií

Od 1. dubna 2015 přijalo Město Náchod 
celkem 48 nezaměstnaných, kteří již del-
ší dobu nemohou sehnat práci a dostanou 
tak příležitost pracovat pro město, kde za-
jišťují úklid veřejných prostranství. Město 
Náchod je rozděleno do zhruba 20 lokalit, 
které tito nezaměstnaní pravidelně každý 
uklízí. Dohled nad výkonem veřejně pro-
spěšných prací zajišťují dva stálí zaměst-
nanci města a dva vybraní předáci z řad 
pracovníků, kteří vykonávají práci v reži-
mu veřejně prospěšně prací (VPP). Projekt 
navazuje na předchozí spolupráci s úřa-
dem práce a je z velké části hrazen z ev-
ropských peněz. 

„Jsem za tuto spolupráci s Úřadem práce 
v Náchodě velmi rád. Díky této službě mů-
žeme operativně reagovat na konkrétní po-
žadavky a připomínky občanů související 
s pořádkem a čistotou veřejných prostran-
ství. Práce téměř pěti desítek lidí je myslím 
v Náchodě opravdu vidět“, komentoval pro-
jekt starosta Náchoda Jan Birke. 

Veřejně prospěšné práce
jsou pro Náchod přínosem
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Architektonický návrh revitalizace památníku J. Krapky - Ná-
chodského v Pavlišově byl projekční kanceláří OMNIA TRADING, 
s. r. o. pod vedením Dipl. Ing. W. Kurschatke – architekta zpra-
cován pro Město Náchod bezplatně jako sponzorský dar ve pro-
spěch projektu.

Pojďme si nejprve trochu zalistovat v čase. Píše se rok 1900. 
V Praze byl založen první automobilový klub. Právě včas, pro-
tože ve Francii bylo představeno první auto, které se bude řídit 
nikoli nějakými pákami, ale opravdovým volantem. Na ostrově 
Kréta začínají vykopávky, které brzy odhalí krásné fresky, které 
zde zanechala minóská civilizace. Na pařížské výstavě se poprvé 
v dějinách objevuje termín televize. Oblohu nad Evropou začínají 
brázdit elegantní vzducholodě… Bouřlivé změny se ale netýkají 
jen pokroku ve vědě a technice. Probíhají i výrazné společenské 
a sociální změny. Objevují se první zákony, které omezují práci 
žen a dětí... V roce 1900 pracuje ve vídeňské redakci Dělnických 
listů osmatřicetiletý náchodský (chcete-li konkrétně pak pavli-
šovský) rodák Josef Krapka, který přijal k původnímu jménu pří-
domek: Náchodský. Angažuje se v orgánech celorakouské soci-
ální demokracie, píše sociální poezii, řeční, překládá, věnuje se 
i ochotnickému divadlu – ve Vídni například zakládá krajanský 
divadelní spolek. Pracuje s horečnou aktivitou, jakoby tušil, že 
mu osud vyměřil už jen devět let života... Udělejme nyní velko-
rysý časový střih a vstupme do současnosti. Píše se rok 2015. 
Agentury přinášejí zprávy, že brzy budou auta, která už nebu-
dou řízena ani pákami, ani volantem, ale počítačem. Krásných 
fresek z éry krále Mínoa na Krétě jsou už dávno plné učebnice – 
i televizní cestopisné pořady. Vzducholodě by dnes letový pro-
voz nad Evropou opravdu, ale opravdu zdržovaly. A Josef Krap-
ka – Náchodský? 

Památník jako společenský prostor
 Městská rada v Náchodě na jednom ze svých březnových za-

sedání souhlasila s projektem revitalizace památníku Josefa 
Krapky – Náchodského v Pavlišově. Idea celého projektu je sna-
hou využít stávajícího, již vlivem času poznamenaného, památ-
níku z 80. let 20. století a proměnit jeho okolí v místo s minima-
listickou parkovou úpravou včetně osazení informační tabule 
a dalších užitných i dekorativních prvků. „Chtěli bychom dát pa-
mátníku, který stojí na místě rodného Krapkova domku i podobu 
společenského prostoru s odpočinkovou zónou představovanou 
i atypickou lavičkou. Pozemek s památníkem je v bezprostřední 
blízkosti komunikace procházející Pavlišovem, pamatujeme tedy 
i na stojany na kola. Informační tabule by měla přiblížit detail-
něji Krapkovu činnost literární i společenskou. 

Přítel J. S. Machara i spolupracovník T. G. Masaryka…
Jsem přesvědčen, že i moderní současnost uvidí J. Krapku – Ná-

chodského jako talentovanou a zajímavou osobnost. Tak jej na-
příklad viděl i jeho přítel básník J. S. Machar, který vysoce hod-
notil Krapkovy knihy z Pamětí štváče a Obrázky z Valašska… 
Krapka později spolupracoval i s T. G. Masarykem při zakládá-
ní Dělnické akademie. Zajímavostí jistě je spojení jména Krapka 
– u potomků Josefa Krapky – Náchodského se jménem Wichter-
le (včetně Otty Wichterleho – vynálezce kontaktních čoček). Tak 
například manželka profesora Otty Wichterleho – MUDr. Linda 
Wichterleová je vnučkou Josefa Krapky – Náchodského. 

 Krapka se aktivně zapojil do dělnického hnutí a od roku 1888 
se stal redaktorem celé řady sociálně demokratických listů v Pra-
ze, Hradci Králové, Brně a konečně v Prostějově. Byl též funkcio-
nářem Českoslovanské sociální demokracie a v letech 1897–1903 
tajemníkem jejího užšího výkonného výboru a členem užšího ve-
dení celorakouské sociální demokracie. Nežil ale jen politikou. 

Jeho velkou láskou bylo ochotnické divadlo“, vysvětluje radní 
Mirek Brát a dodává, že základní Krapkovu profesní, politickou 
i uměleckou biografii si budou moci návštěvníci revitalizované-
ho památníku přečíst na originální informační tabuli.

Zastavení na kulturní trase
„Na této tabuli bude zároveň uveden i moderní informační 

znak pro chytré telefony, tzv. QR kód, který návštěvníka přesmě-
ruje na webové stránky, kde se dočte o Krapkovi více. Počítáme 
zároveň, že by hlavní informace byla dostupná i v základních 
jazykových mutacích“, vysvětluje Brát. Revitalizovaný památ-
ník by se tak stal součástí i kulturní turistické trasy Náchodem 
a jeho okolím. Přispěl by i k popularizaci jména tohoto zajíma-
vého náchodského rodáka (v roce 2013 věnovala Krapkovy v Ná-
chodském zpravodaji desátý díl cyklu „Náchodští autoři, spiso-
vatelé a básníci“ i historička Mgr. Lýdie Baštecká). 

Vícezdrojové financování
„Na financování záměru revitalizace památníku J. Krapky  

– Náchodského se podařilo zajistit portfolio zdrojů. Kromě pro-
středků z městské pokladny je počítáno s významnou finanční 
podporou od Mgr. Martina Wichterleho, vlastníka strojírenské-
ho holdingu Wikov (prapravnuka J. Krapky – Náchodského). Vě-
řím, že budeme moci počítat i s podporou ze strany Královéhra-
deckého kraje. A v neposlední řadě budou v projektu revitalizace 
památníku použity i finanční zdroje v podobě darů od dalších 
soukromých osob. Jsou jimi náchodský starosta – poslanec PČR 
Jan Birke a člen Evropského parlamentu Ing. et. Mgr. Miroslav 
Poche“, uzavírá Mirek Brát. 

Z biografie…
Krapka-Náchodský Josef, 22. 7. 1862 Pavlišov u Náchoda – 13. 4. 
1909 Prostějov, novinář, básník, spisovatel, politik, překladatel. 
1873–76 studoval na reálce v Praze; po smrti své matky mu-
sel v důsledku ztráty hmotného zázemí zanechat studií, odešel 
do Vídně, kde se vyučil truhlářem a posléze absolvoval průmys-
lovou školu. V letech 1884–85 podnikl cesty do Německa, Fran-
cie, Anglie, Ruska, Rumunska a Srbska. Poté pracuje ve Vídni jako 
kreslič a později působí u kočovné herecké společnosti. V roce 
1888 přesídlil do Prahy, kde se záhy stal vůdčí osobností české 
sociální demokracie a jejím předním žurnalistickým mluvčím. 
V roce 1890 organizoval první prvomájovou manifestaci na Stře-
leckém ostrově v Praze, v roce 1898 první dělnické představení 
v pražském Národním divadle. Krapkovou literární tvorbu před-
stavuje sociální poezie (sbírka Chudobky, 1892), povídky (soubor 
Z různých kruhů, 1894), divadelní hry (Exulant – na motivy ži-
votních osudů J. B. Pecky; Odsouzená, 1904), črty, písňové texty 
i memoáry (Z pamětí štváče, 1905). Do češtiny překládal nejen 
Lassallovy politické spisy, ale i díla předních evropských proza-
iků. (Guy de Maupassant, L. N. Tolstoj atd.). 

Mirek Brát, člen Rady města Náchoda 

Autorem vizualizací je Dipl.Ing. W. Kurschatke 
– architekt, OMNIA TRADING, s. r. o.

Revitalizace památníku Josefa Krapky 
– Náchodského v Pavlišově

OKÉNKO      zastupitelů
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tel.: 491 520 334
www.prodejnizahrada.cz

ZAHRADNICTVÍ 
KAVÁRNA
KONCERTY

ČERVENÝ KOSTELEC

© Josef ČapekProdejní zahrada
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Pihlášku zasílejte na email: simona@hopsacek.cz – 
Cena zahrnuje stravování, pitný režim, spot

     Klub SUN Náchod, obanské sdru
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 uvete jméno, píjmení dítte, zákonného zástupce a telefon,  
Cena zahrnuje stravování, pitný režim, spotebovaný materiál, jednodenní výlet a jedno nocování v



anské sdružení      Zelená 157, 547 01 Náchod   IO: 26659280  
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Bližší informace na tel.: 608970406  Simona Hlavatá

 R dítte, bydlišt, ZP a íslo tábora 
ebovaný materiál, jednodenní výlet a jedno nocování v Klubu.

 www.hopsacek.cz 

TRIGA REALITY realitní kancelář 
Náměstí TGM č. p. 82, 
Dvůr Králové n. Labem nabízí:

 775 777 073   www.trigareality.cz   774 777 073

Rodinný dům 4+1 – Hronov.  Prostorný, blízko 
centra, po vnitřní rekonstrukci, vytápění  
na TP, poze-
mek 325 m2.

CENA: 
990.000 Kč

Zděná novostavba 5+1 (2002) v klidné lokalitě 
obce Chvalkovice u Jaroměře. Komora, 
terasa a garáž (44 m2). Podkroví je možné 
využít  
k vestavbě. 
Obytná plocha je 
190 m2 a celkové 
pozemky 990 m2. 
CENA:  
3.150.000 Kč

Stavební parcela 1523 m2,  na okraji obce 
Lhota pod Hořičkami s výhledem na Orlické 
hory. Jedná se rovinatý pozemek s rozměry 
cca 49 x 31 m v oblasti krkonošského podhůří 
s úrodnými lesy. Voda je zavedena přímo na 
pozemek, kanalizace, elektřina, plyn v jeho 
bezprostřední blízkosti, 
příjezd po obecní asfal-
tové komunikaci.
CENA: 300.000 Kč

Pěkný menší zděný domek/chalupu v klidné 
lokalitě obce Vlkov u Jaroměře.. Slunná 
zahrada 1175 m2 orientovaná na jih s ovocnými 
stromy. Obecní 
voda, el. 230/400V, 
plyn k dotažení.  
Oploceno. Klidné 
místo. 

CENA: 849.000 Kč

Rodinný  dům 6+2 situovaný na rovinatém 
pozemku o výměře  930 m2 v Náchodě blízko 
centra.  Dům je ze 2/3 podsklepen a nabízí 
dva byty 2+1   
s komorou, WC  
a koupelnou a další 
dvě místnostmi  
v podkroví.  
Výborná lokalita.
CENA:  1.990.000 Kč

Prodej budovy bývalé Základní umělecké 
školy v Náchodě. Jedná se o koncový, řadový, 
třípodlažní (přízemí a dvě patra), částečně pod-
sklepený objekt blízko centra. K domu náleží 
pozemek 1817 m2 a 6 garáží v současné době 
v pronájmu. Zastavěná 
plocha 345 m2 
(ve třech podlažích lze 
využít 1035 m2). 
CENA: 7.900.000 Kč

SLEVA
SLEVA

SLEVA

Pozemky o celkové výměře 3489 m2  
v Šestajovicích nedaleko Jaroměře. Soubor 
5-ti pozemků: 2 pozemky vedené jako ma-
nipulační plocha, 1 jako ostatní komunikace, 
1 jako zastavěná 
plocha a nádvoří 
(budova bývalého 
vepřína) a 1 jako 
zahrada. 
CENA: 249.000 Kč NOVINKA

Venkovské stavení 3+1 v obci Roztoky u Šes-
tajovic nedaleko Jaroměře. Stodoly, chlévy, 
studna i přípojka 
obecní vody, el. 
230/400V , septik. 
Pozemky celkem 
2591 m2. Krásné 
klidné místo. 
CENA K JEDNÁNÍ.
CENA: 890.000 Kč

NOVINKA

NOVINKA
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ZUŠ Náchod se i v letošním školním 
roce může pochlubit skvělými výsledky 
v soutěžích MŠMT. 1. místa v krajském 
kole získaly, v orchestrální a souborové 
hře s převahou smyčců, dva soubory a to 
nejmladší CVRČI a starší PINGUINS. Oba 
soubory předvedly výkony hodny profesi-
onálních umělců a Viktor Tomek a Vilém 
Jirsa obdrželi za své výkony diplom „Oce-
nění koncertního mistra“. Oba soubory 
vede p. uč. Michaela Michalová. Ve hře 
na příčnou flétnu získaly 1. místa v kraj-
ském kole Erika Potočková a Karin Tuč-
ková. V silné konkurenci podaly skvělé 
výkony a tak si právem 1. místa zaslou-
ží. Tyto žákyně vede p. uč. Roman Škárka. 

Vynikajícího výsledku ve hře na bicí 
nástroje, 1. místo s postupem do ústřed-
ního kola, obdrželi žáci p. uč. Stanisla-
va Víta Martin Kozák a Jakub Svoboda. 
V historii školy je to poprvé, co ve hře 
na bicí nástroje žáci ZUŠ Náchod postou-
pili do celostátního kola.

Karlovarský skřivánek, pěvecká soutěž 
v sólovém zpěvu, má v celostátním kole 
v mladší kategorii vítěze ze ZUŠ Náchod 
a to Matěje Gajdoše. Toho na soutěž při-
pravila p. uč. Bohumila Čonková.

Děkujeme všem za výbornou reprezen-
taci školy, ale i města Náchoda.             mat

Výstava VO ZUŠ Náchod
Regionální muzeum Náchod 
– Tyršova ulice

Vernisáží dne 18. 5. 2015 v 16.00 hod. 
bude zahájena výstava výtvarného oboru 
ZUŠ Náchod s tématem „LES“. 

Toto široké téma poskytlo žákům a pe-
dagogům velké možnosti v oblasti nápa-
dů, technik a zpracování různého ma-
teriálu. Zapojeni byli všichni žáci VO 
a výsledkem je výběr toho nejlepšího, co 
žáci vytvořili. Techniky kresby, malby, 
grafiky, frotáže, drátování, modelování 
z hlíny se střídaly s kašírováním, tvaro-
váním materiálů, akční tvorbou, ale i fo-
tografií a počítačovou grafikou.

Touto krátkou upoutávkou zveme 
všechny příznivce výtvarného umění. 
Přijďte se podívat, jak jsou naši žáci šikov-
ní! Výstava potrvá do 13. 6. 2015.         mat

Úspěchy Hudebního oboru 
ZUŠ Náchod

EA zorganizovala již 5. PROJEKTOVÝ DEN
V letošním roce na pomoc 
Ukrajině a Keni

Projektový den se uskutečnil ve čtvrtek 
26. 3. 2015 v budově školy. V letošním roce 

Střední 
odborná škola sociální 

Sice jen na jediný den, ale stálo to za to! 
Ve středu 1. dubna se náchodské di-

vadlo Dr. J. Čížka proměnilo v africkou 
džungli. Konal se zde totiž již 6. ročník 
Hudebně – divadelního festivalu žáků 
speciálních škol regionu, každoročně 
pořádaný Základní školou a Mateřskou 
školou Josefa Zemana v Náchodě, letos 
na téma „Afrika“. Divadlo se tak hemži-
lo nejen „africkými domorodci“, ale mohli 
jste zde zahlédnout i slona, zebru, žirafu, 
lva, či si pohladit opravdovou krajtu. Ta 
byla překvapením, které si nejen pro di-
váky přichystala Jana Myslivečková z krá-

ZŠ a MŠ Josefa Zemana
Byli jsme v Africe!

se žáci zaměřili na pomoc potřebným li-
dem na Ukrajině a v Keni. Žáci našli ces-
tu, jak pomoct osiřelým dětem z východní 
Ukrajiny, kterým válka vzala rodiče, a nej-
potřebnějším dětem v Keni.

