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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

Jitka Malczyk a Vojtěch Jindra
Současná irská hudba

Setkáním dvou zkušených hudebníků se propojují a vzájemně rezonují dva hudební světy. V komorní sestavě, které nechybí nasazení a radost ze 
hry, vyniká zvuk obou nástrojů a díky osobitému stylu hráčů vzniká originální autorská hudba. Více info na http://malczyk-jindra.com/.

Radek Balaš – Ondřej Brousek: Marilyn (Překrásné děcko)
Klicperovo divadlo Hradec Králové

Režie: Radek Balaš. Hrají: Kamila Sedlárová, František Staněk, Jan Sklenář, Tomáš Lněnička, Hynek Pech, Jan Vápeník, Martina Nováková, 
Isabela Smečková a další. Životní příběh Normy Jean, proslulé jako Marilyn Monroe, v podobě muzikálové podívané s náročnými pěveckými 
party, skvělými songy a doprovodnou živou kapelou. Na jevišti uvidíte kromě slavné divy také plejádu osobností, které zásadním způsobem 
prošly hereččiným životem, její tři manžely, matku, přítelkyně, velkého učitele, režiséry i herecké kolegy. Cesta do duše Marilyn Monroe tam 
i zpátky v hereckém a pěveckém podání souboru Klicperova divadla.

Divadelní abonentní cyklus a Abonentní cyklus Komorní hudby
Prodej abonentek pro stávající abonenty bude zahájen 15. 6. a potrvá do 12. 7. 2015 (prosíme o předložení letošní průkazky). Od 15. 6. bude 
zároveň probíhat prodej pro veřejnost a to na místa, která nebyla v loňské sezóně obsazena. Prodej ostatních abonentek pro veřejnost bude 
zahájen 15. 7. a potrvá do 13. 9. 2015. 
Prodej bude probíhat v Městském informačním centru v hotelu U Beránka, otevírací doba: pondělí až pátek od 9.00 do 12.00 hodin, 
12.30–17.00 hodin, sobota 10.00 – 15.00, neděle 10.00 – 13.00.
Rezervaci abonentek lze uskutečnit telefonicky (491 426 060) nebo písemně na adrese Městské informační centrum, Masarykovo nám. 74, 
547 01 Náchod, popřípadě na e-mail: infocentrum@beraneknachod.cz

Jitka Malczyk a Vojtěch Jindra
Současná irská hudba   
Vstupné: 120 Kč   
Předprodej od 13. 5. 2015

Meditace pod vedením 
Mgr. Jarmily Koudelkové
Přednáškový sál městského divadla
Vstupné: 80 Kč
Předprodej od 13. 5. 2015

Radek Balaš – Ondřej Brousek: 
Marilyn (Překrásné děcko)
Klicperovo divadlo Hradec Králové
Představení ab. cyklu – skupina „A“
Vstupné: 400, 380, 360 Kč   
Předprodej od 13. 5. 2015

Hopem Popem
Závěrečný koncert ZUŠ J. Falty Náchod
Vstupné: 80 Kč
Prodej vstupenek v ZUŠ J. Falty Náchod

E. – E. Schmitt: Manželské vraždění
Divadlo Na Jezerce
Hrají: Jaroslav Dušek a Nataša Burger
Vstupné: 380, 360, 340 Kč   
Předprodej od 30. 3. 2015

Úterý
2. 6. 2015
v 19.00 hodin

Středa
3. 6. 2015
v 18 .00 hodin

Čtvrtek
4. 6. 2015
v 19.00 hodin

Středa
10. 6. 2015
v 17.00 hodin

Středa
17. 6. 2015
v 19.00 hodin

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 červnu
Veřejná generálka Slavnostní akademie 
žáků ZŠ Komenského I. stupně
Vstupné: 40 Kč
Předprodej vstupenek 2. 6. 
ve škole při schůzkách SRPDŠ,
od 4. 6. v Cest. agentuře M. Machová 
na Kamenici v Náchodě

Slavnostní akademie žáků 
ZŠ Komenského I. stupně
Vstupné: 50 Kč
Předprodej vstupenek 2. 6. 
ve škole při schůzkách SRPDŠ,
od 4. 6. v Cest. agentuře M. Machová 
na Kamenici v Náchodě, neprodané vstupenky 
budou k dispozici v pokladně před představením
 
Slavnostní akademie žáků ZŠ Plhov
Prodej vstupenek před akcí 
v pokladně divadla
   
Slavnostní akademie žáků 
ZŠ Komenského II. stupně
Vstupné: 50 Kč
Předprodej vstupenek 2. 6. ve škole 
při schůzkách SRPDŠ,
od 4. 6. v Cest. agentuře M. Machová 
na Kamenici v Náchodě, neprodané vstupenky 
budou k dispozici v pokladně před představen

Středa
24. 6. 2015
v 11.00 hodin

Středa
24. 6. 2015
v 17.00 hodin

Čtvrtek
25. 6. 2015
v 17.00 hodin

Pondělí
29. 6. 2015
v 17.00 hodin
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Blížící	 se	doba	prázdnin	přináší	 růz-
ná	očekávání	spojená	s	příjemnými	akti-
vitami	jako	jsou:	pobyt	v	přírodě,	setká-
ní	s	přáteli,	kulturní	zážitky.	Zároveň	je	
třeba	plánovat	kam	s	dětmi,	kam	na	do-
volenou,	kde	si	odpočinout.	Náš	region,	
nazývaný	Kladské	pomezí,	nabízí	nepře-
berné	množství	zajímavých	aktivit	a	tipů	
na	skvělé	výlety.	

Vystoupat	 do	 výšky	 několik	 desítek	
metrů	nad	zemí	a	vychutnat	 si	pohled	
do	širé	krajiny	je	neuvěřitelně	silný	záži-
tek.	Kladské	pomezí	nabízí	díky	své	roz-
manité	krajině	hodně	takových	možností.	
Úplně	nové	pohledy	získáte	z	rozhleden,	
které	byly	otevřeny	teprve	v	závěru	loň-
ského	roku.	Nejblíže	Náchoda	je	rozhled-
na	Na	Signálu	v	Horní	Radechové.	Odtud	
je	nejúchvatnější	pohled	na	stolovou	horu	
Bor,	Ostaš	a	Broumovské	stěny,	které	uvi-
díte	jako	na	dlani.	Další	nová	rozhledna	
stojí	na	Žernově,	odkud	je	příjemná	pro-
cházka	 do	 nedalekého	 Babiččina	 údolí.	
Na	Markoušovickém	hřebeni	 Jestřebích	
hor	je	23	m	vysoká	Slavětínská	rozhled-
na,	a	na	nejvyšším	vrcholu	Adrpašsko	–	
teplických	skal,	kam	se	nejsnáze	dosta-
nete	z	osady	Skály	–	Bischofstein,	se	tyčí	
rozhledna	Čáp.	