Projektový den začal v 10 hodin, kdy 
probíhaly přednášky Bronislavy Hal-
brštátové a Martina Rýznara (PMD) o ži-
votě v Keni a přednášky Evy Lacinové 
o tom, jak pomáhá evangelická Diakonie 
na Ukrajině. O přestávce žáci prodávali 
vlastní výrobky.

Odpoledne následoval studentský pro-
gram. Studenti měli připravené prezen-
tace o dění v Keni a na Ukrajině. Pro za-
jímavost žáci připravili jednu prezentaci 
v anglickém jazyce. Celé akce se zúčast-
nili studenti z partnerské střední školy 
z polského Božkowa. Pro naše žáky si při-
pravili informace o tom, jak Polsko pomá-
há v náročné situaci Ukrajině.

Posledním vystoupením žáků byl tanec 
v rytmu keňské hudby. Tečkou projekto-
vého dne bylo zamyšlení se školním kap-
lanem a společné zpívání misijní hymny 
Pošli mě, půjdu já.

V týdnu, kdy se uskutečnil projektový 
den, probíhala také prodejní výstava stu-
dentských výrobků a misijních materiá-
lů v Městské knihovně v Náchodě. Výsta-
va byla doprovázena programem pro děti.

Prostřednictvím Diakonie a Papež-
ských misijních děl byl na pomoc těm nej-
potřebnějším na Ukrajinu a do Keni doru-
čen výtěžek z celého projektového týdne 
a také z prodeje perníkových valentýn-
ských srdíček a výtěžek z podzimního po-
hádkového putování pro děti.

Přednášejícím a všem, kteří se zapojili, 
patří velké poděkování.          David Hanuš

lovédvorské ZOO – ředitel ZŠ a MŠ J.Zema-
na a zároveň prezident festivalu Ing. Ivo 
Feistauer, který se s hadem škrtičem oci-
tl na pódiu, ochotně posloužil jako dobro-
volník, aby se měl had na co zavěsit a ko-
lem čeho se posléze snažil omotávat. Byla 
to velká chvilka napětí, ale vše nakonec 
dobře dopadlo:-) Hada si pak ještě pod do-
zorem zkušeného chovatele mohli pohla-
dit děti zúčastněných škol. A byl o to vel-
ký zájem! 

Zpestřením programu, který v tento 
den uváděli David Novotný a zpěvačka 
Michaela Nosková, bylo také vystoupení 
zpěvačky Madaleny Joao, která část své-
ho života prožila v Angole a dlouhodobě 
spolupracuje s Dětským fondem UNICEF, 
či nezapomenutelný zážitek shlédnutí af-
rického tance v podání skupiny Bijou ca-
mara. Festival, jehož cílem je odbourávání 
různých komunikačních bariér a společné 
prožívání radosti z hudby, pohybu a tan-
ce, tak přinesl mnoho pěkných a radost-
ných chvil všem zúčastněným. Výkony 
všech účinkujících hodnotila početná po-
rota, ve které mimo jiné zasedl brigádní 
generál Mgr. Martin Červíček (ředitel po-
licie Královéhradeckého kraje), JUDr. Iva-
na Křečková (ředitelka krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje), Mgr. Bc. Miluše 
Urbanová, Ph.D. (ředitelka Královéhradec-
kého inspektorátu České školní inspekce)  
či Bc. Tomáš Magnusek (režisér, herec 
a přítel školy). Členové poroty pak každé 
škole předali ocenění – např. za první mís-
to v choreografii, kostýmech, za přípravu 
scény atd. Cenu prezidenta festivalu zís-
kala letos pořadatelská ZŠ a MŠ Josefa Ze-
mana z Náchoda za vystoupení s názvem 
Madagaskar party. 

Záštitu nad festivalem převzali mi-
nistr školství, mládeže a tělovýchovy 
PhDr. Marcel Chládek, hejtman Králové-
hradeckého kraje Bc. Lubomír Franc, rad-
ní Královéhradeckého kraje pro oblast 
školství Mgr. Táňa Šormová a starosta 
Náchoda Jan Birke. Velké poděkování pa-
tří také všem sponzorům. Africké rytmy 
nám zněly v uších ještě dlouho po ukon-
čení festivalu a tak se už těšíme na příští 
rok. Čeká nás opět „velké dobrodružství“! 
Jaké? Přijďte se podívat:-)

za kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ J.Zemana 
Mgr. Marie Čejchanová
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ZŠ PLHOV

Plhovská škola převzala ocenění „Etic-
ká škola zlatého stupně“. Ocenění uděluje 
Etická výchova o. p. s. a patříme tak mezi  
4 školy v ČR, které na toto ocenění dosáhly. 

Jak vypadá škola, která si stanovila jako 
samozřejmost své práce etický rozměr 
veškerého školního snažení se? O tom se 
těžko píše. Patří sem vyučovací předmět 
Etická výchova v 2.–9. třídách. Dlouhodo-
bé a koncepční zdělávání se pedagogické-
ho sboru. Nastavené zdravé vztahy mezi 
učiteli, žáky a rodiči. Poznáte to už při 
příchodu do budovy na atmosféře, která 
ve škole panuje. Samozřejmě to nezname-
ná, že snad učíme jen vzorné žáky a ne-
máme s ničím problém. Ale jsme přesvěd-
čení, že známe cesty, jak problémy řešit. 
A umíme pracovat s žáky, kterým se škol-
ní práce daří, stejně tak s těmi, kterým 
vše nejde úplně samo. 

Věřím, že neděláme nic výjimečné-
ho. Pokud stovky škol v ČR hledají, kte-
rým směrem se v budoucnu musí ubírat 
jejich práce, zákonitě se doberou i toho, 
že etika musí být důležitou součástí veš-
kerého vzdělávání. V realizaci této samo-
zřejmosti má naše plhovská škola několi-
kaletý náskok.                    Vladimír Honzů

„Etická škola 
zlatého stupně“

Hledáme příležitosti 
v grantových řízeních

Čas velikonočních prázdnin jsme vy-
užili pro rozvoj našeho pedagogické-
ho týmu. Ve čtvrtek 2. 4. jsme společně 
prozkoumávali téma Heterogenita a její 
vliv na klima třídy. Tento seminář a dal-
ší vzdělávací aktivity pedagogů, jako je 
například mentoring, jsme si mohli „do-
přát“ díky finanční podpoře Královéhra-
deckého kraje, kterou jsme získali pro náš 
projekt „Profesionální chování pedagogů 
jako hlavní pilíř efektivní prevence“.

S velkou radostí jsme přijali zprávu, že 
náš projekt „Poznej sám sebe a uč se fun-
govat pro společnost“ byl v rámci progra-
mu Podpora implementace etické výcho-
vy do vzdělávání v základních školách 
a v nižších ročnících víceletých gymná-
zií v roce 2015 vyhodnocen MŠMT jako 
nejlepší v ČR. Patříme mezi tři školy na-
šeho kraje, které mohou v tomto progra-
mu začít realizovat své záměry. Aktu-
álně tedy připravujeme projektový den 
s cílem představit našim žákům principy 
a klíčová témata Etické výchovy. Etické 
minitýmy připravují workshopové dílny 
pro žáky 1. a 2. stupně. V pátek 3. 4. jsme 
v rámci semináře věnovaného Etické vý-
chově naši přípravu konzultovali s odbor-
nou garantkou Mgr. Šebestovou.

Z aktuálních výsledků grantových ří-
zení Královéhradeckého kraje nám mi-
nulý týden přiletěla další dobrá zpráva. 
I v tomto kalendářním roce Vás může-
me díky získané finanční podpoře v ob-
lasti Pohybové gramotnosti pozvat na sé-
rii sportovních dnů, které ponesou název 
„S úsměvem a všichni spolu rozhýbeme 
město, školu“. Poprvé si společně s námi 
můžete přijít zasportovat do prostor naší 
školy ve čtvrtek 7.5. Přijměte naše srdeč-
né pozvání.

Mgr. Jana Žaludová, zástupkyně ředitele

Předškoláček
Stejně jako na podzim jsme se i na jaře 

my tři holky ze školky těšily na čtvrteč-
ní odpoledne. Jen co jsme se nasvačily, už 
jsme s maminkami pospíchaly na Masa-
ryčku na Předškoláčka. Ve škole jsme se 
sešly s kamarády a kamarádkami z pod-
zimního Předškoláčka a dokonce jsme se 
poznaly i s novými.

Ve škole jsme s chutí cvičily na hřiš-
ti, v tělocvičně, lezly jsme na horolezec-
ké stěně, pracovaly na interaktivní tabuli 
i na počítači, také jsme si vyrobily veli-
konoční slepičku, velikonočního zajíčka 
a velikonoční závěs, ale s ním nám po-
máhaly naše maminky, některým i šikov-
ní tatínkové. Za odměnu jsme dostávaly 
bonbóny a jedničky do průkazu předško-
láčka a na památku pamětní list i s fotkou 
všech dětí. A v září hurá do školy.

        Zprávičky 
    z Masaryčky

Děkujeme paní učitelkám z 1. stupně, 
za spokojené děti

Alenka Kuncová, Monička Janáková, 
Eliška Wegrzynová

Páťáci se učí zachraňovat
Stejně jako každý rok i letos navštívil 

žáky 5. ročníků naší školy MUDr. Petr Ště-
pánek, lékař z oddělení ARO náchodské 
nemocnice. Cílem jeho návštěvy bylo na-
učit děti, jak mají správně postupovat při 
poskytování první pomoci.

Po teoretické části, ve které si žáci pro-
hloubili svoje znalosti, následovala část 
praktická. Všichni si mohli vyzkoušet to, 
co se naučili: přivolání pomoci, uvolně-
ní dýchacích cest, masáž srdce, dýchání 
z úst do úst.

Tato setkání se všem líbila. Už vědí, že 
by možná dokázali zachránit lidský život, 
ale přesto doufají, že to, co se naučili, ne-
budou muset použít. 

 Mgr. Marie Poutníková, 
Mgr. Ilona Hurdálková

Stop palmovému oleji
Dne 9. 4. 2015 se na naší základní škole 

konala přednáška o palmovém oleji. Akce 
se zúčastnily děti z celé školy od těch nej-
menších až po žáky devátých tříd. Před-
nášet přijeli odborníci z organizace JARO 
Jaroměř, jedné z největších východočes-
kých nevládních organizací zaměřených 
na aktivní ochranu biologicky hodnot-
ných lokalit a populací. 

Žáci se dozvěděli informace o použití 
palmového oleje i o velkých problémech 
s tím spojených. Uvědomili si vliv pěsto-
vání palmy olejné na kácení deštných pra-
lesů a ohrožení tamních živočichů. Ačko-
li na začátku přednášky si většina žáků 
myslela, že se s palmovým olejem nikdy 
nesetkala, postupně se ukázalo, že jsou 

téměř všichni jeho významnými konzu-
menty a spotřebiteli. 

Problematika žáky zaujala, někteří 
z nich začali sami spolupracovat s naším 
přírodovědným kroužkem, kde nám po-
máhají vytvářet databázi výrobků s obsa-
hem palmového oleje i bez něho. 

Kromě tohoto tématu se žáci dozvěděli 
také informace o chodu a náplni záchran-
né stanice, kterou JARO Jaroměř provozu-
je a kterou se také chystáme s žáky devá-
tých tříd navštívit. V neposlední řadě se 
mohli zblízka podívat, či si pohladit ně-
která zvířata (užovku vietnamskou, aga-
mu, ježka atd.), což se setkalo s velkým 
úspěchem. 

Za celou školu chceme poděkovat orga-
nizaci JARO Jaroměř za velmi zajímavou 
přednášku a možnost nahlédnout do je-
jich záslužné práce.

Mgr. Markéta Nyklíčková
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CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

Prázdné lavice, cizí žáci, 
aneb jak tohle dopadne…

Usmívající se tváře žáků ze třídy, ve kte-
ré jsme zcela určitě neměli učit, učebny ze-
jící prázdnotou, či pomůcky na jiný učební 
předmět. Tak takhle vypadala situace prá-
vě před měsícem, tedy „NA APRÍLA“. 

 Na prvním stupni bylo naruby doslova 
všechno. Po úspěšných vánočních dílnách 
čekalo na děti Aprílové velikonoční tvo-
ření. Namísto tradičních vyučovacích ho-
din vznikaly krásné jarní dekorace, ať už 
z papíru, nebo z hlíny, v provizorních la-
boratořích se bádalo a třída 5. C se dokon-
ce dočasně proměnila v divadelní scénu, 
kde se mluvilo o zajímavostech ze zákuli-
sí divadla a na kameru se zaznamenáva-
ly originální scénky, jejichž otevřené kon-
ce doplňovaly samy děti.

prava na nadcházející cyklistickou sezo-
nu, sběr léčivých bylin, Odpoledne plné 
úsměvů, projekt Edison či startující školní 
výlety, to jsou jen některé z plánovaných 
akcí, které čekají naši školu v nadcházejí-
cích májových dnech.

Po dubnovém projektu k prusko-ra-
kouské válce z roku 1866, který pro žáky 
8. ročníků všech náchodských ZŠ připra-
vili na trase naučné stezky „Náchod-Vyso-
kov-Václavice 1866“ členové klubů vojen-
ské historie z Náchoda (Kavalerie Náchod 
a SPVH Náchod), propukne v naší škole 
zážitkové vzdělávání pro 9. třídy, kte-
ré bude součástí projektového vyučování 
na celém druhém stupni, jímž by se naše 
škola chtěla připojit k důstojné oslavě 70. 
výročí konce druhé světové války, a bě-
hem kterého se kromě návštěvy význam-
ných míst budeme tematice osvobození 
věnovat z pohledu různých předmětů.

 Součástí oslav bude 5. května 2015 
i tradiční odpoledne v aule JG, jehož 10. 
ročník proběhne pod názvem „ODPOLE-
DNE PLNÉ ÚSMĚVŮ“. O to, aby tomu tak 
skutečně bylo, se postará pěvecký sbor 
Notičky, dramatické kroužky, ale i uči-
telé, kteří připravují pro tuto příležitost 
speciální překvapení. Během odpoledne, 
na které jste všichni srdečně zváni, vám 
představíme i průběh letošního Týdne 
pro UNICEF.

A ještě… Edison 
 No a než se vzpamatujeme z hektic-

kého začátku měsíce, zaplní naši ško-
lu angličtina. V rámci projektu Edison 
se na týden stane součástí každodenní-
ho vyučování osm zahraničních studen-
tů z různých zemí světa, kteří tak jako 
v loňském školním roce dětem představí 
kulturu, památky i zajímavosti ze svých 
domovů. 

 Jak vidíte, skutečně by neškodilo ten 
čas trochu přifouknout, ale to určitě 
všichni dobře znáte, proto vás už nebu-
deme zdržovat, a pokud Vás některá z na-
šich akcí zaujala, více podrobností najdete 
i na stránkách města ve sloupku CO DAL-
ŠÍHO NA KOMENDĚ, nebo můžete nahléd-
nout na webové stránky naší školy (www.
komenskehozsnachod.cz).

Krásné májové dny 
přeje kolektiv ZŠ Náchod, Komenského. 

Soukromá střední škola Academia Mer-
curii v Náchodě uspořádala pro své stu-
denty španělského jazyka den vaření 
typicky španělských jídel. Studenti při-
pravovali španělské pokrmy pod vedením 
rodilých Španělů: panem Alvaro Soler To-
rresem( z oblasti Valencie) a paní Isabel 
Lopez García (z oblast Galicie). Jednalo se 
o typicky španělská jídla jako je například 
„paella“ či studená rajčatová polévka „ga-
zpacho“. Studenti měli skvělou příležitost 
si procvičit španělskou konverzaci, ale 
také se naučit nové recepty.