Jezdíte-li	 na	 kole,	 využijte	 možnosti	
nechat	se	pohodlně	dopravit	do	míst,	od-
kud	se	bez	velkého	stoupání	můžete	vrá-
tit	zpátky	do	Náchoda.	Každý	víkend	jezdí	
cyklobus	do	Orlických	hor,	do	Stolových	
hor	a	Adršpachu.	Nejoblíbenější	trasou	je	
ta,	která	vás	zaveze	na	úpatí	hory	Hejšo-
viny	(Szceliniec	Wielky)	do	obce	Karłow.	
Nově	zajíždí	cyklobus	také	do	Vambeřic	
-vyhledávaného	poutního	místa	v	Polsku.	

Pokud	máte	děti,	které	touží	objevovat	
něco	nového	a	mají	rády	zábavu,	zapojte	
se	s	nimi	do	cestovatelské	hry	s	názvem	
Toulavý	batoh.	Vyzvedněte	si	ilustrova-
nou	mapu	a	průvodce	po	regionu	a	sbí-
rejte	 originální	 samolepky,	 získáte	 za-
jímavé	 odměny	 a	 dozvíte	 se	 zábavnou	
formou	mnoho	zajímavostí.	Všechny	in-
formace	získáte	na	stránkách	www.tou-
lavybatoh.cz	.	

Úplnou	novinkou	je	zpřístupnění	mě-
děného	dolu	Bohumír	v	Jívce,	poté	co	do-
stanete	příslušnou	výstroj,	budete	moci	
prozkoumat	 nitro	 země	 a	 dozvědět	 se,	
jak	žijí	netopýři.	V	Náchodě	bylo	otevře-
no	muzeum,	kde	najdete	jednu	z	nejroz-

Skvělé léto 
v Kladském pomezí

sáhlejších	 sbírek	 historických	 kočárků	
a	panenek.	V	Jaroměři	je	jedinečný	are-
ál	magie	a	kouzel,	který	v	letošním	roce	
otevřel	nové	bludiště.	Jen	několik	kilome-
trů	od	Náchoda	můžete	navštívit	mlynář-
ské	muzeum	v	mlýně	Dřevíček	a	ochutnat	
tam	pravý	kváskový	chléb	pečený	v	pů-
vodní	roštové	peci	z	roku	1925.	

Kdo	by	chtěl	zůstat	doma	a	neopouštět	
město,	může	se	vydat	na	příjemnou	pro-
cházku	zámeckou	alejí	vedoucí	pod	mo-
hutnými	lipovými	korunami,	nebo	podél	
Metuje	do	Pekla,	nebo	může	vystoupat	
na	Dobrošov.	Tam	si	může	odpočinout	v	Ji-
ráskově	chatě	navržené	Dušanem	Jurko-
vičem,	která	ještě	stále	dává	tušit	prvore-
publikové	nadšení	a	hrdost	jako	před	92	
lety,	kdy	byl	s	velkou	slávou	položen	zá-
kladní	kámen,	a	stále	je	chloubou	naše-
ho	regionu.	

Jestli	ještě	váháte,	jak	a	kde	strávit	let-
ní	volné	chvíle	u	nás	v	Kladském	pomezí,	
další	tipy	a	zajímavosti	najdete	na	strán-
kách	www.kladskepomezi.cz.	Tyto	strán-
ky	provozuje	nestátní	nezisková	organi-
zace	Branka,o.p.s.	sídlící	v	Náchodě,	jejíž	
vizí	je	rozvíjení	cestovního	ruchu	v	soula-
du	s	ochranou	přírodních	a	kulturních	pa-
mátek	ve	spolupráci	s	místními	obyvate-
li.	Zakladatelem	společnosti,	která	působí	
již	od	roku	1997,	je	Svaz	cestovního	ruchu	
Kladské	pomezí.	Ten	 sdružuje	více	než	
40	subjektů,	především	města,	obce	a	pod-
nikatele,	kteří	přispívají	na	její	činnost.	
Branka	zajišťuje	ediční	 činnost,	osvětu	
cestovního	ruchu	ve	vztahu	k	místním	
obyvatelům,	spolupracuje	s	regionálními	
a	národními	institucemi,	koordinuje	sub-
jekty	cestovního	ruchu,	provádí	výzkumy	
a	další	činnosti	související	s	jejím	poslá-
ním.	Vyjímečnou	událostí	bylo	uspořá-
dání	odborného	sympozia,	které	proběh-
lo	v	květnu	v	Novém	Městě	nad	Metují.	
Jeho	cílem	bylo	seznámit	veřejnost	s	his-
torickými	kořeny	regionu	u	a	jejich	vy-
užitím	pro	cestovní	ruch.	Své	příspěvky	
přednesli	místní	historici	a	zástupci	z	čes-
kých	a	polských	univerzit.	

Věříme,	že	vaše	léto	bude	plné	skvělých	
zážitků,	zajímavých	setkání	a	pozoruhod-
ných	objevů	při	cestách	po	Kladském	po-
mezí.	

Markéta Venclová 
Branka, o. p. s. 	



2 Náchodský zpravodajZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy 
z radnice
Rada města 27. 4. 2015	
Jednání rady města se 
zúčastnilo osm radních, 
jeden byl omluven.
Číselný	popis	u	zprávy	před-
stavuje	poměr	hlasů	při	hlasování	
PRO–PROTI–ZDRŽEL	SE.

Výroční zpráva 
– Městská knihovna o. p. s.	 8-0-0

	 RM	 vzala	na	vědomí	výroční	 zprávu	
za	rok	2014	příspěvkové	organizace	Měst-
ská	knihovna	Náchod,	o.	p.	s.	Ředitelkou	
je	Mgr.	Ivana	Votavová	a	podrobné	infor-
mace	o	aktuálním	dění	najdete	na	http://
mknachod.cz.
Majetkoprávní úkony obce

	 RM	 souhlasila	 s	 uzavřením	 dodatku	
k	pachtovní	smlouvě	uzavřené	s	Českým	
zahrádkářským	svazem	Náchod	–	Bran-
ka.	Dodatek	řeší	snížení	úhrady	za	pacht	
s	účinností	od	1.	5.	2015	z	důvodu	odstra-
nění	stavby	skleníku	o	ploše	14	m².	8-0-0

	 RM	 souhlasila	 se	 záměrem	 uzavřít	
smlouvu	o	smlouvě	budoucí	o	zřízení	věc-
ného	břemene	se	společností	ČEZ	Distri-
buce,	a.	s.	El.	kabelové	vedení	bude	umís-
těno	pod	povrchem	pozemkové	parcely	
č.	668/39	a	č.	1989/1	v	ulici	Francouzské.	
Předpokládaná	délka	vedení	nízkého	na-
pětí	umístěného	v	pozemkových	parce-
lách	města	má	být	cca	57	m.	 8-0-0