A že má výuka za pomocí různých do-
plňkových aktivit a rodilých mluvčí své 
výsledky, je 2. místo v krajském kole 
soutěže v anglickém jazyce, které zís-
kala studentka Academia Mercurii Tere-
za Beranová. Soutěž se skládala z písem-
né části (poslech a čtení s porozuměním) 
a z ústní části zkoušky, která byla zamě-
řena na schopnost samostatného proje-
vu a na komunikační dovednosti ve stan-
dartních situacích. V konkurenci mnoha 
gymnázií z celého kraje se naše student-
ka umístila na krásném 2. místě, přičemž 
od prvního místa ji dělil pouze jeden je-
diný bod. Tímto prokázala výbornou 
znalost angličtiny na úrovni C1 dle SERR 
– Společný evropský referenční rámec. Jen 
pro představu – pro úspěšné složení ma-
turitní zkoušky z angličtiny ve společné 
části je třeba dosáhnout úrovně B1, což je 
o dvě úrovně nižší znalost, než jakou Te-
reza prokázala! Tereze gratulujeme a pře-
jeme mnoho dalších úspěchů.

Den španělské kuchyně 
– výuka jazyků 
na Academia Mercurii

ZŠ Náchod, Komenského 425                                       
vás ve spolupráci se SRPDŠ                            
srdečně zve na již 10. ročník  

ODPOLEDNE 
PRO ÚSMĚV 
 

konané v úterý 5. května 2015 od 17 hodin                    
v aule náchodského Jiráskova gymnázia (1. p.) 
 

ZŠ Náchod, Komenského 425                                       

konané v úterý 5. května 2015 od 17 hodin                    

Na akci budou k vidění vyšívané čtverce, které vznikly                                
na naší škole v rámci spolupráce s organizací Deky z lásky                
na pomoc dětem v těžké životní situaci.  
 
Odpolední program zpříjemní svým vystoupením                               
žáci i učitelé ZŠ Náchod, Komenského ul. 
 
                                        

                                      Všichni jsou srdečně zváni.  
 
 

 VSTUPNÉ  
DOBROVOLNÉ 

ZŠ Náchod, Komenského 425                                       
vás ve spolupráci se SRPDŠ                            

Co nepotřebujete, přineste…
 Pohádku o tom, jak stařeček měnil, až 

vyměnil, připomínalo toho dne i odpoled-
ne v Sokolské. V prostorách, kde sídlí prv-
ní třídy, probíhal „minibazárek“ dětského 
oblečení, hraček a spousty roztodivných, 
pro život „nezbytně nutných zbytečnos-
tí“. Ne, v tomto případě nejde o opoždě-
ný aprílový vtípek, ale o zcela reálnou si-
tuaci z velmi příjemného setkání rodičů 
a dětí z 1. a 3. tříd, které pro ně připravi-
ly jejich paní učitelky a výborným občer-
stvením doplnily právě maminky (a také 
jeden tatínek, který pro tuto příležitost 
upekl vynikající domácí chleba). Ačko-
liv počasí za oknem bylo přímo ukázko-
vě aprílové a nemilosrdně střídalo vánici 
s ostrými slunečními paprsky, uvnitř vlá-
dl klid a příjemná pohoda. 

 Úspěch našich fl orbalistů, kteří se sta-
li mistry republiky, či vynikající výkon 
Honzy Mareše, který v okresním kole fy-
zikální olympiády dosáhl mezi studenty 
gymnázií na medailovou pozici, ještě ne-
stačil vyblednout, a už tu máme květen…

…Potřeboval by přifouknout…
 Pokračující úklid přírody v okolí Ná-

choda, který naplněním desítek pytlů od-
padky zahájili v Montaci šesťáci, školy 
v přírodě, exkurze, projektové dny, pří-
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Dne 8. května si připomíná-
me 70. výročí vítězství nad na-
cismem. Postavit se proti tomuto 
zrůdnému systému představo-
valo velkou dávku odvahy. Člo-
věk totiž často neriskoval je-
nom svůj život, nýbrž i existenci 
svých blízkých. Nesmíme pro-
to na takové lidi nikdy zapome-
nout. Z tehdejšího profesorského 
sboru náchodského gymnázia se 
do protinacistického odboje za-
pojili Jaroslav Remeš a Andrej Ka-
rabeleš. Zatímco Remešovy váleč-

né osudy již byly několikrát dobře popsány, ve druhém případě 
je tomu naopak. Andrej Karabeleš na rozdíl od Jaroslava Reme-
še (+ 7. 1. 1944 v Buchenwaldu) válku přežil. I tak by jeho osudy 
plné dramatických zvratů vydaly na napínavý román.

Narodil se 24. září 1906 v Tybavě u Užhorodu na Podkarpatské 
Rusi v rodině lesníka. Absolvoval gymnázium v Mukačevě. Zde 
na něj měli velký vliv profesoři, kteří emigrovali z Ruska před 
Velkou říjnovou socialistickou revolucí. Poznal tak díla ruských 
klasiků a později psal své knihy v ruštině. Karabelešovi rodiče 
neměli na synova vysokoškolská studia peníze, a tak jej poslali 
na Řeckokatolický seminář v Užhorodě, kde bylo vše včetně stra-
vy bezplatné. Tato škola však mladého Andreje nebavila, a proto 
mezi teologickými přednáškami psal básně. Již tehdy mu vyšly 
básnické sbírky Básně a Ve světle úsvitu. Tak ve svých 23 letech 
patřil k nejuznávanějším básníkům na Podkarpatské Rusi a jeho 
verše tehdy vycházely v novinách, časopisech a kalendářích.

Opustil seminář, vrátil se ke svému otci a pomáhal mu v práci 
lesníka. Stále však toužil po odpovídajícím vzdělání. Když se do-
věděl, že kožešiny divokých šelem lze v Čechách výhodně zpeně-
žit, chápal to jako prostředek, který mu umožní splnit si své sny. 
Tak v roce 1930 zahájil na Filozofické fakultě Karlovy univerzity 
studia oboru ruský jazyk-filozofie. Uspořené peníze mu brzy do-
šly, ale opět si dokázal poradit. Tehdy rovněž navštěvoval před-
nášky na Vysoké škole umělecko průmyslové a věnoval se vlast-
ní malbě. Jeho obrazy brzy dosáhly takové úrovně, že byly tehdy 
vystaveny na světové výstavě umění v Praze. Andrej Karabeleš 
začal svá díla úspěšně prodávat a vydělal si peníze nejen na stu-
dium, ale dokonce mohl podporovat i své rodiče.

Po úspěšném ukončení vysokoškolských studií v roce 1935 se 
oženil a vrátil se na Podkarpatskou Rus. Napřed zde učil na zá-
kladních školách a poté na gymnáziu v Mukačevu. Narodil se 
mu syn a dcera. Toto nejšťastnější období jeho života však skon-
čilo v roce 1939 obsazením Podkarpatské Rusi hortyovským Ma-
ďarskem. S rodinou se vrátil do Čech k manželčině matce do Li-
tomyšle. Učil na tamějším gymnáziu a posléze na stejné škole 
ve Vysokém Mýtě. Zde se zapojil do protinacistického odboje. 

Andrej Karabeleš 
– životní osudy profesora náchodského gymnázia

Po napadení Sovětského svazu 22. června 1941 namaloval pla-
kát s hadem, kterému dal hlavy předních fašistů včetně Hitlera 
s textem, že tak jako neúspěšně při vpádu do Ruska dopadl Na-
poleon, stejně tak skončí i Hitler. Toto dílo bylo posléze rozmno-
ženo a kolportováno po celém Protektorátu. Ondřej Karabeleš byl 
sice ještě v roce 1941 přeložen na gymnázium do Náchoda, kde 
bydlel v Nábřežní ulici. Jeho „provinění“ ho však dostihlo i zde 
a 15. července 1942 byl v Náchodě královéhradeckým gestapem 
zatčen. Následovaly tři roky utrpení strávené v koncentračních 
táborech Buchenwald, Mauthausen, Sachsenhausen a Schöne-
beck. Byly zde na něm mimo jiné vykonávány i lékařské pokusy, 
kdy mu život zachránila zdravotní sestra (také vězeňkyně), kte-
rá mu podala místo smrtícího prostředku obyčejnou vodu. V zá-
věru války přežil i pochod smrti, kdy zůstala naživu pouze tře-
tina vězňů. Když se vrátil k rodině do Litomyšle, vlastní děti jej 
nepoznaly. To však nebylo všechno. Manželka dostala falešnou 
zprávu, že v koncentračním táboře zemřel a znova se provda-
la. Andrej Karabeleš ustoupil a od své rodiny odešel. Své zážit-
ky později zpracoval v knize Na hranici smrti.

Po válce se stal ředitelem gymnázia ve Svitavách. Administ-
rativní práce ho však nebavila a byl odvolán. Na stejné škole zů-
stal učit jako pedagog, ale po únoru 1948 musel z politických dů-
vodů odejít i z tohoto místa. V roce 1953 se stal vysokoškolským 
pedagogem na nově zřízené univerzitě v Prešově, kde vyučo-
val ruskou literaturu. Tehdy vydává další dvě knihy. Kromě již 
uvedených válečných vzpomínek další básnickou sbírku V Kar-
patech. Právě za ni a satirickou povídku Ivan Croton však byl 
obviněn z antisovětismu a vyloučen z ukrajinské pobočky Sva-
zu spisovatelů. Nepomohlo mu ani to, že se o jeho knihách po-
chvalně vyjádřil přední sovětský spisovatel Ilja Erenburg. V 60. 
letech minulého století se však projevily následky válečných 
útrap. Prodělal tři těžké operace. Když poznal, že se jeho ko-
nec blíží, přál si umřít na rodné Podkarpatské Rusi. Po překoná-
ní byrokratických zásahů 
mu to konečně bylo umož-
něno, a tak umírá 4. září 
1964 v nemocnici v Muka-
čevu. Jeho děti však moh-
ly otcův hrob navštívit až 
po pádu Sovětského sva-
zu. V rodné obci se dnes 
nachází pamětní deska.

Životní osudy Andreje 
Karabeleše se po dalších 
zjištěních stanou součástí 
Velké encyklopedie osob-
ností Náchoda, kterou 
bude tvořit 600 hesel a vy-
jde do konce tohoto roku.

Václav Sádlo

Koncertem houslisty Josefa Špačka a klavíristy Miroslava Sekery 
se uzavírá 89. koncertní sezóna Komorní hudby Náchod. Závěreč-
ný koncert se koná 27. května v 19 hodin v Divadle Dr. Josefa Čížka. 

Oba umělci jsou absolventy prestižních uměleckých škol a žáky 
vynikajících našich i zahraničních mistrů a učitelů svého nástroje. 
Josef Špaček patří mezi absolutní špičku dnešní mladé generace. 
Vystupuje jako sólista se špičkovými našimi i světovými orchest-
ry. Hudby milované publikum si jej jistě pamatuje jako koncertní-
ho mistra České filharmonie, když v listopadu a prosinci loňského 

roku šéfdirigent České filharmonie Jiří Bělohlávek v komponova-
ném pořadu s Markem Ebenem devět týdnů po sobě v České tele-
vizi uvedli a přednesli devět Dvořákových symfonií. 

Společně s klavíristou Miroslavem Sekerou nahráli pro firmu 
Supraphon i CD. Miroslav Sekera se od útlého dětství věnoval hře 
na housle a na klavír, teprve po nástupu na konzervatoř se věno-
val jen klavíru. Díky schopnosti hrát na housle i na klavír byl Mi-
lošem Formanem vybrán do role malého Mozarta v oskarovém fil-
mu Amadeus. Zvítězil v řadě mezinárodních soutěží. Pravidelně 
spolupracuje s Českým rozhlasem, symfonickým orchestrem FOK, 
mezzosopranistkou Dagmar Peckovou, řadou pěvců a instrumen-
talistů.                                                            Srdečně zve Výbor KHM

Končí abonentní cyklus 
Komorní hudby 2014–2015
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Kategorie Junior / Mezinárodní soutěž mistrovské kategorie A
Celostátní přebor kategorie C

Pohárová soutěž kategorie děti, žáci, B a formace dívek (DFJ, MDFJ, MDFS)

9. KvětnA 2015
Městské divadlo Dr. J. Čížka, náchod 
začátek 12.00 – finále 17.00 hodin

Doprovodný program: akrobatická show Flying Boys / veronika Brišová se psí show / kouzelník Dalibor vik
Spolupořadatelem MČR je Město náchod / pod záštitou starosty města Jana Birke / záznam závodů na Čt4 sport

NÁCHOD S K Ý

CZCZCZCZCZ

NÁCHOD S K Ý

.CZ.CZ.CZ.CZ.CZ

PROGRAM
17.30–18.00 Street dance taneční skupiny SVČ Déčko
18.30–19.30 Fontána – kapela 
20.00–21.25 ProRadost – kapela
21.00 Lampiónový průvod s mažoretkami MONA Náchod 
 a Dechovým orchestrem ZUŠ Hronov
 Průvod vychází z ulice Českoskalické, 
 od České pošty ve Starém Městě 

21.45 OHŇOSTROJ
 pod Státním zámkem Náchod
 k 70. výročí konce II. světové války
22.00–22.30 ProRadost – kapela  

Doprovodný program
výstava GROSS-ROSEN, omyvatelné tetování na tělo, malování na obličej, 
dětské zábavné atrakce, stánky s občerstvením a cukrovinkami

Z důvodu přípravných prací na večerní ohňostroj bude 7. 5. 2015 od 9.00 
hodin uzavřené zámecké schodiště od Hotelu U Beránka a od 17.30 hodin 
uzavřen vjezd na Masarykovo náměstí v Náchodě.

Státní zámek Náchod bude 7. 5. 2015 otevřen!

Město Náchod 
vás srdečně zve na akci

7. 5. 2015 NÁCHODSKÉ 
MÁJOVÁNÍ
na Masarykově náměstí

Rybářské závody
Lesy města Náchoda, spol. s.r.o. 
pořádají dne 23. května 
od 8.00 hodin, rybářské závody pro 
děti a mládež do 15 let na rybníku 
v Rybářské ulici v Náchodě. Děti do 
10 let musí být v doprovodu dospělé 
osoby. Ukončení a vyhlášení výsledku 
bude ve 12.00 hodin. Občerstvení 
pro účastníky závodu je zajištěno. 
Startovné bude 50 Kč za osobu. 
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Také v tomto roce se uskuteční jako součást 
mezinárodní kampaně proti rakovině za zlep-
šení léčby a výzkumu nádorových onemocně-

ní ve středu dne 13. května již 19. ročník celonárodní veřej-
né sbírky Květinový den s označením Český den proti rakovině 
2015. Akce je zaměřena na výchovu ke zdravému způsobu živo-
ta v rodině a na prevenci před rizikovými faktory, spolupodíle-
jícími se na nádorových onemocněních. Účelem sbírky je nádo-
rová prevence, zlepšení kvality života onkologických pacientů, 
podpora onkologické výchovy, výzkumu a vybavení onkologic-
kých center. 

Hlavním tématem sbírky a letáků bude tentokrát prevence ná-
dorů reprodukčních orgánů. Je smutnou skutečností, že ve vý-
skytu i úmrtnosti na karcinom dělohy se Česká republika řadí 
mezi první na světě. Karcinom vaječníků je pátou nejčastější pří-
činou úmrtí žen u nás. Nádory varlat jsou onemocněním přede-
vším mladých mužů, kterých ročně přibývá až 500 a tři desítky 
umírají. Dodržováním jednoduchých zásad zdravého životního 
stylu lze však podle nejnovějších poznatků až polovině všech on-
kologických onemocnění předejít!

Tradičním symbolem sbírky je žlutý květ měsíčku lékařské-
ho, barva stužky u kytiček bude letos stříbrná. Kvítek bude opět 
nabízen za minimální příspěvek 20 Kč. Novinkou je veřejností ví-
taná možnost doprodeje zbylých kytiček i následující den, tedy 
ve čtvrtek 14. května.

V našem regionu se Květinovému dnu dlouhodobě věnuje Liga 
proti rakovině Náchod se sídlem v budově MěÚ Náchod, Pala-
chova 1303, která již více než 20 let působí ve sféře prevence 
a podpory nemocných. Díky její spolupráci s 15 středními ško-
lami a skauty v mnoha městech a obcích Náchodska, Broumov-
ska, Policka, Trutnovska, Novoměstska a Jaroměřska jsme ob-
lastí, kde lidem není zdraví lhostejné a kde má Květinový den 
každoroční podporu.