	RM	schválila	zajištění	znaleckého	po-
sudku	a	doporučila	zastupitelstvu	měs-
ta	schválit	záměr	na	prodej	části	pozem-
kové	parcely	č.	1889/1	a	části	pozemkové	
parcely	č.	1890/1	na	konci	ulice	Na	Výslu-
ní	na	Brance	do	vlastnictví	DIAKONIE	ČCE	
–	Středisko	BETANIE	s	tím,	že	po	vydání	
závazných	rozhodnutí	příslušných	úřadů	
bude	předloženo	zastupitelstvu	města	de-
finitivní	řešení	ke	schválení.	 8-0-0

	RM	schválila	pokračování	v	prodeji	par-
cely	č.	1069/17	v	lokalitě	pro	výstavbu	ro-
dinných	domů	nad	náchodskou	nemocni-
cí	a	MěSSS	Marie	spolu	s	ostatními	v	této	
lokalitě	inzerováním.	 8-0-0
MěSSS Marie	 8-0-0

	RM	schválila	zřízení	tří	nových	pracov-
ních	pozic	v	Městském	středisku	sociál-
ních	služeb	Marie	od	1.	1.	2016.	
Tyto	pracovní	pozice	jsou	nezbytně	nutné	
pro	zabezpečení	bezproblémového	cho-
du	tohoto	zařízení.	V	MěSSS	Marie	stále	
vzrůstá	počet	ubytovaných	osob	s	vyšším	
stupněm	zdravotní	potřebnosti,	kteří	ze	
své	podstaty	vyžadují	vyšší	objem	péče,	
kterou	je	třeba	zajistit.
Burza elektrické energie 
a zemního plynu	 8-0-0

	RM	vzala	na	vědomí	informace	o	koná-
ní	burzy	energií	pro	město	Náchod,	která	
proběhla	21.	4.	2015.	Na	období	2016–2017	
bude	dodavatelem	elektrické	energie	spo-
lečnost	EP	ENERGY	TRADING	(nyní	ČEZ)	

a	dodavatelem	zemního	plynu	společnost	
Pražská	 plynárenská	 (nyní	 Pragoplyn).	
Očekávaná	úspora	činí	zhruba	900	tis.	Kč.
Farmářské trhy	 8-0-0

	RM	vzala	na	vědomí	stížnost	z	31.	3.	
2015	a	ponechala	v	platnosti	své	usnesení	
z	9.	2.	2015.	Současně	radní	uložili	odbo-
ru	správy	majetku	a	financování	nepovo-
lovat	již	žádné	nové	stánkaře	na	Masary-
kově	náměstí	bez	předchozího	projednání	
radou	města.	
Rekonstrukce 
chodníku ul. Trojická	 8-0-0

	 RM	 souhlasila	 s	 uzavřením	 smlouvy	
o	dílo	na	rekonstrukci	chodníků	v	ulici	
Trojická	s	uchazečem	s	nejnižší	nabídko-
vou	cenou	–	společností	Stavibet,	s.	r.	o.,	
České	Meziříčí.
Rekonstrukce WC v ZŠ Plhov	 8-0-0

	RM	revokovala	původní	usnesení	z	dů-
vodu	odstoupení	uchazeče,	který	se	umís-
til	na	prvním	místě,	a	schválila	uzavření	
smlouvy	o	dílo	na	veřejnou	zakázku	„Re-
konstrukce	WC	pavilonu	U2.2	ZŠ	Plhov“	
s	uchazečem	na	2.	místě	–	Roman	Svatoš,	
Kostelec	nad	Orlicí.
Zateplení a výměna oken plaveckého 
bazénu v Náchodě	 8-0-0

	RM	schválila	zadávací	dokumentaci	ve-
řejné	zakázky	„Zateplení	a	výměna	oken	
plaveckého	bazénu	v	Náchodě“	a	souhla-
sila	se	zapracováním	případných	připo-
mínek	právníka	a	zpracovatele	zadávací	
dokumentace	do	návrhu	obchodních	pod-
mínek	(smlouva	o	dílo).
Schválení smlouvy o dílo na zpracování 
lesních hospodářských osnov 8-0-0

	RM	schválila	smlouvu	na	zpracování	
lesních	 hospodářských	 osnov	 mezi	 ob-
jednatelem,	Městem	Náchod,	a	zhotovi-
telem,	společností	TAXLES,	s.	r.	o.,	Vese-
líčko	u	Lipníka	nad	Bečvou.
Víceúčelový park u SVČ Déčko v Zámec-
ké ulici v Náchodě – 2. etapa	 8-0-0

	RM	rozhodla	o	přidělení	veřejné	zakáz-
ky	uchazeči	B	plus	P,	s.	r.	o.,	Červený	Kos-
telec	a	souhlasila	s	uzavřením	smlouvy	
o	dílo	na	 realizaci	 stavby	 „Víceúčelový	
park	u	SVČ	Déčko	v	Zámecké	ulici	v	Ná-
chodě	–	2.	etapa“	s	touto	společností.
Oprava komunikace 
v Rybářské ulici 	 8-0-0

	RM	souhlasila	s	externí	administrací	ve-
řejné	zakázky	na	výběr	zhotovitele	stavby	
„Oprava	komunikace	v	ul.	Rybářská	v	Ná-
chodě“	společností	DABONA,	s.	r.	o.,	Rych-
nov	nad	Kněžnou	a	schválila	uzavření	pří-
kazní	smlouvy.
Záměr – Obnovení využívání zdrojů 
minerální vody v Náchodě-Bělovsi	8-0-0

	RM	souhlasila	s	vystavením	objednávky	
na	AQUIA	ENVIRO,	s.	r.	o.,	Brno	na	zpraco-
vání	studie	proveditelnosti	obnovy	vyu-
žívání	zdrojů	kyselky	v	Náchodě-Bělovsi.
Zateplení objektu 
čp. 93 Lipí u Náchoda	 8-0-0

	RM	schválila	zadávací	dokumentaci	ve-
řejné	zakázky	Výběrové	řízení	na	doda-
vatele	stavby	pro	projekt	„Zateplení	ob-

jektu	čp.	93	Lipí	u	Náchoda“	a	souhlasila	
se	zapracováním	případných	připomínek	
právníka	a	zpracovatele	zadávací	doku-
mentace	do	návrhu	obchodních	podmí-
nek	(smlouva	o	dílo)

	RM	schválila	postup	ve	věci	podání	ná-
mitky	proti	neakceptaci	žádosti	o	dotaci	
na	tento	projekt.

TELEGRAFICKY:
	RM	souhlasila	s	využitím	nabídky	Vý-

chodočeské	TV	V1	v	rozsahu	čtyř	reportá-
ží	za	rok.	 8-0-0	

	RM	schválila	záměr	vybudování	nového	
chodníku	v	ulici	Smetanova	a	zadání	pro-
jektové	dokumentace	pro	získání	potřeb-
ných	povolení	pro	realizaci.	 8-0-0

	RM	souhlasila	s	poskytnutím	dotace	ZŠ	
a	MŠ	Trivium	Plus,	o.	p.	s.	ve	výši	4.000	Kč	
a	s	uzavřením	veřejnoprávní	smlouvy.	 	
	 8-0-0

	 RM	 souhlasila	 se	 zapojením	 ZŠ	 TGM	
Náchod	 do	 výzvy	 MŠMT	 ČR	 zaměřené	
na	rozvoj	čtenářství	a	čtenářské	gramot-
nosti,	výuku	cizích	jazyků	a	podporu	vý-
uky	matematiky,	přírodovědných	a	tech-
nických	oborů.	 8-0-0

	 RM	 souhlasila	 s	 podáním	 žádosti	 ZŠ	
Komenského	Náchod	o	finanční	podpo-
ru	z	Česko-německého	fondu	budoucnos-
ti	na	projekt	„Zahrajeme	si	divadlo“.	8-0-0

	 RM	 vzala	 na	 vědomí	 stanovení	 výše	
úplaty	v	ZUŠ,	Náchod,	Tyršova	247	pro	
školní	rok	2015/2016,	která	se	ve	srovná-
ní	s	letošním	školním	rokem	nemění.	 	
	 8-0-0

	 RM	 vzala	 na	 vědomí	 vyhlášení	 ředi-
telského	volna	ředitele	ZUŠ	ve	dnech	29.	
a	30.	6.	2015.	 8-0-0

	RM	schválila	přijetí	daru	MŠ	Vančurova	
ve	výši	10.000	Kč.	 8-0-0

Zastupitelstvo města 4. 5. 2015
projednalo:
1.	Majetkoprávní	úkony	obce
2.	Delegování	na	valné	hromady	
3.	Rozpočtová	opatření
4.	Dodatky	ke	smlouvám	o	poskytnutí	do-

tací
5.	Smlouva	o	úvěru
Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo 
25 zastupitelů, dva byli omluveni.
Veškeré	materiály	pro	jednání	zastupite-
lů	včetně	návrhu	usnesení	k	jednotlivým	
bodům	najdete	na	adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/
zastupitelstvo/podklady.asp
Usnesení	je	zveřejněno	na	adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/
zastupitelstvo/usneseni/zastupitelstvo-5.asp
Záznam	z	jednání	najdete	na	adrese:
http://mestonachod.cz/mesto-nachod/zastu-
pitelstvo/video-archiv/5-04052015/
Na	 webových	 stránkách	 města	 najde-
te	také	zápisy	z	jednotlivých	jednání	za-
stupitelů:	http://mestonachod.cz/mesto-na-
chod/zastupitelstvo/zapisy/5.pdf
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Rada města 11. 5. 2015	
Jednání rady města se zúčastnilo osm rad-
ních, jeden byl omluven.
Majetkoprávní úkony obce

	 RM	 souhlasila	 s	 uzavřením	 nájemní	
smlouvy	se	společností	OB-Eco	real,	s.	r.	o.,	
na	pronájem	restaurace	Na	koupališti.	Ná-
jemné	je	stanoveno	dohodou,	na	základě	
výběrového	řízení,	ve	výši	7.000	Kč/měsíc	
s	platbou	nájmu	od	12.	6.	2015.	Smlouva	
bude	uzavřena	na	dobu	určitou	s	účinnos-
tí	od	18.	5.	2015	do	31.	5.	2016	s	automa-
tickým	prodloužením	o	další	rok.		 7-0-0

	RM	souhlasila	s	uzavřením	pachtovní	
smlouvy	na	užívání	části	pozemkové	par-
cely	č.	711/1	díl	č.	2	v	katastrálním	území	
Náchod	o	výměře	146	m2	pro	zřízení	za-
hrádky.	Smlouva	se	uzavírá	na	dobu	neu-
rčitou	s	účinností	od	1.	6.	2015.	 7-0-0

	RM	schválila	záměr	na	získání	pozemků	
pro	přístup	na	sportoviště	SK	Jizbice	a	po-
kračování	v	jednání	s	tím,	že	budou	oslo-
veni	další	vlastníci	a	spoluvlastníci	dotče-
ných	 pozemků.	 Kombinace	 vzájemných	
převodů	mezi	Náchodem,	Státním	pozem-
kovým	úřadem	a	vlastníky	bude	předem	
projednána	s	právníkem.	 7-0-0

	RM	schválila	záměr	nákupu	domu	čp.	
265	 v	 ulici	 Komenského	 (bývalá	 ZUŠ)	
a	uložila	vedení	města	zahájit	jednání	se	
stávající	vlastnicí	o	podmínkách	prode-
je.	 8-0-0
Energetická úsporná opatření	 8-0-0

	RM	schválila	instalaci	systému	regula-
ce	vytápění	v	MŠ	Myslbekova	a	souhlasi-
la	s	vystavením	objednávky	firmě	Regom	
Náchod	 na	 dodávku	 systému	 regulace	
vytápění	IRC	(Individual	Room	Control).	
Principem	je	řízení	teploty	v	jednotlivých	
místnostech	objektů,	v	závislosti	na	uži-
vatelem	definovaném	časovém	programu.	
Teplotu	v	každé	místnosti	lze	naprogra-
movat	nezávisle.
Žádost o čerpání 
fondu rezerv a rozvoje	 8-0-0

	 RM	 schválila	 čerpání	 fondu	 rezerv	
a	rozvoje	ve	výši	72.999	Kč	a	převod	této	
částky	do	rozpočtu	příspěvkové	organiza-
ce	Základní	škola	Náchod-Plhov.	Finanční	
prostředky	budou	použity	na	zajištění	po-
krytí	části	školních	prostor	Wi-Fi	signá-
lem	pro	připojení	bezdrátových	zařízení	
a	možnosti	přístupu	do	místní	počítačo-
vé	sítě	a	do	internetu.
Oprava dešťové kanalizační vpusti 
na dvoře v ulici Pražská	 8-0-0

	RM	souhlasila	 se	spoluúčastí	ve	výši	
6.023,40	Kč	vč.	DPH	na	rekonstrukci	šach-
ty	na	pozemku	par.č.	2177	k.	ú.	Náchod	
za	 podmínky	 spoluúčasti	 Společenství	
vlastníků	 jednotek	 Němcové	 929–930	
a	vlastníka	hotelu	Slávie	ve	stejné	výši.
Program na podporu 
životního prostředí 8-0-0