Šíření zásad prevence rakoviny je naším hlavním cílem, po-
mozte prosím i vy!                              Liga proti rakovině Náchod

Podpořte 13. a 14. května 
Květinový den!

Třetí výrobní závod otevře Saar Gummi Czech (SGC) v Červe-
ném Kostelci v rekonstruovaném objektu v průmyslové zóně. Fir-
ma v něm soustředí opracování výrobků z lisované technické pry-
že, které zajišťují pracovníci chráněných dílen společnosti Amulet 
logistic. Do objektu, který si SGC dlouhodobě pronajímá, se pře-
sune přibližně sto lidí ze stávajících závodů v Červeném Kostel-
ci a ve Velkém Poříčí. 

Cílem reorganizace provozů je uvolnit ve stávajících závodech 
prostor pro vytlačovací linky na výrobu těsnění dveří a dalších po-
hyblivých částí karosérií. Současných deset linek v Červeném Kos-
telci doplní v květnu linka jedenáctá a ve Velkém Poříčí se vytvoří 
prostor pro umístění dalších dvou linek, s jejichž instalací se po-
čítá v následujících dvou letech. Každá linka představuje investici 
okolo 60 miliónů korun. Již nyní musí několik linek pracovat v ne-
přetržitém místo v obvyklém třísměnném režimu a kapacita pro 
zajištění nových zakázek proto musí být posílena. 

Přesun do nového závodu začne v květnu, kdy do rekonstruova-
ných prostorů přejde 20 lidí z hlavního závodu. V červnu přibyde 
80 lidí z Velkého Poříčí. Pro zaměstnance z Náchoda zřídí SGC no-
vou autobusovou linku, zaměstnanci z Velkého Poříčí využijí stá-
vající firemní autobusovou dopravu. Doprava je pro zaměstnance 
zdarma a SGC zajišťuje v regionu tři linky třikrát denně na každou 
směnu, denně najezdí autobusy přibližně 500 kilometrů. 

SGC je evropským lídrem ve výrobě těsnicích systémů pro po-
hyblivé části automobilových karosérií. Vyrábí především těsnění 
dveří a gumárenské směsi, menší část tvoří výroba lisovaných dílů 
z pryže a vícekomponentních materiálů. Zvyšování kapacity výro-
by vyžaduje nové zaměstnance a SGC nyní přijímá zájemce na po-
zice operátorů a operátorek gumárenské výroby, dále shání napří-
klad technika kvality a seřizovače linek. Nabídku pracovních míst 
firma zveřejňuje na internetové adrese www.sgc.cz.     Petr Liška

Saar Gummi Czech 
otevře třetí výrobní závod

Musíte již v práci nahlásit letní dovo-
lenou? Plánujete, jak nejlíp umíte, ale ne-
vychází vám to? Nakonec zjišťujete, že 
vaše mateřská škola bude o letních prázd-
ninách zavřená, a to dokonce na déle než 
tři týdny. A vy nemáte hlídání! Pomůže-
me vám. Rozesmáté děcko funguje naplno, 
a to celé letní prázdniny. Do dětské skupi-

ny můžete přihlásit své dítě i krátkodobě, třeba jen na týden, 
a zajistit tak jeho pohodlí v době prázdnin. V Rozesmátém děcku 
je zaručen individuální přístup a rodinné prostředí pro vaše děti. 

Rádi bychom pomohli všem rodičům, kteří nás potřebují, ale 
počet míst je omezen. 

Všechny zájemce tedy prosíme, aby se nahlásili, co nejdříve. 
Volat můžete na telefonní číslo 606 426 677 nebo piště na vlad-
ka@rozesmatedecko.cz.

Nevíte, kdo jsme nebo se chcete dozvědět víc o naší činnos-
ti? Podrobné informace o našem projektu najdete na www.roze-
smatedecko.cz.

Jedeme na plno

www.fotopress.cz
FOTOKNIHY, FOTOKALENDÁŘE 

snadno a rychle přímo v Náchodě
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Historie už po mnoho století zanechává v dnešní době stopy, 
z nichž některých si naše generace váží a snaží se je i nadále za-
chovávat pro generace budoucí. 

A o tom, jak historie ovlivnila vývoj regionu Kladské pomezí 
a jak je jeho dědictví provázané s cestovním ruchem pojednává 
připravované sympozium s názvem „Kladské pomezí – příběh 
budoucnosti?“. Sympozium se bude konat ve Velkém sále zám-
ku rodiny Bartoň – Dobenín v Novém Městě nad Metují 14. květ-
na 2015 od 13 hodin. Sympozium pořádá destinační společnost 
pro Kladské pomezí Branka, o. p. s. pod záštitou pana Jana Bir-
ke, starosty města Náchod a poslance PČR a pana Petra Hableho, 
starosty města Nové město nad Metují, jako závěrečné vyústě-
ní projektu „Kladské pomezí – Místo pro náš příběh“ realizova-
ného od května loňského roku. 

Přijměte tedy i Vy naše srdečné pozvání.

Toulky česko-polským pohraničím
Náchod, nádraží ČD – (modrá t. zn.): lyžařský vlek Brabák – (ze-

lená t. zn.): hotel Bonato – (žlutá t. zn.): hranice – (zelená t. zn.): 
vyhlídka Jazwiec, občerstvení Bavorka u hraničního přechodu – 
(cyklo č. 22): Náchod, nádraží ČD – 11 km

Užijte si příjemnou procházku běloveskou přírodou a připo-
meňte si místa, kam měla v minulosti vstup pouze pohraniční 
stráž. Těmito místy je myšlena státní hranice, kterou dnes po-
znáte už jen díky červenobílým patníkům lemujících zalesněný 
hřeben nad náchodskou kotlinou. Výlet začíná na nádraží v Ná-
chodě a pokračuje přes Běloves až k hraničnímu rozcestí. Poté 
cesta lemuje hranici s Polskem až k bufetu Bavorka a odtud vede 
zpět do Náchoda. 

Příběh budoucnosti?

Tip na výlet v Kladském pomezí

Jarní chovatelská výstava je již vžitou tradicí – nejinak tomu 
bude i letos. Náchodští chovatelé připravují pro své příznivce 
a širokou veřejnost jarní okresní výstavu drobného zvířectva. 
Bude se konat v areálu U Cihelny ve Starém Městě o víkendu  
9. a 10. května.

Součástí programu výstavy bude okresní soutěž chovatelů 
králíků o putovní pohár, v letošním roce její jubilejní 50. roč-
ník. Probíhá jako memoriál Karla Popka, což byl úspěšný chova-
tel plemene Zaječí – podílel se i na šlechtění nových plemen krá-
líků. Návštěvníci výstavy uvidí přehlídku dalších druhů zvířat 
– drůbeže, holubů, morčat a ostatních drobných hlodavců. K vi-
dění budou i netradiční druhy živočichů – obojživelníci a plazi. 
Nebude chybět ani prodejní expozice exotického ptactva a ukáz-
ka chovu koz a ovcí. Na první den výstavy je potvrzena ukáz-
ka dravců a sov.

Významnou součástí výstavy bude v neděli 10. 5. přehlídka 
společenských a služebních plemen psů – „Náchodské psí korzo“, 
spojená s ukázkou psího parkuru – agility. Přihlášky a zápis psů 
v neděli od 8:30 hodin. Vedle psů oceněných na kynologických 
výstavách s průkazy a rodokmeny jsou vítáni a uplatní se i začí-
nající chovatelé a nová plemena, i bez průkazu CM.

Občerstvení bude zajištěno, na výstavě si mohou návštěvní-
ci zakoupit chovná zvířata, kuřice, chovatelské potřeby, květi-
ny a sadbu.

Přijďte posoudit práci náchodských chovatelů a svou přítom-
ností podpořit jejich činnost.              (sch)

Květnová výstava chovatelů

Pokud si zvolíte správný termín této procházky, můžete ji 
i zakončit na festivalu studentské tvořivosti Náchodská Prima 
sezona, díky které město ožije ve dnech od 11.–17. května. Po-
slechněte si koncerty mladých kapel, obdivujte výtvarné prá-
ce a fotografie a probuďte i vy v sobě svého uměleckého ducha.

1945–2015
70. výročí 

konce 2. světové války
Město Náchod vás zve

4.–10. 5. 2015 
výstava Gross-Rosen, historie, která se nás týká, Masarykovo náměstí
– uctění památky vězňů koncentračního tábora Gross-Rosen a obětí pochodu 
smrti, který prošel před sedmdesáti lety naším krajem

5.–22. 5. 2015 
výstava Běloves volá, budova bývalé celnice v Bělovsi
– dokumenty a dobové předměty spojené s 2. světovou válkou, především 
pak s bojem v Bělovsi dne 9. 5. 1945, otevřeno Po–Pá 10.00–16.00 hodin, 
vernisáž 5. 5. 2015 v 16.00 hodin

7. 5. 2015
Náchodské májování s kulturním programem a ohňostrojem, Masarykovo náměstí

9. 5. 2015 
Vzpomínkový den na události 2. světové války v Náchodě
10.00 hodin uctění památky padlých u památníku Rudé armády 
 na Staroměstském hřbitově 
11.00 hodin uctění památky kpt. O. Jaroše a gen. K. V. Zajončkovského  
 na Masarykově náměstí
11.30 hodin uctění památky padlých u památníku Rudé armády 
 u budovy bývalé celnice v Bělovsi
16.00 hodin projekce dobových dokumentů „Příběh generála Zajončkovského 
 a jeho divize“, videoklub Kina Vesmír

Jízdní řád autobusu (zdarma)
zastávka příjezd  odjezd
Náchod, autobusové nádraží  9.30
Náchod, hřbitov (pošta Staré Město) 9.45 10.45
Náchod, Masarykovo náměstí 10.55 11.15
Náchod, bývalá celnice v Bělovsi 11.25 13.00
Náchod, autobusové nádraží 13.10

Celní úřad 
pro Královéhradecký kraj
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V NÁCHODĚSTÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V NÁCHODĚ

úterý 9. června 2015 úterý 9. června 2015 
od 8 do 17 hodinod 8 do 17 hodin

PŘED 70 LETY - VÝSTAVA DOKUMENTŮ

KE KONCI DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY NA NÁCHODSKU
(PODLE ARCHIVNÍCH PRAMENŮ)

badatelna archivu badatelna archivu 
Náchod, Dobenínská 96Náchod, Dobenínská 96

V úterý 9. června 2015 jsou všichni zájemci o historii zváni  
do Státního okresního archivu, který sídlí v Náchodě na historic-
ké Brance, v Dobenínské ulici čp. 96, naproti autosalonu Dědek. 

U příležitosti Mezinárodního dne archivů se zde bude ko-
nat tradiční Den otevřených dveří. Pro letošní rok si náchodský 
okresní archiv připravil téma Před 70 lety – konec druhé světo-
vé války na Náchodsku (podle archivních pramenů). Výročí připo-
meneme výstavkou soudobých kronik, dokumentů, novin a fo-
tografií. 

 Na vaši návštěvu se těší archiváři, kteří vám podají zasvěce-
ný výklad a zodpoví vaše případné dotazy. Otevřeno je celé úte-
rý v době 8–17 hodin v badatelně archivu. 

Za kolektiv pracovníků SOkA Náchod PhDr. Jaroslav Čáp 

Náchodský okresní archiv 
představí zajímavé dokumenty 
z konce druhé světové války na Náchodsku

Letos vzpomínáme 70. výročí posledního boje v roce 1945 
u hranic v Náchodě-Bělovsi. K této příležitosti je uspořádána vý-
stava fotografií s doplňujícím textem včetně dobových artefaktů, 
která se bude nacházet v budově české celnice v 1. poschodí (na-
proti Hypernově u státní silnice do Polska), přímo v oblasti boje. 

Výstavu připravili pamětníci Ing. Miloslav Řezníček a Anto-
nín Samek.

Výstava k 70. výročí 
posledního boje 1945
u hranic v Náchodě-Bělovsi

NOC KOSTELŮ v Náchodě
Náchodské církve vás srdečně zvou na již pátou Noc koste-
lů. Nápad vznikl v Rakousku, přeskočil do Česka, od roku 
2009 se rychle ujal, rozšířil a už se stal tradiční a oblí-
benou událostí v mnoha městech a obcích. V Náchodě 
od roku 2011. 
Dveře kostelů a modliteben jsou otevřené pro každého 
a po celý rok, tento večer však klidně přijďte jen tak, tře-
ba ze zvědavosti, nakouknout, posedět, poslechnout si, po-
ptat se…naprosto svobodně. Otevřené jsou budovy, ote-
vřená jsou i společenství. Najdete nás teď lépe i podle nové 
orientační tabule umístěné na autobusovém nádraží hned 
u železničního přejezdu. Těšíme se na vás!

Za křesťanské církve v Náchodě Rostislav Staněk.

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ – Kostel sv. Vavřince
17.50–17.55  Vyzvánění zvonů 
18.00–18.45  Mše svatá 
18.50–19.10  Vystoupení smyčcového komorního 
 uskupení žáků ZUŠ Náchod 
19.10–19.20  Informace o činnosti Charity Náchod 
19.25–19.40  Komentovaná prohlídka kostela sv. Vavřince 
19.45–20.10  Prohlídka varhan 
20.35–20.45  Sólový zpěv Jana Havla za doprovodu varhan 
20.45–21.00  Závěrečná bohoslužba 
18.45–20.30  Prohlídka zvonice a půdních prostor 

Českobratrská církev evangelická 
– sborový dům, Náchod, Purkyňova 535 
19.00–19.40  Bohoslužby ve stylu Taizé (čtení z Bible, 
 písně, modlitby, chvíle meditace a ticha) 
19.45–20.00  Občerstvení z fairtrade 
 (káva čaj, ale i domácí pečivo, vše bude 
 k dispozici po celou dobu akce) 
20.00–20.15  Informace a promítání o diakonickém 
 středisku Betanie
20.15–20.30  Informace a promítání o Střední škole 
 sociální – Evangelické akademii
20.30–20.45   Informace a promítání o práci občanského 
 sdružení Dobrá dědina v Šonově
20.45–21.00  Informace o evangelících na Náchodsku 

Církev československá husitská, Náchod, Raisova 806
17.00 – 21.00 Prohlídka kostela 

Církev bratrská – Purkyňova 584
18.00–19.00  Volná prohlídka 
19.00– 20.00  Večer písní
20.00–21.00 Volná prohlídka 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V NÁCHODĚSTÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V NÁCHODĚ

úterý 9. června 2015 úterý 9. června 2015 
od 8 do 17 hodinod 8 do 17 hodin

PŘED 70 LETY - VÝSTAVA DOKUMENTŮ

KE KONCI DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY NA NÁCHODSKU
(PODLE ARCHIVNÍCH PRAMENŮ)

badatelna archivu badatelna archivu 
Náchod, Dobenínská 96Náchod, Dobenínská 96
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 Neděle 10. května v 19.30 hodin
Satelitní přímý přenos koncertu z Berlína
JARNÍ KONCERT BERLÍNSKÉ FILHARMONIE
Dirigent: Mariss Janssons. Program koncertu: Úvodní dokument
Béla Bartók: Hudba pro strunné, bicí nástroje a celestu. Dmit-
rij Šostakovič: Houslový koncert č. 2 cis moll, sólista Frank Peter 
Zimmermann. Maurice Ravel: Daphis a Chloé (Suita č. 2). Třetí 
koncert z letošní sezóny 2014/15. Vstupné 250 Kč, zlevněné vstupné 
200 Kč (studenti, senioři), abonentní vstupné 180 Kč.
 Čtvrtek 14. května v 19.45 hodin

Satelitní přímý přenos z Národního divadla v Londýně
ČLOVĚK A NADČLOVĚK/ MAN AND SUPERMAN
Autor: George Bernard Shaw, režie: Simon Godwin. V hlavní roli 
Ralph Fiennes. Romantická komedie, epická pohádka i vášnivá 
filozofická debata „Člověk a nadčlověk“ se ptá na základní otáz-
ky o tom, jak žijeme. Shawova duchaplná provokativní klasika 
ze začátku 20. století se na jevišti britského Národního divadla 
dočká vzrušující nové verze, v hlavní roli s Ralphem Fiennesem. 
Nastudováno v anglickém originále a uváděno s doprovodnými 
českými titulky.
Vstupné 250 Kč, studenti 200 Kč.
 Sobota 16. května v 18.45 hodin
Záznam přenosu z Metropolitní opery v New Yorku
ROMEO A JULIE / ROMÉO ET JULIETTE
Hudba: Charles Gounod. Dirigent: Plácido Domingo. Jedno z nej-
významnějších operních zpracování nesmrtelného Shakespearo-
va příběhu o milencích z italské Verony, jejichž lásku zabíjí zlo-
ba a nenávist znepřátelených rodin. V titulních rolích na scéně 
Metropolitní opery excelují operní hvězdy současnosti – fenome-
nální sopranistka Anna Netrebko a jeden z nejrespektovanějších 
tenoristů současnosti Roberto Alagna. Nastudováno ve francouz-
ském originále a uváděno s anglickými a českými titulky. Vstup-
né 300 Kč, pro studenty, důchodce a držitele ZTP 250 Kč.