	RM	schválila	Smlouvy	o	poskytnutí	do-
tace	z	rozpočtu	města	Náchoda	–	podpo-
ra	de	minimis	v	celkové	výši	64.000	Kč:	
ZŠ	T.	G.	Masaryka	Náchod	–	10.000	Kč,	ZŠ	
Komenského	–	10.000	Kč,	MŠ	Vančurova	–	

4.000	Kč,	MŠ	Vítkova	–	10.000	Kč,	Sdruže-
ní	rodičů	a	přátel	dětí	a	školy	při	Jiráskově	
gymnáziu	v	Náchodě	–	10.000	Kč,	Středis-
ko	volného	času	Déčko	–	10.000	Kč	(dva-
krát).	
Kulturní akce na Masarykově 
náměstí – Pivobraní 2015	 8-0-0

	RM	schválila	podporu	kulturní	akce	Pi-
vobraní	a	spolupořadatelství	Města	Ná-
chod.	Akce	se	bude	konat	na	Masaryko-
vě	 náměstí	 v	 Náchodě	 dne	 18.	 7.	 2015	
od	12.00	hodin	do	nejdéle	02.00	hodin	
(19.	7.).	Hlavním	pořadatelem	je	Savage	
Company,	s.	r.	o.,	Náchod.	
Víceúčelový park u SVČ Déčko 
v Zámecké ulici v Náchodě, 1. etapa 
– umělý trávník 8-0-0

	RM	souhlasila	s	vystavením	objednáv-
ky	na	pokládku	umělého	trávníku	v	par-
ku	u	SVČ	Déčko	společnosti	B	plus	P,	s.	r.	o.,	
Červený	Kostelec.	
Městský hřbitov v Náchodě, oprava cest, 
vodovodu, veřejného osvětlení a pro-
dloužení kanalizační přípojky, úsek 1–3“  
– prodloužení termínu dokončení stavby 	
	 8-0-0

	 RM	 souhlasila	 s	 uzavřením	 dodatku	
ke	smlouvě	o	dílo	se	zhotovitelem	Dlažba	
Vysoké	Mýto,	s.	r.	o.,	na	stavbu	„Městský	
hřbitov	v	Náchodě,	oprava	cest,	vodovo-
du,	veřejné	osvětlení	a	prodloužení	kana-
lizační	přípojky,	úsek	1–3“.	Dodatek	řeší	
prodloužení	termínu	dokončení	do	19.	6.	
2015	(původní	termín	dokončení	je	31.	5.	
2015).
Opravy ZŠ a MŠ nad rámec rozpočtu, 
požadavky na vybavení 
pro rok 2015	 8-0-0

	RM	vzala	na	vědomí	zprávu	o	jednotli-
vých	požadavcích	na	nutné	opravy	a	ulo-
žila	odboru	investic	a	rozvoje	města	je	za-
jistit.

	RM	schválila	požadavky	na	vybavení	
škol	a	školských	zařízení	v	navrhované	
celkové	výši	465.000	Kč.

	RM	souhlasila	s	opravou	parket	ve	vel-
kém	sále	a	kinosále	v	Déčku.

	RM	souhlasila	s	provedením	poptávko-
vého	řízení	na	dodávkový	automobil	pro	
zajištění	táborů	a	akcí	pro	Déčko	s	tím,	že	
výsledek	poptávkového	řízení	bude	znovu	
radním	předložen	k	definitivnímu	schvá-
lení.
Veřejná prostranství Náchod 
– parkoviště a zpevněné 
plochy u hřiště	 8-0-0

	RM	schválila	pořadí	předložených	nabí-
dek	na	veřejnou	zakázku	Výběrové	říze-
ní	na	dodavatele	stavby	v	rámci	projektu	
„Veřejná	prostranství	Náchod	–	parkovi-
ště	a	zpevněné	plochy	u	hřiště“	realizo-
vanou	v	rámci	stejnojmenné	akce	zařaze-
né	do	Integrovaného	plánu	rozvoje	města	
Náchoda	–	problémová	zóna	u	nemocni-
ce	a	 schválila	uzavření	 smlouvy	o	dílo	
s	 uchazečem	 na	 1.	 místě	 –	 STAVIBET,		
s.	r.	o.,	České	Meziříčí	za	nabídkovou	cenu	
2.690.738,00	Kč	bez	DPH	(3.255.793,00	Kč	
vč.	DPH).

	RM	v	souladu	s	ustanovením	§60	odst.	1	
zákona	č.	137/2006	Sb.,	o	veřejných	zakáz-
kách,	v	platném	znění	vyloučila	ze	zadá-
vacího	řízení	uchazeče	Alprim	CZ,	s.	r.	o.,	
Velké	Poříčí	pro	nesplnění	kvalifikace.

	RM	v	souladu	s	ustanovením	§	76	odst.	
1	zákona	č.	137/2006	Sb.,	o	veřejných	za-
kázkách,	v	platném	znění	vyloučila	ze	za-
dávacího	řízení	uchazeče	Silvagro,	s.	r.	o.,	
Horní	Rybníky	13,	549	41	Červený	Koste-
lec	pro	nesplnění	zadávacích	podmínek.

	RM	vyloučila	uchazeče	KONKRET	CZ,	
spol.	s	r.	o.,	Vamberk	a	uchazeče	REPARE	
TRUTNOV,	s.	r.	o.,	pro	nesplnění	kvalifika-
ce	a	pro	nesplnění	zadávacích	podmínek.

	RM	souhlasila	s	předložením	žádosti	
projektu	 „Veřejná	 prostranství	 Náchod	
–	parkoviště	a	zpevněné	plochy	u	hřiš-
tě“	do	1.	kontinuální	výzvy	pro	aktivitu	
5.2a	Revitalizace	veřejných	prostranství	
v	 rámci	 realizace	 „Integrovaného	 plá-
nu	rozvoje	města	Náchoda	–	problémová	
zóna	u	nemocnice“.
Oprava místní komunikace 
v ulici Na Drážkách 8-0-0

	RM	schválila	výzvu	k	podání	nabídky	
na	veřejnou	zakázku	„Oprava	MK	v	Ná-
chodě,	ul.	Na	Drážkách“	a	souhlasila	se	za-
pracováním	případných	připomínek	práv-
níka	do	smlouvy	o	dílo.

TELEGRAFICKY:
	RM	schválila	rozbor	hospodaření	za	1.	

čtvrtletí	2015	bez	výhrad.	 8-0-0
	 RM	 schválila	 žádost	 o	 poskytnutí	 fi-

nanční	dotace	ve	výši	10.000	Kč	pro	Cír-
kev	československou	husitskou	v	Nácho-
dě	na	koncert	v	rámci	připomínky	600	let	
od	upálení	M.	Jana	Husa.	Radní	schválili	
také	smlouvu	o	poskytnutí	této	dotace.	 	
	 8-0-0	

	 RM	 schválila	 žádost	 o	 poskytnutí	 fi-
nanční	dotace	pro	činnost	Klubu	vojen-
ských	 důchodců	 náchodského	 regionu	
na	rok	2015	ve	výši	9.500	Kč.	 8-0-0

	RM	schválila	výzvu	k	podání	nabídky	
na	veřejnou	zakázku	„Oprava	komunikace	
Hurdálkova	v	Náchodě“	a	souhlasila	se	za-
pracováním	případných	připomínek	práv-
níka	do	smlouvy	o	dílo.	 8-0-0

	RM	souhlasila	s	možností	využívání	de-
pozitních	produktů	u	Sberbank.	 8-0-0

	RM	přijímá	finanční	dar	od	Královéhra-
deckého	kraje	ve	výši	30.000	Kč	na	revita-
lizaci	památníku	Josefa	Krapky	v	Náchodě	
na	Pavlišově.	 8-0-0

	RM	schválila	partnerství	Města	Náchod	
na	projektu	Cyril	a	Metoděj	zajišťované-
ho	agenturou	Locomotion	spol.	s	r.	o.,	Pra-
ha	3.	 8-0-0

	 RM	 souhlasila	 s	 uzavřením	 smlouvy	
mezi	ZŠ	TGM	Náchod,	Královéhradeckým	
krajem	a	Městem	Náchod	na	podporu	pro-
jektu	„S	úsměvem	a	všichni	spolu	rozhý-
beme	město,	školu“.	 8-0-0

	RM	schválila	uzavření	objednávky	se	
společností	 SOVIS	 CZ,	 a.	s.	 na	 opravu	
chodníků,	které	jsou	součásti	rekonstruk-
ce	okružní	křižovatky	Slávie.	 8-0-0



4 Náchodský zpravodajKRONIKA, PROJEKT

     
KRONIKA narození a svatby v dubnu 2015

Narodili se:
	 7.	4.	David	Martinec
	 8.	4.	Magda	Korcová
	 9.	4.	Eleanor	Kadlecová
	 18.	4.	Sebastian	Tomeš
	 19.	4.	Eliška	Viesnerová
	 	Lukáš	Kosinka
	 25.	4.	Tadeáš	Jan	Anderle
	 29.	4.	David	Křižka
	 30.	4.	Denis	Šaraj

Svatby:
18.	4.
David	Lejsek,	Náchod
Katarzyna	Stefańczuk,	Polsko

24.	4.
Stanislav	Dušek,	Náchod
Veronika	Kytková,	Náchod
Roman	Rejzek,	Svoboda	nad	Úpou
Jana	Toholová,	Rtyně	v	Podkrkonoší

Na	počátku	měsíce	května	přijali	po-
zvání	 starosty	města	Náchoda	náměst-
kyně	ministryně	MPSV	Mgr.	Zuzana	Jent-
schke	Stőcklová	a	náměstek	Robin	Povšík.

Diskutovalo	se	o	koncepci	sociálního	
bydlení,	 kterou	 vytvořilo	 Ministerstvo	
práce	 a	 sociálních	 věcí	 ČR.	 Systém	 do-
stupného	a	důstojného	bydlení	je	klíčem	
k	řešení	řady	dalších	sociálních	problémů,	
které	dnešní	domácnosti	řeší.	Jedná	se	na-
příklad	o	dluhovou	past,	slučování	rodin,	
ale	i	odstraňování	sociálně	vyloučených	
lokalit	a	mnoho	dalších.	Na	tomto	návrhu	
ministerstvo	spolupracovalo	s	odborníky,	
zástupci	obcí,	ale	i	veřejných	platforem.	
Koncepce	se	tak	snaží	reflektovat	příkla-

Zástupci Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR na návštěvě Náchoda

dy	dobré	praxe	nejen	z	České	republiky,	
ale	 i	 zahraničí.	 Koncepce	 bude	 základ-
ním	podkladem	pro	tvorbu	zákona	o	do-
stupném	sociálním	bydlení.	MPSV	počítá	
s	účinností	zákona	od	začátku	roku	2017.	
Nový	systém	by	měl	umět	lépe	odstranit	
překážky,	které	dnes	brání	řadě	lidí	zís-
kat	nebo	si	udržet	odpovídající,	kvalitní	
bydlení.	Cílovou	skupinou	koncepce	jsou	
hlavně	senioři,	osoby	se	zdravotním	po-
stižením,	samoživitelky,	mladiství,	kteří	
vyšli	z	dětských	domovů,	lidé,	kteří	jsou	
v	 současné	době	nuceni	 žít	na	ubytov-
nách,	ale	také	lidé	v	sociálně	vyloučených	
lokalitách,	nebo	lidé	úplně	bez	domova.

V	průběhu	návštěvy	si	zástupci	mini-
sterstva	prohlédli	Stacionář	Cesta,	který	
poskytuje	pomoc	lidem	s	těžkým	zdravot-
ním	handicapem,	dále	Dům	s	pečovatel-
skou	 službou	 Harmonie,	 Městské	 stře-
disko	sociálních	služeb	Marie	a	návštěvu	
Náchoda	zakončili	v	ambulantní	sociální	
službě	sociální	rehabilitace	Láry	Fáry,	kte-
rá	se	stala	„Neziskovkou	roku	2014“.	
  Pavel Schuma, 

vedoucí odboru sociálních věcí 
a školství Městského úřadu v Náchodě

Se	závěrem	projektu	PPP	„Vzdělávání	
pedagogů	v	metodě	Feuersteinova	instru-
mentálního	obohacování	II“,	mi	dovolte	
malé	zamyšlení.		S	myšlenkami	na	změnu	
ve	vzdělávání	se	v	poslední	době	setkává-
me	stále	častěji.	Před	lety,	kdy	jsme	měli	
možnost	poznat	metodu	profesora	Feuer-
steina,		ještě	nebylo	tak	časté,	aby	se	od-
borná	 i	 laická	veřejnost	 zamýšlela	nad	
tím,	že	je	možné	modifikovat	a	rozvíjet	
schopnosti.	Počítalo	se	běžně	s	tím,	že	ně-
které	děti	na	výuku	prostě	nemají,	že	in-
telektová	kapacita	je	prostě	daná	a	komu	
není	dáno,	tomu…	Ve	škole	se	setkává-
me	s	dětmi,	kterým	se	nedaří.	Opakují	tří-
dy,	učitelé	naznačují,	že	by	jim	bylo	lépe	
na	praktické	škole.	Rodiče	slýchají	–	s	tím	
se	musíte	smířit,	bude	to	 trojkař,	 čtyř-
kař,	nebo	ještě	lépe	bude	z	ní	dobrá	hos-