 Úterý 26. května v 19.15 hodin
Záznam výstav z Musée du Luxembourg z Paříže, National Galle-
ry z Londýna a Philadelphia Museum of Art z USA
SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ – IMPRESIONISTÉ
Světové malířství na plátnech kin přináší ty nejzajímavější vý-
stavy sezóny z nejprestižnějších světových galerií očima ceněné-
ho režiséra Phila Grabského. Objevte příběhy umělců, kteří nám 
otevřeli nový pohled na svět kolem nás: Monet, Renoir, Cezanne, 
Degas, Pissarro a další. Jedni ze světově nejpopulárnějších uměl-
ců. Vstupné v předprodeji 180 Kč, v den konání 200 Kč.

to vše v kině Vesmír v Náchodě v KVĚTNU 2015
SVĚTOVÁ OPERA, DIVADLO, KONCERT I VÝSTAVA…

V sobotu 11. dubna navštívila skupinka dětí se svými prarodi-
či v rámci projektu Městské knihovny „Babi, dědo, jdeme do toho 
spolu“ Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. Ve foyer je průvodkyně 
Lydia Baštecká seznámila se stoletou historií budovy, ve velkém 
sále si vyslechli výklad o Alšově oponě a nahlédli do otevřené-
ho orchestřiště, v malém sále poznávali náchodské historické 
osobnosti na obrazech Josefa Weniga, na stěnách divadelního 
klubu pak luštili podpisy herců. Se zájmem si děti i dospělí díky 
ochotě technika divadla pana Kosiny prohlédli zejména prosto-
ry, kam se běžný návštěvník nedostane – jeviště, herecké šatny, 
kabiny osvětlovačů a další. Závěrečnou tečkou byla prohlídka 
prezidentského apartmá hotelu. Kromě nových poznatků a do-
jmů si všichni odnesli jako dárek hodnotnou jubilejní publikaci.                           

Děti s prarodiči v Beránku

Lesy města Náchoda spol. s. r. o vyjadřují tímto vděk a podě-
kování pracovníkům a čtenářům z Městské knihovny Náchod, 
za to že  v chladném dubnovém dopoledni v sobotu 18. 4. 2015, 
velmi pěkně vysázeli  500 lesních stromků  na vrchu „ Vyhlíd-
ka“ a tak výrazně napomohli zlepšení životního prostředí v bez-
prostředním okolí města Náchoda.

Čtenáři z Městské knihovny 
pilně sázeli stromky

Požadavky
  vysokoškolské nebo úplné střední vzdělání
  výborná znalost českého jazyka
  znalost historie, místních poměrů a zájem o dění 

 v dané příměstské části
  komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi
  znalost práce s PC
  znalost jednoho cizího jazyka – vítána
  předchozí praxe v oboru – vítána

Předpokládané zahájení výkonu práce na dohodu o prove-
dení práce je 1. 6. 2015 (přihlášky zasílejte do 11. 5. 2015). 
Náležitosti přihlášky a další informace naleznete na úřední 
desce Města Náchod nebo na www.mestonachod.cz.

Město Náchod přijme
„kronikáře/kronikářku příměstské části Pavlišov“
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festival komorní hudby

CAMERATA NOVA
NÁCHOD 2015

O.p.s. Náchodská PRIMA SEZÓNA ve spolupráci s Městem Náchod , za finančního přispění Ministerstva kultury ČR 
a Královéhradeckého kraje, pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France, za odborné spolupráce 

NIPOS-ARTAMA, ve spolupráci s kulturními zařízeními a farními úřady v Náchodě, Ratibořicích, Dobrušce, Opočně, České Skalici,
 Kłodzku a Dusznikach-Zdrój

p o ř á d a j í

45. ročník fesfesf tivalu

18. 5. - 28. 5. 2015

PROLOG FESTIVALU
15. května 2015 od 19:00, kostel svatého Václava v Dobrušce

dětské pěvecké sbory – vítězové ústředních i zahraničních soutěží
KVÍTEK – Dačický dětský sbor – dirigent Vítězslav Hergesel

CANTO – dětský pěvecký sbor ZUŠ Náchod – dirigent: Zbyněk Mokrejš

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU
18. května 2015 od 19:00, Městské divadlo Dr. Josefa Čížka, Náchod

KOMORNÍ ORCHESTR SLÁVY VORLOVÉ NÁCHOD
dirigent: Jindřich Roubíček, sólisté: Lukáš Pospíšil – violoncello, Josef Vlach - housle

21. května 2015 od 18:00, kostel Nejsvětější Trojice, Opočno
MUSICA ANTIQUA TRUTNOV A PĚVECKÝ SBOR CHOREA CONCORTICA

dirigenti: Tomáš Korbel, Michaela Fiedlerová, Eva Slaninová

22. května 2015 od 19:00, Dworek Chopina, lázeňská kolonáda, Duszniki-Zdrój
KOMORNÍ ORCHESTR ZUŠ HRONOV - dirigent:  Josef Vlach

KLARINETOVÉ KVARTETO ZUŠ ZLÍN - umělecký vedoucí:  Jan Slavík

23. května 2015 od 17:00 , Zámek Ratibořice
KLARINETOVÉ KVARTETO ZUŠ ZLÍN - umělecký vedoucí:  Jan Slavík

25. května 2015 od 19:00 , kostel Benediktinů, Kłodzko
KOMORNÍ ORCHESTR SLÁVY VORLOVÉ se sólisty  - dirigent: Jindřich Roubíček

27. května 2015 od 19:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Česká Skalice
PARDUBICKÝ KOMORNÍ ORCHESTR se sólisty 

dirigent – Otakar Tvrdý

ZÁVĚREČNÝ KONCERT FESTIVALU
28. května 2015 od 19:00,  DĚKANSKÝ kostel svatého Vavřince v Náchodě

KOMORNÍ ORCHESTR JAROSLAVA KOCIANA, Česká Třebová 
dirigent: MgA. Bohuslav Mimra

Region Orlicko-Třebovsko pořádá ve spolupráci s městy Náchod, Choceň, se 
Sdružením obcí Orlicko, Mikroregiony Lanškrounsko, Vysokomýtsko, Regionem 
Orlické hory a s okresem kladským, za podpory Pardubického a Královéhradeckého 
kraje a s osobní záštitou 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka a 
přednosty okresu Kladsko Macieje Awiżeńa 
 

CYKLO GLACENSIS 2015 
14. ročník propagační cyklojízdy česko-polským příhraničím 

hvězdicová jízda z 10 českých a 8 polských měst 
 

 

15.- 16. května 2015 
 

Start: pátek 15. května 2015 v 8.00 hod. 
z náměstí Náchod 

 

Cíl: Dolní Morava, chata Terezka 
 

Předpokládaná délka trasy 70 - 75 km, tempo rekreační a volné 
Trasa: Olešnice v Orl.h., Zieleniec, Lasowka, Niemojow, Boboszow, Dolní Morava 
Účast na vlastním kole a na vlastní zodpovědnost 
Návrat v sobotu dopoledne individuální 
 
Program v cíli:  
16.00 hod. Sportovní hry na motivy Her bez katastru 
19.00 hod. Slavnostní zahájení společenského večera  
20.00 hod. Kulturní program, kapela a taneční zábava  
 
Ubytování: 3 - 6 lůžkové apartmány s vlastní koupelnou, povlečením a ručníky 
Stravování: - teplý oběd při příjezdu do cíle cca v 15 hod. 
- teplá večeře v průběhu večera cca v 21 hod. 
- snídaně v sobotu 7- 10 hod. 
S sebou: věci na převlečení + teplejší vrstvu na večerní program (venku), hygienické 
potřeby, kapesné 
Finanční podmínky: účastnický poplatek 200 Kč, ubytování 300 Kč,  stravování 340 Kč. 
 
Další informace www.orlicko-trebovsko.cz 
Kontakt na vedoucího týmu: Ing. Josef Kolísko, j.koliska@tiscali.cz, tel.  607 933 811 
Kontakt na hlavního organizátora: PhDr. Jana Staňková, jana.stanko@centrum.cz, tel. 465 
524 782, 603 569 884. 



22 Náchodský  zpravodajJIZBICE SLAVÍ 600 LET

KAMENEC 1955 - 2015 

SETKÁNÍ K 60 VÝROČÍ PRVNÍHO TÁBORA 
V KAMENCI 

  
  KDY: 11. 7. 2015 OD 14 HOD. 
  KDE: KAMENEC V ORLICKÝCH HORÁCH 

 
  REGISTRACE NUTNÁ !!! 
  REGISTRACE KE STAŽENÍ NA:  
  WWW.KAMENEC.PIONYR.CZ 
  VYROCI.KAMENEC@SEZNAM.CZ  

 
  KONTAKT: 732 475 629, 774 984 964 

Letní tábor KAMENEC  60 let tradice  
Kdy: 3.7. - 25.7.2015 
Kde: Kamenec v Orlických horách 
Pro koho: Pro všechny od první do deváté třídy 
Za kolik: 3 700 Kč / 2 týdny 
      4 900 Kč /3 týdny 
Kontakt: tabor.kamenec@seznam.cz 
      728 371 134 / 734 378 338 
Více informací a přihlášky ke stažení naleznete na  

www.kamenec.pionyr.cz 
ZÁBAVA ODVAHA PŘÁTELSTVÍ PŘEKONÁNÍ PAINTBALL ODHODLÁNÍ DOBRODRUŽSTVÍ 

Čtyři kilometry jihovýchodně od Náchoda pod dominantou 
Dobrošova – Jiráskovou chatou – se v nadmořské výšce 550 m. n. 
m. rozprostírá malebná obec Jizbice, která v letošním roce slaví 
úctyhodných 600 let. Obec je bezesporu mnohem starší, vznik-
la pravděpodobně již na přelomu 11. a 12. století, ale o první pí-
semné zmínce o obci se dozvídáme v listině o koupi náchodské-
ho panství p. Bočkem z Kunštátu a Poděbrad právě v roce 1415.

 Název Jizbice vznikl spodobou slova jistbice, která je zdrob-
nělinou staročeského slova jizba. Obcí tehdy procházeli cizinci 
do sousední země a ubytovávali se zde. K obci se také váže po-
věst o pasáčkovi, který si tu postavil svůj první příbytek – tedy 
jizbu. 

 V roce 1848 se Jizbice stala samostatnou obcí a byla jí po ce-
lých 137 let až do roku 1985, kdy byla připojena k Náchodu a sta-
la se příměstskou částí. Centrem společenského dění obce byly 
vždy bezesporu hostinec, místní škola, hasičská zbrojnice a kap-
le Panny Marie Lurdské, která byla vysvěcena v roce 1899. Nyní 
žije v obci 235 obyvatel.

 Za nejvýznamnějšího rodáka obce, který by v letošním roce 
oslavil 110 let od narození, je považován univerzitní profesor 
PhDr. Václav Černý, syn místního řídícího učitele Václava Černé-
ho st. Bohužel, český literární kritik, teoretik literatury a histo-
rik, byl v naší obci tak trochu opomíjen. Zřejmě proto, že se ješ-
tě za jeho útlého dětství rodina Černých přestěhovala do České 
Čermné. Málokdo ví, že v roce 1901 a 1904 poctil svou návště-
vou jizbičkou školu první československý prezident T. G. Masa-
ryk, přítel p. řídícího Smetany a Václava Černého st. Na počest 
této významné návštěvy byla náchodským rodákem p. Roubíč-
kem zhotovena pamětní deska ze švédské žuly. Ta byla slavnost-
ně odhalena 3. 6. 1934 na průčelí budovy školy. V době 2. svě-
tové války byla však deska odstraněna a uschována. Škola byla 
uzavřena v roce 1976 a poté objekt odkoupilo JZD v Jizbici. Po sa-
metové revoluci byla budova bývalé školy v rámci restitucí dána 
k obývání místnímu obyvateli.

 600 let obce se chystají místní rodáci a obyvatelé společně 
oslavit první červnový víkend právě znovuodhalením této pa-
mětní desky. Dále se pak pro všechny otevřou prostory místní-
ho hostince. Ke zhlédnutí bude i nově opravený interiér místní 
kapličky, hasičská zbrojnice, v jejichž prostorách se uskuteční vý-
stava historických i současných fotografií Jizbice a cenný mate-
riál „Historie a současnost místních domů“, zpracovaný panem 
Jaromírem Špačkem. V odpoledních hodinách si na své přijdou 
i děti, kdy se na místním hřišti uskuteční již tradiční Procház-
ka z pohádky do pohádky v rámci oslav Dne dětí. V odpoledních 
i večerních hodinách bude možné v hostinci U Janků zavzpomí-
nat na staré dobré časy s místními rodáky. Vše završí slavnost-
ní nedělní mše svatá v místní kapličce.

 Za vše promlouvá báseň místní rodačky paní Marie Kulhánko-

Jizbice slaví 600 let

vé, která dokázala ve verších nejen vystihnout dlouholetou his-
torii obce, ale i vyjádřit milé a vřelé pozvání pro všechny, kte-
ří se chtějí přidat k oslavám místních rodáků a obyvatel Jizbice:

Jizbice
Pod Jiráskovou chatou leží vesnice,
jmenuje se Jizbice.
Je to maličká, ale pěkná vesnička.
Jizbice vznikla roku 1415, jak záznamy praví,
proto 600 let od písemné zmínky slaví.
Prvního starostu roku 1873 měla,
 Františka Kulhánka z čísla popisného 51.
Historie Jizbice měla i slavné dny,
26. 3. 1905 se v jizbické škole narodil profesor Václav Černý.
Další slavný den byl, 
když v roce 1901 a 1904 pan prezident T.  G. Masaryk školu navštívil.
Jeho návštěvu nám připomínala pamětní deska, která na škole bý-
vala. 
A jak léta běžela, pamětní deska se ztratila.
Našla se – chceme staré křivdy napravit
a 6. června pamětní desku znovu odhalit.
Ať naše vesnice vzkvétá ještě dlouhá léta.
Naše vesnice žije stále, pořádá akce pro děti,
hasiče i turnaje v nohejbale.

Zveme proto všechny rodáky, 
přátele i známé na 6. června 2015.
O starých časech i dnešku si popovídáme, 
v hospůdce U Janků vše oslavíme.
Zveme vás, tak si udělejte čas.
A že nad dobré jídlo a pití není, bude i občerstvení.
Hudba bude hrát, budeme zpívat i tancovat.
V neděli pak vše završí společná mše svatá,
pan děkan možná i desku posvětí.

 M. Kulhánková, B. Majerová 
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Ve dnech 30.–31. května 2015 se na ku-
želně SKK PRIMÁTOR Náchod uskuteční 
finálový turnaj Českého poháru v katego-
rii žen. V sobotu jsou na pořadu od 12.00 
hod. semifinálové bitvy, v neděli uvidí di-
váci nejprve od 9.00 hodin utkání o třetí 
místo, v pravé poledne pak začne finálový 
zápas, který určí vítěze Českého poháru 
a zároveň i postupujícího do mezinárod-
ního Poháru NBC. Zveme tímto všechny 
fanoušky vrcholových kuželek k návště-
vě náchodské kuželny. 