Žijeme v přelomové době?
podyňka,	je	hodný/á.	Profesor	Feuerstein	
prokázal	svou	intenzivní	prací	a	rozpra-
cováním	svých	myšlenek	něco,	o	čem	se	
ani	na	poli	neurologie	nesmělo	donedáv-
na	nahlas	mluvit.	Totiž,	že	existuje	oprav-
du	něco	jako	plasticita	mozku,	že	schop-
nosti	se	dají	modifikovat	a	rozvíjet.	Dnes	
se	dokonce	hovoří	o	tom,	že	děti,	které	
mají	větší	zkušenosti	s	vlastní	úspěšností	
ve	škole	a	větší	víru	ve	své	vlastní	schop-
nosti,	 podávají	 i	 lepší	 výkony	v	 životě,	
než	děti,	které	tuto	zkušenost	neprožíva-
jí.	Pro	neúspěšné	děti,	nebo	děti,	které	si	
nevěří,	je	důležitá	právě	zkušenost	a	mož-
nost	učit	se	v	prostředí,	které	jim	úspěš-
nost	umožní	prožít	nebo	jim	odvahu	se	
o	to	pokusit,	dodá.	To	ovšem	předpoklá-
dá	víru	v	modifikovatelnost	a	ochotu	ta-
kové	podmínky	vytvářet	právě	u	učitelů.	

Například	při	práci	v	menších	skupinách,		
Při	citlivém	vedení	výuky	učitelem,	který	
tyto	podmínky	vytváří,	je	ochoten	výuku	
vést	i	jinak	než	frontálně,	mohou	pak	tyto	
děti	získat	větší	odvahu,	že	je	něco	mož-
né,	že	toho	lze	dosáhnout,	sebrat	odvahu	
to	znovu	zkusit.	Protože	na	tom	rosteme,	
na	tom	si	postupně	budujeme	sebedůvě-
ru,	motivaci	ke	vzdělávání,	zvídavost.	Ni-
komu	asi	nepomůže,	když	má	opakova-
ně	pětky,	opakovaně	nestihá,	opakovaně	
je	mu	prokazováno,	že	prostě	neumí,	ne-
dostačuje	běžné	normě.	Uznáváme,	on	se	
snaží,	rodiče	pracují,	ale	přesto	nemůže	
mít	jedničku	nebo	dvojku,	protože	to	pře-
ci	není	spravedlivé	vůči	ostatním.	Srovná-
váme.		A	tak	ať	takové	dítě	a	rodiče	děla-
jí,	co	dělají,	ať	dělá	pokroky	v	rámci	svých	
možností	nebo	ne,	stále	je	to	jen	čtyřkař.	
Zlikvidujeme	křehkou	osobnost	dítěte,	vy-
tvoříme	jedince,	který	si	nevěří,	případně	
se	začne	realizovat	jinde	a	jinak,	aby	po-
zornost	a	úctu	získal,	případně	se	zhrou-
tí,	psychosomatizuje.	Ale	jedině	tím,	že	se	
vytvoří	podmínky	adekvátní	pro	úspěch,	
se	může	takové	dítě	dostat	postupně	ně-
kam	dál,	 rozvinout	 se.	Musí	začít	 tam,	
kde	mu	to	půjde,	musí	se	hledat	možnos-
ti,	jak	jinak	zprostředkovat	informace,	do-
vednosti,	které	jsou	silné,	ve	kterých	je	
dítě	dobré	a	které	může	využít	pro	rozvoj	
těch	slabších.	Toto	je	i	podstatou	Feuers-
teinovy	metody	a	jeho	víry,	že	každý	jsme	
schopen	se	změnit	(„nepřijímej	mě	tako-
vého,	jaký	jsem“).	Myslím,	že	učitelé,	kteří	
prošli	projektem	a	vzděláváním,	to	moh-
li	poznat.	Jejich	zpětné	vazby	o	„probuze-
ní“	či	uvědomění	si,	že	se	dají	věci	dělat	
jinak,	že	po	tom	vlastně	toužili	dříve,	že	
jim	nevyhovoval	výkonový	systém	zalo-
žený	na	pětistupňovém	hodnocení	a	neu-
stálém	srovnáváním,	že	se	jim	nyní	lépe	
učí,	děti	výuka	více	baví,	byť	je	pro	ně	pří-
prava	náročnější.	

Myslím,	že	projekt	byl	úspěšný,	když	je	
vidím	v	hodinách,	když	mluvím	s	jejich	
žáky,	když	slyším,	že	se	ptají	dětí:	„	Jak	jsi	
na	to	přišel,	přemýšlej,	nespěchej,	pojď-
me	to	promyslet,	co	si	myslíš,	jak	jsi	pra-
coval,	na	co	jsi	přišel,…“	Mám	o	ně	trochu	
strach,	přeci	 jenom	doba	je	přelomová!	
Ještě	to	není	norma,	ještě	to	není	stan-
dart,	ještě	pořád	je	to	o	řediteli,	jak	moc	
jim	to	umožní,	o	kolezích,	jak	moc	je	pod-
poří,	o	rodičích,	jak	moc	chtějí	klasické	
známkování		a	hodnocení.	Někteří	odchá-
zí	a	hledají	si	jiné	podmínky,	ve	kterých	
mohou	své	nabyté	zkušenosti	realizovat.	
Vznikají	veřejné	debaty	a	diskuze,	nové	
třídy	s	trochu	jinou	výukou.	Některým	se	
naopak	podařilo	získat	zájem	u	svých	ko-
legů,	respekt	svých	ředitelů.

Projekt	je	sice	ukončen,	ale	plánujeme	
další	setkávání	a	vzdělávání,	plánujeme	
supervize	učitelů	navzájem,	někteří	peda-
gogové	sami	nabízejí	svým	kolegům	i	z	ji-
ných	měst	a	krajů	náslechy	ve	svých	ho-
dinách.	

M. Švecová, PPP Náchod
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Vzdělávání v oblasti umění a kultury 
pro občany města Náchoda starší 60 let.

Akademie	60+	vznikla	z	iniciativy	uči-
telů	ZUŠ	Náchod	za	finanční	podpory	Měs-
ta	Náchoda.	Je	určena	pro	občany	města	
Náchoda	ve	věku	60	a	více	let,	kteří	mají	
chuť	věnovat	se	hudbě,	výtvarnému	umě-
ní,	pohybu	nebo	divadlu.	Tímto	způsobem	
mohou	trávit	svůj	volný	čas	aktivněji,	po-
těšit	se	ze	své	vlastní	umělecké	tvorby	
a	setkávat	se	s	jinými	seniory.	Umělecká	
činnost	se	tak	může	stát	prostředkem	pro	
udržení	fyzické	i	duševní	kondice	a	celko-
vého	zkvalitnění	života.