Memoriál Františka Majera v kuželkách
V sobotu 18. dubna 2015 vyvrcholil na 

kuželně SKK PRIMÁTOR Náchod již 7. roč-
ník memoriálu Františka Majera dvojic ne-
registrovaných kuželkářů a kuželkářek. 
Tradičně se hrálo ve třech kategoriích – 
dvojice žen, mužů a smíšené dvojice. Jako 
pořadatele nás moc těší, že počet dvojic 
každý rok stoupá – kvalifikace letošní-
ho ročníku se zúčastnilo celkem 182 dvo-
jic, což je nejvíce v celé historii turnaje.  
A do historie turnaje se zapsal i letošní 
finálový turnaj. Kdo v sobotu přišel na 
kuželnu, určitě nelitoval. Kategorii žen 
ovládla dvojice Kateřina Hejnová a Klá-
ra Kašparová, které dosáhly výkonu 515 
kuželek. Trochu za očekáváním zaostala 
prestižní kategorie mužů, kde k celkové-
mu vítězství stačilo dvojici Viktor Brožek 
st., Petr Trudič ml. nahrát „pouhých“ 531 
kuželek. Zato ve smíšené kategorii se děly 

věci. Byly překovány rekordy nejen toho-
to memoriálu, ale byly dosaženy absolutní 
nejvyšší výkony ve všech soutěžích nere-
gistrovaných. Nikdy nikdo z neregistro-
vaných takových výkonů nedosáhl. Po-
suďte sami – kategorii smíšených dvojic 
suverénně ovládla dvojice Mirka Míško-
vá a Vít Svoboda celkovým výkonem 618 
kuželek. Mirka Míšková překonala rekord 
žen (293), Vít Svoboda pro změnu rekord 
mužů (325). Společně pak dosáhli výkonu, 
který bude zřejmě dlouho nepřekonaný!!! 
Pořadatelé děkují všem účastníkům soutě-
že, že přišli svými výkony uctít památku 
člověka, který stál u zrodu soutěží nere-
gistrovaných kuželkářů nejen v Náchodě, 
ale v celé České republice. Těšíme se na se-
tkání za rok na 8. ročníku této stále popu-
lárnější soutěže.

Kuželkářské finále 
v Náchodě

Evropská plavecká špička se přesunula 
z Berlína do nizozemského Eindhovenu, 
kde o Velikonocích proběhl kvalitně ob-
sazený mezinárodní mítink v 50m hale. 
Swim cup 2015 byl ozdoben účastí mis-
trů světa a vítězů OH jako Cameronem 
van der Burgem, Ranomi Kronowidjojo či 
Laszlo Csehem.

Člen A-týmu české reprezentace, od-
chovanec Delfínu Náchod a trenéra Hak-
la, zde startoval ve svých dvou oblíbených 
polohovkových disciplínách. Motivován 
čerstvým splněním olympijského limitu 
jeho sparing partnerky Barbory Závado-
vé v pražském VSC pokořil ve dvou dnech 
oba české rekordy na 200 m a 400 m po-
lohovým způsobem a přiblížil se k limi-
tům OH.

Dva české rekordy Janečka v Eindhovenu
Splněný A-limit MS v Kazani pro plavce Delfínu Náchod

Nejprve v pátečním večerním finá-
le delší trati o necelé dvě sekundy vy-
lepšil svůj český rekord z ME v Berlíně 
na 4:19,21, stanul na první příčce a spl-
nil A-limit MS v Kazani. Přesto však ne-
byl spokojen hlavně s prsařským úsekem, 
protože jeho tajným snem bylo již nyní 
splnit ostrý A-limit OH 4:16,71.

Do sobotního programu nastupoval se 
6. časem na poloviční distanci. Již v ran-
ních rozplavbách se otřásl český rekord 
Fučíka z roku 2009, když Janeček zapla-
val o desetinu horší čas 2:02,71. Večer se 
očekával další atak na české maximum 
a fanoušci Delfínu Náchod při přímém 
přenosu na YouTube vynesli Janečka až 
k bronzu a času 2:02,06. K A-limitu OH 
v Riu tak zbývá 1,8 sekundy.                (pj)

Ve čtvrtek 9. dubna 2015 přivítal sta-
rosta Jan Birke a místostarosta Tomáš Šu-
bert v obřadní síni náchodské radnice 
mistry ČR ve florbalu pro rok 2015, kte-
rými se stali žáci ZŠ Komenského v Ná-
chodě. Finálový turnaj se konal ve dnech 
23.–24. března 2015 v Kopřivnici a „klu-
ci z Komendy“ zde dokázali porazit i fa-

Kluci z Komendy jsou mistry ČR ve florbale
vorizovaná mužstva ze sportovních škol 
zaměřených na trénink florbalu. Staros-
ta Jan Birke ocenil kromě výkonu samot-
ných hráčů, kterým poděkoval za vyni-
kající reprezentaci města, i práci jejich 
učitele a trenéra: „Gratuluji vám ke skvě-
lému výkonu a škole k historickému úspě-
chu, k němuž výrazně přispěl trenér týmu 

Mgr. František Majer. Své trenér-
ské schopnosti ukázal i za ne-
příznivého stavu 0:2 ve finále 
turnaje, kdy dokázal své muž-
stvo vyburcovat k otočení skóre 
zápasu a k vítězství 3:2.“ Sta-
rosta vyzdvihl úspěch i tvrze-
ním, že florbal již dávno není 
vedlejším sportem, ale že se 
„dere na výsluní“ vedle tako-
vých sportovních odvětví, ja-
kými jsou fotbal nebo hokej.
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DÍVČÍ VÁLKA
20. 5. 2015 (středa) v 19.00 hodin
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 
Masarykovo nám. 74

Předprodej vstupenek ve všech obvyklých předprodejích:
–  Informační centrum Náchod, tel.: 491 426 060
  – Informační centrum Nové Město n. M., tel.: 491 472 119
– Regionální inf. centrum Česká Skalice, tel.: 491 453 870
– Info-centrum Hronov, tel.:491 483 646
– Cestovní a informační centrum Červený Kostelec, 
 tel.: 498 100 657

 Bible v dějinách knižní kultury
Do 10. 5. 2015 je možné ve výstavní síni Regionálního muzea (roh 
Zámecké a Tyršovy ulice) zhlédnout výstavu věnovanou bibli 
v dějinách knižní kultury. Návštěvník může spatřit vše, co s vý-
vojem knihy souvisí, seznámit se s psacími látkami a potřebami, 
vývojem písma, její rukopisnou podobou a proměnami, kterými 
prošla tištěná kniha od objevu černého umění do současnosti. 
Nejčastější rukopisnou i tištěnou knihou byla právě bible. K vi-
dění jsou desítky jejích různých vydání, nechybí ani unikátní 
maketa Ďáblovy bible (Codex gigas), největší rukopisné knihy 
na světě, považované za osmý div světa. Otevřeno denně mimo 
pondělí 9–12; 13–17 hod. 

 LES – Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ
Od 19. května do 13. června 2015 se uskuteční ve výstavní síni 
regionálního muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) oblíbená vý-
stava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy 
v Náchodě, tentokrát nesoucí název Les. Vernisáž se uskuteč-
ní v pondělí 18. května 2015 v 16 hodin. Otevřeno denně mimo 
pondělí 9–12; 13–17 hod.

 Podmalby na skle
Do 31. 5. 2015 probíhá v budově stálé expozice na Masaryko-
vě nám., čp. 18 výstava věnovaná podmalbám na skle ze sbírek 
muzea. V Regionálním muzeu v Náchodě je uloženo 285 histo-
rických podmaleb, většinou z kladského Kaiserwalde, ale ná-
vštěvníci mohou spatřit rovněž zajímavé sklářské podmalby  ze 
severních Čech a dalších oblastí, Moravy a Rakouska. Otevřeno 
denně kromě pondělí 9–12, 13–17 hod. 

 Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších 
doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. 
Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo 
pondělí 9–12, 13–17 hodin. Organizované výpravy lze objednat 
na tel. čísle 491 433 722, příp. elektronicky na adrese muzeum-
na.expozice@seznam.cz. 

 Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opev-
nění z let 1935-1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součás-
tí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor L. Šuš-
lík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností. 
V květnu je otevřeno denně 10–18 hod. Návštěvu pevnosti lze 
objednat na tel. čísle 724 120 498, 491 426 047, 491 423 248 nebo 
na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Ná-
chod, popř. elektronicky muzeumna.ekonom@seznam.cz; pevnost.
dobrosov@seznam.cz.

v květnu 2015 v Regionálním muzeu Náchod

Přehled kulturních akcí

 www.creopress.cz | 603 311 052 | studio@creopress.cz

grafické zpracování a tisk KALENDÁŘŮ, KNIH, PROSPEKTŮ, POHLEDŮ, PLAKÁTŮ

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavy:

 Na paměť… / Pomník 50.–80. let 20. století ze sbírky GVUN
Několik ukázek studií a zmenšených verzí plastik pro veřej-
ný prostor jako připomínka toho, jak vypadala a působila 
veřejná plastika v období socialistického realismu. (do 3. 5.) 

 Martin Krkošek / grafi ka a ilustrace, výstava z cyklu 
Umělci do 40 let 
vernisáž ve středu 6. května v 17 hodin (7. 5. – 21. 6.)
Přerovský rodák, absolvent ateliéru Filmové a televizní gra-
fi ky, se pod vedením Jiřího Barty věnoval animovanému fi l-
mu. Zabývá se také ilustracemi, knižními úpravami, volnou 
grafi kou i grafi ckým designem, animovaným fi lmem, vystři-
hovánkami a dalšími, nejen papírovými, hračkami pro děti. 

 Polské umění ze sbírky GVUN 
(obrazy, kresby, grafi ka, plastika)
Soubor více než padesáti prací polských výtvarníků z druhé 
poloviny 20. století. (do 21. 6.) 

 České umění ze sbírky GVUN, II. část – Plastika
Po loňské výstavě malby z fondu galerie bude představena 
její sochařská sbírka. Důraz bude kladen na díla získaná vět-
šinou v 60. a 70. letech 20. století. Ostatní plastiky budou vy-
brány se zřetelem ke kvalitě díla či jeho vztahu k Náchodsku 
a budou doplněna fotoreprodukcemi významných místních 
realizací. (do 30. 8.) 
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. 

 Mezinárodní den muzeí a galerií (15. května 2015)
Jednodenní program s volným vstupem a speciálními pro-
gramy (vzdělávací programy pro školní skupiny, hudební či 
divadelní vystoupení). Informace sledujte na www.gvun.cz 
a na našem facebooku.

 Sobotní výtvarná dílna pro rodiče s dětmi
Srdečně Vás zveme na další výtvarnou dílnu, která se usku-
teční 30. května 2015 od 14 do 16 hodin v prostorách galerie. 
Na děti čeká tvoření z polymerové hmoty, ze které si vyrobí 
přívěsek, korálky, knofl ík a další drobnosti. Přihlášky prosí-
me nejpozději dva dny předem na email vysatova@gvun.cz, 
nebo na tel. 491 427 321. Prosíme o sdělení počtu a věku dětí. 
Doporučujeme pracovní oděv. Na setkání se těší Mgr. Marké-
ta Vyšatová a Mgr. Vlastislav Tokoš.

V měsíci květnu nabídne náchodský zámek návštěvníkům pro-
hlídky Piccolominské expozice, Salonů II. patra a Malého okruhu (vy-
hlídková věž, terasa a středověké sklepení) a to od úterý do neděle 
od 9.00 do 17.00 hodin. 
O víkendech v 10.00 a 14.00 hod. bude pro zájemce o faleristi-
ku otevřena Expozice řádů, mincí, medailí, šperků a vyznamenání, 
která je spojena s prohlídkou I. okruhu (v ostatních dnech je pro-
hlídka možná pro objednané skupiny deseti a více osob). Vstup-
né: plné 140Kč a snížené 110 Kč.
KULTURNÍ A DALŠÍ AKCE: 

 1. a 8. 5. (svátky) – Prohlídky Piccolominské expozice se sní-
ženým vstupným (o 30%) pro všechny návštěvníky 

 2. 5. Mše svatá v zámecké kapli Nanebevzetí Panny Marie 
v 16.00 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu! www.zamek-nachod.cz

Státní zámek Náchod
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Stomatologická pohotovost
je v sobotu, v neděli a ve svátek 
vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

Stomatologická pohotovost

v obchodním domě Kaufland 
denně 8–20 hodin.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

duben
PROGRAM

www.decko–nachod.cz

 1. 5.  MUDr. Blanka Filipová Komenského 10
  Nové Město nad Metují tel.: 491 472 721
 2. a 3. 5. MDDr. Michal Jánský ZŠ TGM, Bartoňova
  Náchod  tel.: 491 421 604
 8. 5. MUDr. Renata Čábelková Jiřího z Poděbrad 937
  Hronov   491 482 911
 9. a 10. 5. MUDr. Hana Jelenová Denisovo nábřeží 665
  Náchod  tel.: 491 431 104
 16. a 17. 5. MUDr. Miroslava Jirmanová Komenského 48
  Nové Město nad Metují tel.: 491 472 947
 23. a 24. 5. MUDr. Petr Juran Komenského 10
  Nové Město nad Metují tel.: 491 472 721
 30. a 31. 5. MUDr. Anna Klikarová Náměstí ČSA 69
  Hronov  tel.: 491 482 700

AKCE PRO VEŘEJNOST
U příležitosti SVĚTOVÉHO DNE FAIR 
TRADE připravilo Déčko a dobrovolníci 
Evropské dobrovolné služby na sobotu 
9. 5. férovou snídani a soutěž, kde může-
te předvést své pekařské umění

 od 10 hodin v zahradě Déčka 
– 4. FÉROVÁ SNÍDANĚ V NÁCHODĚ
Společný piknik ve stylu Fair trade. Při ne-
přízni počasí posnídáme v klubu ICM. 
Od 15.00 hodin oslava pokračuje v kavár-
ně LÁRY FÁRY a to oblíbenou soutěží SOU-
TĚŽE O NEJLEPŠÍ FAIR TRADE MOUČNÍK 
ANEB POCHLUB SE SVOU BUCHTOU. Při-
hlášky u Ing. Kateřiny Hiebschové na hieb-
schova@decko-nachod.cz nebo sledujte 
facebook Déčka.

 pátek 15. května od 15.30 do 17.30
 – KERAMICKÉ PÁTKY PRO VEŘEJNOST
Pro zájemce z řad veřejnosti je každý 
první pátek v měsíci otevřena keramic-
ká dílna tentokrát na téma „Z ŘÍŠE RYB“. 
Vhodné pro děti i dospělé, děti do 6 let 
v doprovodu rodičů, poslední keramic-
ký pátek v tomto školním roce bude 5. 6. 
2015. Pro zájemce od 12 let nabízíme ten-
to pátek navíc INDIVIDUÁLNÍ TOČENÍ 
NA KRUHU (nutné se přihlásit předem).
S sebou: pracovní oděv, přezůvky, jedno-
rázové vstupné: 30 Kč. Info a přihlášky 
(do 2. 5.): Tel. 774 223 296 – Bc. T. Išová.

 sobota 16. května od 9.00 do 12.00 ho-
din – VELIKONOČNÍ FIMO PRO HOLKY
Vhodné pro zájemce od 7 let. Tříhodinový 
kurz od 9.00 (do cca 13 h), s sebou přezů-
vky, pracovní oděv. Cena: 70 Kč (60 Kč pro 
členy). Pomůcky a materiál v ceně. Info 
a přihlášky do 13. 5. na tel. 774 223 296 
– Bc. T. Išová.

 sobota 30. května od 17.00 hodin 
v Městském divadle dr. J. Čížka – VELKO-
LEPÁ TANEČNÍ SHOW
Zveme všechny tanečníky, rodiče a ka-
marády na přehlídku do Beránku. Vstup-
né je 50 Kč, bližší info J. Karásek na tel.: 
775 223 919.

AKCE MC MACÍČEK
 pondělí 11. května od 10.15 v herničce  

– přednáška Mgr. Diany Vajsarové 
na téma PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZECH DĚTÍ
Více informací na mc@deckonachod.cz 
nebo na tel: 774 635 232

 pátek 15. května od 9.30 hodin – slaví-
me v rámci VÝTVARNIČENÍ v GVUN Mezi-
národní den muzeí a galerií Vstup volný.

 V týdnu 18.–21. května se seznámíme 
se základy silničního provozu při DO-
PRAVNÍM CVIČENÍ.

 V týdnu 25.– 28. května probíhá CVIČE-
NÍ SE ŽABKOU MÁRINKOU 

OTEVŘENÝ KLUB HNÍZDO 
A ICM PRO MLÁDEŽ
(klub otevřený od 14.30 do 19.30)

 tředa 6. května od 15.00 
– TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU

 čtvrtek 7. května od 16.30 
– OLYMPIJSKÉ HRY
Potrénujeme a pak změříme síly při Olym-
pijských hrách na x-boxu.

VZDĚLÁVACÍ AKCE
 čtvrtek 28. – neděle 31. května – Déč-

ko Náchod – SEMINÁŘ – ZDRAVOTNÍK ZO-
TAVOVACÍCH AKCÍ, lektor: Bohumil Taraba
Výuka základů anatomie, hygiena poby-
tů dětí a mládeže, resuscitace a další ži-
vot zachraňující úkony, dále legislativa zo-
tavovacích akcí, specifika dětských úrazů 
a nemocí, organizace poskytování prv-
ní pomoci a komunikace s postiženým. 
Cena 1450 Kč zahrnuje ubytování v Déč-
ku a kompletní stravování, přihlašování 
z webových stránek Déčka. (Za příplatek 
150 Kč lze absolvovat praktický výcvik zá-
chrany tonoucího.)

 sobota 30. května od 18 hodin – bazén 
Náchod – PRAKTICKÝ KURZ ZÁCHRANY 
TONOUCÍHO – lektor Bohumil Taraba
Cena 200 Kč, přihlašování přes https://
nachod.iddm.cz/. Bližší informace podá 
ing. Ludmila Pohanková, tel.: 608 812 232.

Těšíme se na Vaše děti 
na našich letních táborech:
Celou nabídku táborů najdete na 
https://nachod.iddm.cz/

PŘÍMĚSTSKÉ:
 Hurá na prázdniny od 1. do 3. 7. pro 

děti od 6 do 10 let první prázdninové 
dny se spoustou her, hrátek a soutěží, 
sportovní, turistické a výtvarné aktivi-
ty, malý výlet, cena 650 Kč (600 Kč člen 
Déčka). Vedoucí: PhDr. Jaroslava Nývlto-
vá, Bc. Jana Nývltová.

 Prázdniny s Večerníčkem od 3. do 7. 8. 
2015 pro děti od 3 do 7 let
Večerníček pozval své kamarády Rákos-
níčka, Křemílka a Vochomůrku, Makovou 
panenku, Boba a Bobka a společně s nimi 
si pro děti připravil týdenní program plný 
her, tvoření, poznávání a spoustou zába-
vy. Po obědě pohádka a možnost odpoled-
ního spánku. Přítomnost zdravotní sestry 
a logopedického asistenta. Cena 1300 Kč 
(1200 Kč člen Déčka). Vedoucí: Mgr. D. Po-
korná a tým MaCíčku.

 Indiánskou stezkou na farmě Dubno 
u České Skalice od 10. do 14. 8. pro děti 
od 5 do 10 let. týden v přírodě s indián-
skými příběhy, vyráběním totemů a amu-
letů, hrami, soutěžemi a poznáváním 
přírody očima indiána, osedláme indián-
ského koně a vydáme se na indiánskou 
výpravu, cena: 1300 Kč (1200 Kč člen Déč-
ka). Vedoucí: Bc. M. Hovádková.

 Tábor pro Nezbedy, Nezbednice a Tlap-
ky od 24. do 28. 8. 2015 pro děti od  
6 do 10 let. Týden v pohybu na zahradě 
a okolí Déčka. Cena 1300 Kč (1200 Kč člen 
Déčka). Vedoucí: N. a I. Plškovy. 
POBYTOVÉ:

 Cesta začínajícího tanečníka od 11. 
do 18. 7. 2015 v Deštném v Orlických ho-
rách pro děti od 7 do 13 let
Cena 3300 Kč (3200 Kč člen Déčka). Vedou-
cí: Ing. Aleš Říha, Mgr. Andrea Matysko-
vá, Ing. J. Valenta, Bc. D. Flégl .

 Výtvarný tábor – „Na křídlech Féni-
xe“ od 9.8. do 16.8. na turistická základ-
ně Vižňov pro děti od 7 do 14 let
tábor pro holky i kluky, které zajímá ne-
jen výtvarka, kreslení a malování, ale 
chtějí zažít i táborová prázdninová dob-
rodružství v přírodě a pod hvězdnou ob-
lohou, poznat se s nebeskými bytostmi ze 
starých bájí a legend, výtvarné tvoření, 
hry, pohyb a zábava, info na www.vytvar-
nytabordecko.wz.cz. Cena: 2500 Kč (2400 
Kč člen Déčka). Vedoucí: Bc. Tereza Išová.

www.decko-nachod.cz
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Církve v Náchodě

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp–nachod.cz

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

Římskokatolická farnost
Děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefo-
ny: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka 
603 861 275, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, 
past. asistentka Hana Zítková 721 697 409, www.nachod.far-
nost.cz, email: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pon-
dělí, středa od 8.15 do 10.00 a od 16.45 do 17.30, pátek od 8.15 
do 10.00, v jinou dobu kdykoliv po předchozí domluvě. Bohosluž-
by v kostele sv. Vavřince: út 18.00, st 16.00, čt 7.00, pá 18.00, so 
18.00, ne 7.30, 9.00; v kostele sv. Michaela pro děti a mládež ne 
10.15. Povídání o Bohu a zpívání pro nejmenší děti „Andělka“ 
v pátek od 17.00 hod. na děkanství. Společenství manželů, setká-
ní nad Písmem s modlitbou se koná v neděli od 20.00. Modlitební 
setkání „Modlitby matek“ vždy 2. neděli v měsíci od 19.30 a po-
slední pátek v měsíci po mši sv. na děkanství. Modlitební setká-
ní v kostele sv. Michaela 2. čtvrtek v měsíci od 19.00. 

 P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka, děkan. 

Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,  
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Bohoslužby vždy v neděli 
v 9.00 hod. (není-li uvedeno jinak) ve sborovém domě v Nácho-
dě, v 10.30 hod. v kostele v Šonově a od 16.00 hod. ekumenické 
bohoslužby v Evangelickém domově Betanie (Špreňarova 1053). 
Společné bohoslužby pro celý sbor se slavením Svaté večeře Páně 
v neděli 10. 5. od 10.00 hodin v kostele v Šonově. Schůzky dětí 
na faře v Šonově v pátky 1. 5. a 29. 5. od 17.00 hod. V pátek 15. 5. 
od 17.00 hod. v kostele v Šonově vystoupení žesťového orches-
tru z Drážďan doprovozené krátkými zamyšleními. Setkání ro-
din ve Vrchlabí s programem o ochraně přírody pro děti i do-
spělé po celý den v neděli 17. 5. V sobotu 23. 5. společný rodinný 
výlet na raftech z Havlovic do Ratibořic. V pátek 29. 5. Noc kos-
telů v náchodském sborovém domě od 19.00 do 21.00 hodin 
(program viz plakátek). Přehled všech akcí a aktuální informace 
naleznete vždy na adrese www.nachod-sonov.evangnet.cz.

Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed-
ní podnikatelská škola), kazatel P. Adame, mo bil. 605 874 765,  
e–mail. petr.adame@volny.cz. Bohoslužby každou so bo tu od 9.30 hod.

Církev bratrská
Purkyňova 584, tel./fax. 491 427 332; kazatel Ing. R. Sta něk,  
e–mail. rostislav.stanek@cb.cz; kazatel senior RNDr. P. Ja vor nic-
ký, CSc.; stránky sboru. www.cb.cz/nachodin Bo ho služ by v neděli 
v 9.30 hodin, studium Bible ve středu v 18.30 hodin.

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

Senior klub „Harmonie 2“
 čtvrtek 7. 5. od 14 hod. „Život savců – příběh o přežití“, doku-

mentární film o skupině jedlíků rostlin promítne Anna Poláková; 
 čtvrtek 14. 5. od 14 hod. „Besídka dětí ze ZŠ Babí“, kterou si 

pro nás připravily, již tradičně ke svátku matek, pod vedením  
p. učitelky Čejchanové; čtvrtek 21. 5. od 14 hod. „Madla zpívá Ev-
ropě“, film pro pamětníky promítne Anna Poláková; 

 čtvrtek 28. 5. ve 14.30 začne „odpoledne s písničkami“ a za-
hrát nám přijde p. Roušarová s rodinou. Přijďte se pobavit i za-
zpívat.
Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když 
nejsou členy Svazu důchodců. Na vaše návštěvy se těší členové vý-
boru MO SD ČR.

POZNÁVACÍ ZÁJEZD ČESKÝ RÁJ VE STŘEDU 13. 5. 2015
HRUBÁ SKÁLA, ZÁMEK SYCHROV, JIČÍN
Program zájezdu: 
Odjezd z autobusového nádraží v Náchodě 13. 5. 2015 v 7.00 hod. 
Příjezd na zámek Hrubá Skála – zámek je písemně zmiňován 
od 14. stol. Je dominantou Českého ráje, založen Hynkem z Vald-
štejna. Dějiny hradu jsou spojeny s Valdštejny, Smiřickými. To-
čily se zde filmy – Princ Bajaja, Jak dostat tatínka do polepšovny, 
Tajemný hrad v Karpatech… Po prohlídce zámku a kostela sv. Jo-
sefa, který je částečně vytesán ve skále, pokračujeme na zámek 
Sychrov. Poobědváme a s průvodcem projdeme zámkem, který 
byl postaven v 15. stol. V dobách 30leté války patřilo Svijansko-
-Sychrovské panství vévodovi Albrechtu z Valdštejna. 
Na konci 17. stol. nechává hrad přestavět na barokní zámek ry-
tířský rod Lamottů z Frintroppu, později se stávají majiteli Roha-
nové. U zámku se rozléhá 23 ha. Anglický park a ke kapli Panny 
Marie vede 100letá lipová alej zvaná Rohanka. I zde se natáče-
ly filmy – Zlatovláska, Nesmrtelná teta a jiné. Od r. 1995 je zámek 
Sychrov Národní kulturní památkou.
Na závěr dne se zastavíme ve městě Jičín – poprvé zmíněné  
v r. 1293, velký rozmach doznalo až v době panování Albrech-
ta z Valdštejna, jehož architekti vtiskli městu vévodovu před-
stavu o rezidenci s obrovským náměstím, zámkem, kostely, ško-
lami, stavbami dokládající přítomnost jezuitů. Čtyřřadá lipová 
alej spojuje město s barokní loggií. Jičín se považuje za vstup-
ní bránu do Českého Ráje. Návrat do Náchoda kolem 18.00 hod. 
Platba: členové 230 Kč, ostatní 240 Kč. Přihlášky s platbou Kaž-
dou středu od 13–15 hod v klubovně SZdP Náchod – Palachova 
ul. – přízemí. Pěkné zážitky a šťastný návrat Vám přeje za výbor:  
O. Frühaufová a M. Čiháček.
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Městská knihovna Náchod informuje v květnu 2015

Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční v úterý 5. květ-
na v dopoledních hodinách.

Výstavy
  FOTOKLUB NÁCHOD – ZEĎ 2015 

Fotografie (klasická i digitální), malba i básně... To vše opět 
ve vstupní hale náchodské knihovny. Vernisáž 4. ročníku mezi-
národního výstavního projektu Zeď 2015 se uskuteční v pátek 
15. května 2015 v 17.00 hodin. Úvodní slovo: Roman Unger, hud-
ba: Kateřina Janečková (saxofon). Největšími osobnostmi z řad 
přizvaných hostů jsou: Tereza z Davle, Miloš Vojíř a Roman Von-
drouš.

  ALEXANDR SKALICKÝ – MAGICKÉ RUCE
Výstava černobílých fotografií z roku 1987 je ke shlédnutí po celý 
měsíc ve studovně.

  VÝSTAVA PRVŇÁČKŮ
Městská knihovna pořádá vernisáž výstavy prvňáčků z výtvar-
ného kroužku ZŠ Komenského. Kdy? V úterý 5. května v 15 ho-
din v dětském oddělení. Výstava potrvá do poloviny června. Tě-
šíme se na vaši návštěvu.

Náchodská univerzita volného času – 10. semestr
  11. 5.  Mgr. Michal Vodrážka: Severní Korea

Vstup pouze na průkazky NUVČ, pro ostatní zájemce po ústní doho-
dě s organizátory vstupné 50 Kč.

Kurz dějin umění
  5. 5.  Malířství 20. století: stručný přehled hlavních tendencí 

od r. 1900
  19. 5.  Průkopníci abstraktního malířství: Kandinski, Kupka, 

Malevič, Mondrian

Cestovatelská přednáška
Ve čtvrtek 21. května vás zveme na promítání s cestovatelskou 
přednáškou Michala Martinka Přírodní kontrasty ruského Al-
taje. Pestrá a nedotčená krajina, krásné hory s ledovci, jiná kul-
tura, volnost pohybu a hlavně místo, o kterém se málo píše, 
málo ví a kde se nepotkáte s davy lidí. Nespoutaná příroda, kte-
rá nachystá nejen nezapomenutelně krásné okamžiky, ale i ná-
ročné překážky, které jsou nezbytným kořením třítýdenního 
dobrodružství. Přednáška začíná v 17 hodin ve studovně. Vstup-
né dobrovolné.

Angličtina pro maturanty
Budete od září 2015 v maturitním ročníku a obáváte se nad-
cházející maturity? Přihlaste se na kurz angličtiny pro matu-
ranty do knihovny. Výuka bude probíhat v příjemném prostře-
dí knihovny jednou týdně 60 minut. S lektorkou Terezou Honzů 
budete společně probírat maturitní otázky, vysvětlíte si grama-
tiku, která vám dělá potíže, konverzovat a zkoušet modelové si-
tuace jako u maturity. Stejná nabídka platí i pro žáky 9. tříd zá-
kladních škol, kteří se chtějí připravit na angličtinu na střední 
škole. Těšíme se na vás!

Soutěž „Kdo to ví, odpoví“
Regionální muzeum v Náchodě ve spolupráci s Městskou knihov-
nou Náchod připravilo pro menší i větší děti SOUTĚŽ s názvem 
KDO TO VÍ, ODPOVÍ.
Soutěž se vztahuje k výstavě Bible v dějinách knižní kultury, 
která v současné době probíhá ve výstavní síni muzea. Pro soutě-
žící jsou v budově knihovny či výstavní síně připraveny pracovní 
listy s otázkami (ve variantě pro mladší a starší děti). Odpovědi 
získáte v knihovně z předem připravených knih a na výstavě Bi-
ble v dějinách knižní kultury (pro soutěžící vstup zdarma). Sou-
částí soutěže je také výtvarné zpracování jednoho vybraného 
biblického příběhu, který můžou děti vytvořit doma a odevzdat 
spolu s vyplněným pracovním listem. Obrázky budou v červnu 
vystaveny v dětském oddělení knihovny.
Vyhlášení výsledků soutěže proběhne na konci výstavy a nejlep-
ší účastníci obdrží cenu.
Komu je soutěž určena: děti 1. a 2. stupně ZŠ
Pravidla soutěže: do 10. 5. 2015 odevzdávejte vyplněné pracovní 
listy a obrázky na pokladnu ve výstavní síni muzea (roh Zámec-
ké a Tyršovy ulice), nebo v dětském oddělení knihovny.

Babi, dědo, jdeme do toho spolu!
V září máme v plánu otevřít druhý ročník projektu Babi, dědo, 
jdeme do toho spolu! Tématem bude tentokrát PŘÍRODA. Při-
dáte se?
Tato „experimentální univerzita“ hravou formou rozvíjí a posilu-
je mezigenerační vztahy a dětem rozšiřuje obzory v různých ob-
lastech. Prarodič a vnouče ve věku od šesti do dvanácti let tvo-
ří studijní tým, který chodí do knihovny na „přednášky“ a plní 
úkoly v terénu. Dvojice si navzájem pomáhá a radí při řešení 
různých úkolů.
Přednášky se konají jednou měsíčně, vždy v sobotu, a je jich cel-
kem deset během školního roku. Jsou přizpůsobeny dětskému 
posluchači.
Tématem pilotního dílu, který stále probíhá, je Hledání historie 
Náchoda a studijní týmy v něm putují časem. Máme za sebou 
osm setkání. Stihli jsme již probrat pravěk, středověk, středo-
věké epidemie, tradice a zvyky našich předků, války, které pro-
šly Náchodem, slavné náchodské rodáky, a byli jsme i na exkur-
zi u náchodských hasičů, na radnici a v Beránku.
Pokud byste měli chuť jít do toho od září s námi, zastavte se 
ve studovně.

Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích 
a na www.mknachod.cz.                 (Vo)
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AVENGERS: AGE OF ULTRON FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Výpravné pokračování největšího superhrdinského filmu všech dob! Musí čelit děsivému nebezpečí, v sázce je osud celé planety. Akční sci-fi od studia Marvel, ve kterém exceluje Robert Downey Jr., 
v roli Iron Mana, Chris Evans jako Kapitán Amerika, Chris Hemsworth v roli Thora a Mark Ruffalo jako Hulk. Dalšími hvězdami jsou Scarlett Johansson jako Black Widow a Jeremy Renner jako Haw-
keye. Ve vedlejších rolích se opět představí Samuel L. Jackson jako Nick Fury a Cobie Smulders jako agentka Maria Hill. Uvádíme v českém znění i s českými titulky ve formátu 2D i 3D.
Vstupné 3D verze 175 Kč (děti 145 Kč), 2D verze 140 Kč (děti 110 Kč). Doporučená přístupnost: od 12 let.

EX MACHINA
Kde začíná člověk? Sci-fi thriller z blízké budoucnosti o třech bytostech s výjimečnými mozky, které používají primárně proti sobě… V hlavních rolích Alicia Vickander, Oscar Isaac a Domhnall Gle-
eson. Režie Alex Garland, autor slavného románu „Pláž“ a scenárista sci-fi „Sunshine“. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

PÍSEŇ MOŘE
Příběh poslední tulení víly. Jedině ona totiž může písní moře zachránit všechny pohádkové bytosti, které proměnila v kámen čarodějnice Macha… Nádherně animovaný svět keltských mýtů a silné 
vyprávění o síle mateřské a sourozenecké lásky vynesl mladému režisérovi Tommy Mooreovi nejen srovnání s největšími mistry animovaného filmu, ale také už druhou nominaci na Oscara. Pohád-
ka pro celou rodinu v kouzelném animovaném filmu, uváděném v českém znění, ke kterému nazpívala titulní píseň Markéta Irglová. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

JE PROSTĚ BÁJEČNÁ
S kým si usteleš, s tím si budeš hrát aneb živelná komedie plná zmatků a dobře mířených facek! V klasicky střižené crazy komedii nabité gagy hraje Imogen Poots, Owen Wilson, Rhys Ifans, Jennifer 
Aniston, Cybill Shepherd a v roli Quentina Tarantina se dokonce objeví i Quentin Tarantino. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

RYCHLE A ZBĚSILE 7
Pomsta se vrací domů… aneb i auta můžou létat. Alespoň pro nesmrtelnou sérii Rychle a zběsile to platí! Zábavná adrenalinová akční jízda, ve které hrají Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, 
Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Kurt Russell a další. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

KRÁLOVA ZAHRADNICE
Velká kostýmní podívaná z doby krále Ludvíka XIV, Krále Slunce. Co všechno skrývají zahrady ve Versailles? Velkolepou nádheru, ale také intriky, neřest, nenávist... a jeden překvapivý příběh s úžas-
nou Kate Winslet v hlavní roli. Režie i role francouzského krále se ujal Alan Rickman. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ZVONILKA A TVOR NETVOR
Další ze strhujících dobrodružství Zvonilky a jejích vílích kamarádek… Tentokráte se spřátelí se záhadným tvorem, který je podle prastarých legend známý jako tvor Netvor. Animovaná rodinná 
komedie uváděná v českém znění. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

TEORIE VŠEHO
Jeho mysl změnila náš svět. Její láska změnila ten jeho… Výjimečný a neuvěřitelný životní příběh Stephena Hawkinga, který na svém velmi nemocném těle nosí jednu z nejchytřejších hlav, ja-
kou kdy lidstvo poznalo. Eddie Redmayne získal Oscara za mužský herecký výkon v hlavní roli. Životopisné drama, uváděné s českými titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

OVEČKA SHAUN VE FILMU
Příběh o tom, jak si neumíme vážit důležitých věcí, které v životě máme, a někdy i zapomínáme na lidi a přátele, kteří nás milují… Rodinné animované dobrodružství o tom, jak se stádo v čele s oveč-
kou Shaun vydává do velkoměsta, aby našli farmáře a jeho věrného psa. A na této záchranné výpravě je čeká mnoho dobrodružství… Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

POPELKA
Klasická pohádka o dívce umouněné od popela, které ostatní posměšně říkají Popelka, o královském princi, tanečním bále a kouzelné víle kmotřičce, která – proměnou dýně a několika myšek – Po-
pelčin život navždy změní… Romantický rodinný pohádkový film uváděný v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
Nech se ovládat… „Pan Grey vás přijme za okamžik“ - tak tahle prostá věta uvedla jejich setkání… A on ji postupně začne otevírat dveře do své třinácté komnaty. Pokud do nich nesmělá studentka 
Anastasie vstoupí, pozná pravého Christiana Greye. Příběh podle knižního bestselleru E. L. Jamesové, jenž se stal celosvětovou literární senzací, která v rychlosti prodejů překonala i Harryho Po-
ttera. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

JIMMYHO TANČÍRNA
 „Provinil se tím, že dal druhým možnost snít…” Podmanivý příběh muže, bojujícího za nezávislost a touhy svých blízkých, který před vypuknutím Irské občanské války otevřel na irském venkově 
taneční sál, kde se lidé mohli vzdělávat, bavit, diskutovat, sportovat a hlavně tancovat. Popularita Jimmyho tančírny rostla a postupně se stala místem revolučních myšlenek, rozvíjení talentů, svo-
body a splněných snů. Její volnomyšlenkářská reputace však upoutala pozornost státu a církve, což přinutilo Jimmyho utéct ze země a proslavenou tančírnu zavřít… Režie Ken Loach . České titulky.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

DEJTE MI POKOJ
Já že jsem sobec? Chce jen jedno: naprosté ticho, klid, samotu a domácí pohodu – jenže celý svět a snad i všichni jeho obyvatelé se proti němu spiknou… V hlavní roli francouzské komedie, natoče-
né podle populární divadelní hry, Christian Clavier, kterého známe z komedií „Návštěvníci“ nebo „Asterix a Obelix“. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

KLUB RVÁČŮ
Projekt 100 – 2015. Film, který naprosto narušil pravidla mainstreamu a ukázal na velkém plátně šokující násilné scény i inteligentní terorismus. Komplikovaná dějová skládanka adaptující stejno-
jmenný a podobně převratný román Chucka Palahniuka pracující s odvěkým motivem dvojníka. V hlavních rolích Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter. Režie David Fincher. České titulky.
Vstupné 80 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
Hurá do Afriky! Je hubený, opelichaný a žije sám v hnízdě, ze kterého ještě nikdy nevyletěl. Tak moc by chtěl táhnout do Afriky s hejnem ptačích kamarádů! Až se jednoho dne naskytne jedineč-
ná příležitost. Sebere veškerou odvahu a vydává se za dobrodružstvím, na jehož konci leží vysněné africké zimoviště. Animovaná dobrodružná komedie uváděná v českém znění. Vstupné 100 Kč. 
Mládeži přístupný.

ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Budoucnost patří šílencům! Režisér George Miller, duchovní otec legendární série „Šílený Max“, se v dalším pokračování vrací do světa bojovníka silnic Maxe Rockatanskyho. Ten se vydává na osa-
mělou pouť, na které narazí na skupinu prchající pustinou ve vyzbrojeném obrněném vozidle, v jejímž čele stojí elitní Imperator Furiosa… České titulky. Vstupné 3D verze 130 Kč, 2D verze 110 Kč. 
Mládeži do 15 let nepřístupný.

HODINOVÝ MANŽEL
Vrtat a bušit! V hlavních rolích české komedie Bolek Polívka, David Matásek, David Novotný a Lukáš Latiňák, v dalších rolích Eva Holubová, Jitka Čvančarová, Lenka Vlasáková, Nina Divíšková, Zu-
zana Norisová a Simona Babčáková. Režie Tomáš Svoboda. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

LADÍME 2
Rozsekáme vás přímo světově… Mají skvělé hlasy, dokonalá těla (až na výjimky) a jsou královnami zpívání a capella, takže ve svých vystoupeních nepoužívají hudební nástroje. Celá Amerika jim 
leží u nohou a dokonce je pozvou, aby zazpívaly prezidentovi… Pokračování rozezpívané komedie Ladíme 2 začíná velmi pikantním okamžikem, a vždycky může být ještě hůř… České titulky.
Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ZABIJÁCI
Kdo stojí za 20 let starou sérií vražd a znásilnění? Všechny stopy vedou ke studentům prestižní internátní školy, odsouzen byl ale místní podivín… Speciální policejní oddělení Q otevírá druhý od-
ložený případ v severské detektivce podle knižních bestsellerů Jussiho Adler-Olsena. České titulky. Vstupné 80 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

GHOUL
Hlad má mnoho podob… Temný thriller Petra Jákla. Příběh inspirovaný skutečným příběhem jednoho z nejzvrácenějších zločinců novodobé světové historie, ukrajinského kanibala Andreje Čikati-
la, plný tajemna, nevysvětlitelných událostí i děsivých setkání s jiným světem… Film uvádíme s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

ZEMĚ ZÍTŘKA
Napínavý dobrodružný film režiséra Brada Birda, držitele dvou Oscarů, v hlavní roli s Georgem Clooneym. Bývalý dětský génius Frank, naplněný rozčarováním ze světa ve kterém žije, a chytrá 
a optimistická dospívající dívka, plná vědecké zvídavosti, se společně vydávají na nebezpečnou misi s cílem odhalit tajemství záhadného místa, ztraceného kdesi v čase a prostoru, známého pou-
ze pod názvem „Země zítřka“. To, co na tomto místě budou muset vykonat, navždy změní celý svět – a také je samotné. Rodinný sci-fi film, uváděný v českém znění. Vstupné 140 Kč, děti 110 Kč. Do-
poručená přístupnost: od 12 let.

MALÝ PÁN
Malý Pán si žije spokojeně ve svém domečku v Duté hoře. Jeho poklidný život skončí ve chvíli, kdy se mu zdá sen o tajemném domě, ve kterém najde, co mu schází. Protože sám nemá pocit, že by mu 
něco scházelo, rozhodne se přijít té záhadě na kloub… Česká loutková pohádka režiséra Radka Berana. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

ŽIVOT JE ŽIVOT
Více humoru, fantazie a bláznivých situací! Ondřej Vetchý a Simona Stašová jako manželský pár řeší v komedii Život je život milostné a životní eskapády svých tří dcer, ale především svoje vlast-
ní. Dcery Tereza Voříšková, Bára Poláková a Sára Sandeva doplňují složení rodiny, do jejíhož života zasáhnou i Marek Taclík, Miroslav Táborský, Petr Vančura a v roli „bond girl“ slovenská zpěvačka 
Kristýna Peláková. Režie Milan Cieslar. V PONDĚLÍ 25. KVĚTNA FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ ZA ÚČASTI DELEGACE TVŮRCŮ. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

POLTERGEIST
Z čeho máte největší strach? Legenda hororového žánru Sam Raimi přichází s úplně novým zpracováním klasického příběhu o rodině, jejíž poklidný život se obrátí naruby, když se v jejich domě 
začnou dít podivné věci. Útoky děsivých bytostí se stále stupňují a rodina musí čelit nejhorší noční můře ve chvíli, kdy zmizí jejich nejmladší dcera. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená pří-
stupnost: od 12 let.

DIVOKÁ DVOJKA
Ozbrojené a tak trochu nebezpečné aneb dvě krásky na útěku! Reese Whiterspoon a Sofía Vergara v hlavních rolích akční komedie na útěku napříč celým Texasem. Film v českém znění.
Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

POPELKA
SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU
Budou dělat vlny v našem světě… Jedna z nejžlutějších, nejhranatějších a hlavně nejoblíbenějších animovaných postaviček konečně na filmovém plátně! Rodinná animovaná i hraná dobrodružná 
komedie, ve které se SpongeBob ocitne v pro něj naprosto šokujícím prostředí – tedy na souši a souš je pro něj vážně nepřátelské prostředí, na druhou stranu však získá nevídané superschopnos-
ti… Uvádíme v českém znění. Vstupné 100 Kč, děti 80 Kč. Mládeži přístupný.

SAN ANDREAS (SAN ANDREAS – USA 2015) FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI

1. pá, 7. čt, 9. so jen v 17 hod – 2D DAB
2. so, 5. út pouze v 17 hod – 3D DAB.
3. ne pouze v 19.30 hod – 3D TIT.
4. p, 7. čt, 9. so jen v 17 hod – 2D DAB.
6. st pouze v 19.30 hod – 2D TIT.
7. čt, 9. so pouze v 17 hod – 2D DAB.
8. pá pouze v 19.30 hod – 3D DAB.
10. ne pouze v 16 hod – 3D DAB.

1. pátek pouze v 19.45 hod
2. sobota pouze v 19.45 hod
3. neděle pouze v 17 hod

2. sobota pouze v 15 hod
3. neděle pouze v 15 hod

4. pondělí pouze v 19.45 hod
5. úterý pouze v 19.45 hod
6. středa pouze v 17 hod

7. čtvrtek pouze v 19.45 hod

8. pátek pouze v 17 hod

9. sobota pouze v 15.15 hod

9. sobota pouze v 19.45 hod

10. neděle pouze ve 14 hod

11. pondělí pouze v 17 hod

11. pondělí pouze v 19.15 hod

12. úterý pouze v 19 hod

12. úterý pouze v 17 hod
13. středa pouze v 17 hod

13. středa pouze v 19 hod

15. pátek pouze v 17 hod
16. sobota pouze v 16 hod
17. neděle pouze v 16 hod

14. čt, 18. po pouze v 17 hod – 2D
15. pátek pouze v 19 hod – 3D
17. neděle pouze v 18 hod – 3D
19. úterý pouze v 19.30 hod – 3D

18. pondělí pouze v 19.30 hod

19. úterý pouze v 17 hod
20. středa pouze v 17 hod

20. středa pouze v 19.30 hod

21. čtvrtek pouze v 19.15 hod

22. pátek pouze v 17 hod
23. sobota pouze v 17 hod
24. neděle pouze v 17 hod
25. pondělí pouze v 16.30 hod

23. sobota pouze v 15.15 hod
24. neděle pouze v 15.15 hod

21. čtvrtek pouze v 17 hod
22. pá, 23. so, 24. ne jen v 19.30 hod
25. pondělí pouze v 19.15 hod
26. út, 27. st pouze v 17 hod

27. středa pouze v 19.15 hod
28. čtvrtek pouze v 17 hod

29. pátek pouze v 19.30 hod
30. sobota pouze v 17 hod
31. neděle pouze v 17 hod

30. sobota pouze v 15 hod

31. neděle pouze v 15 hod

28. čtvrtek pouze v 19.15 hod – 2D
29. pátek pouze v 17 hod – 3D
30. sobota pouze v 19.15 hod – 2D
31. neděle pouze v 19.15 hod – 3D
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27.6.
2015

ZÁMEK
Nové Mesto
nad Metují

HUDBA - D
IVADLO                    PIKNIK - TRHY

 Vstupné:
 90,-Kc

 V predprodeji:
 70,-Kc

 Deti od 100
 do 130 cm:
 40,-Kc

zámecké nádvorí
15.00 EFFECT
17.00 ANNABASE
18.00 DRAŽBA PIKNIKOVÝCH KOŠŮ
19.00 ONDŘEJ RUML & MATEJ BENKO QUINTET
22.00 LETNÍ KINO (film Pelíšky)

zámecké zahrady
14.00 1. DRAČÍ POHÁDKA
 (loutkové divadlo Čmukaři)
16.00 2. DRAČÍ POHÁDKA
 (loutkové divadlo Čmukaři)
20.00 DON JUAN ANEB
 STRAŠLIVÉ HODOVÁNÍ
 (divadelní soubor
 Geisslers Hofcomoedianten)

pohoda okolo zámku
PŘEHLÍDKA AUTOMOBILOVÝCH

VETERÁNŮ (před zámkem)
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ (před zámkem)
PETANQUE (tradiční francouzská

společenská hra, zámecké zahrady)
KUBB (tradiční skandinávská

společenská hra, zámecké zahrady)
BUBENICKÝ WORKSHOP (zámecké zahrady)

DEGUSTACE VÍNA (zámecké nádvoří )
KAFÍRNA (zámecké nádvoří )

ŘEMESLNICKÉ TRHY (zámecké nádvoří )

www.unasnazamku.czPredprodej na www.kupvstupenku.cz.
Náš zlatý partner:
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