Na	Akademii	60+	se	nekonají	 žádné	
přijímací	zkoušky,	je	otevřena	všem	spo-
luobčanům,	kteří	se	dostali	do	seniorské-
ho	věku	a	mají	zájem	o	uměleckou	činnost	
pod	vedením	kvalifikovaných	lektorů.

Vzdělávání	bude	probíhat	minimálně	
1x	za	14	dní	ve	všední	den	v	dopoledních	
hodinách	nebo	o	víkendu	v	rozsahu	1–3	
vyučovacích	hodin	(dle	vybraného	studij-
ního	programu).	Lekce	se	uskuteční	for-
mou	 individuální	nebo	kolektivní	 výu-
ky,	rozdělené	do	semestrů	(říjen	–	leden	
a	únor	–	květen).	Studenti	nebudou	nijak	
hodnoceni	a	semestry	nebudou	zakonče-
ny	žádnou	zkouškou.

Výuka	je	poskytována	zdarma.	Je	nutné	
uhradit	pouze	administrativní	poplatek	
200	Kč	za	každý	semestr.	Prostorové	pod-
mínky,	materiální	vybavení	a	lektory	po-
skytuje	ZUŠ	Náchod,	další	výdaje	spojené	
s	provozem	Akademie	60+	hradí	Město	
Náchod.	Účastník	studia,	který	splní	sta-
novené	podmínky,	se	po	třech	letech	stá-
vá	absolventem	I.	stupně	Akademie	60+	
a	získá	certifikát.	Po	ukončení	studia	I.	
stupně	má	absolvent	možnost	pokračo-
vat	ve	vzdělávání	ve	II.	stupni	(ukončení	
studia	II.	stupně	je	opět	po	třech	letech).

Hudební programy:
•	klavír
•	klasická	kytara
•	elektrická	nebo	basová	kytara
•	housle
•	viola
•	violoncello
•	zobcová	flétna
•	bicí	a	perkuse

Výtvarný program:
•	kresba,	malba,	grafika,	keramika,	flo-

ristika
Pohybový program:

•	rytmická	a	taneční	cvičení,	jóga,	re-
laxace
Literárně dramatický program:

•	práce	s	hlasem	a	dechem,	rétorika,
	 nonverbální	komunikace	a	řeč	těla,
	 dramatické	hry

Bližší informace a přihlášky jsou k dispozici
na sekretariátu ZUŠ Náchod
Uzávěrka přihlášek 30. 6. 2015.

Akademie 60+

HOPEM
POPEM

Základní umělecká škola v Náchodě
Občanské sdružení rodičů při ZUŠ
a Beránek Náchod a.s. 

Městské divadlo
dr. J. Čížka v Náchodě

Vstupné 80 Kč

Předprodej v ZUŠ Náchod

10. června 2015
17 hodin

Vokálně-instrumentální	soubor	MUSI-
CA	VIVA	Jiráskova	gymnázia	Náchod	osla-
vil	na	sklonku	loňského	roku	20	let	své	
existence.	Po	návštěvě	slovinských	hos-
tů	a	společném	vánočním	galakoncertu,	
se	soubor	pustil	do	další	práce	na	přípra-
vě	jarního	repertoáru.	Část	byla	vybrána	
jako	soutěžní.	

Dne	24.	dubna	se	totiž	Musica	Viva	vy-
pravila	do	Filharmonie	Hradec	Králové	
na	Regionální	přehlídku	pěveckých	sbo-
rů	a	v	kategorii	středoškolských	sborů	vy-
bojovalo	těleso	stříbrné	pásmo,	kterým	
vlastně	obhájilo	svou	premiérovou	účast	

před	dvěma	lety.	To	byla	také	jediná	am-
bice,	se	kterou	se	Musica	Viva	do	soutěž-
ní	části	vydala.	Překvapením	proto	bylo	
doporučení	poroty	k	účasti	na	celostát-
ní	přehlídce	Opava	Cantat	2015,	která	se	
uskuteční	v	listopadu	tohoto	roku	v	Opa-
vě.	Porota	ve	složení	Mgr.	Barbora	Novot-
ná	–	odborná	pracovnice	NIPOS	ARTAMA	
a	 pánové	 sbormistři	 Mgr.	 Karel	 Štrégl	
a	Mgr.	Jiří	Skopal,	Ph.D,	v	hodnocení	zmí-
nili	obdiv	nad	tím,	že	na	gymnáziu	do-
káže	 fungovat	 těleso	 v	 takovém	 počtu	
a	neobvyklém	složení,	ale	chválili	 také	
aranžmá	a	pojetí	a	nastudování	skladeb.	
Programová	rada	festivalu	Opava	Cantat	
na	začátku	května	vybrala	jedenáct	sbo-
rů	a	mezi	nimi	je	i	Musica	Viva!	Je	to	také	
jediný	východočeský	zástupce	v	soutěži.

Do	listopadu	je	ale	daleko,	tak	se	před	
prázdninami	 přijďte	 potěšit	 při	 „skoro	
letním“	setkání	s	hudbou	duchovní	i	li-
dovou,	ve	specifických	úpravách	Milana	
Poutníka,	pod	vedením	sbormistry	Věry	
Vlčkové.	Zveme	Vás	tedy	na	tradiční	Jar-
ní	koncert,	který	se	uskuteční	17.	červ-
na	2015	v	19.00	hodin,	v	útulném	kostele	
sv.	Archanděla	Michaela	v	Náchodě,	ved-
le	gymnázia.	

Moc	děkujeme	všem,	kteří	jakkoli	pod-
porují	soubor	a	drží	nám	palce!	Moc	si	
toho	vážíme!	Děkujeme	za	přízeň	všem	
návštěvníkům	našich	koncertů.	Děkuje-
me	panu	děkanovi	Boguslawu	Partykovi.	
Za	pravidelnou	podporu	děkujeme	SRPDŠ	
při	Jiráskově	gymnáziu	a	paní	Evě	Hedví-
kové	děkujeme	za	obětavou	pomoc.	

A	 na	 Vás	 se	 moc	 těšíme	 ve	 středu	
17.	června	2015	od	19.00.	Vstupné	je	dob-
rovolné.																									Soubor MUSICA VIVA

MUSICA VIVA 
uvítá léto koncertem

Město	Náchod	ve	spolupráci	se	společ-
ností	Intelis	spustilo	aplikaci	pro	chytré	
mobilní	telefony	či	tablety,	která	zpřístup-
ní	občanům	a	turistům	aktuální	informa-
ce	o	městě	a	to	zcela	zdarma.	Prohlédnout	
si	 bude	 možné	 kromě	 zpráv	 a	 aktualit	
i	přehled	akcí	ve	městě,	uživatel	se	poho-
dlně	dostane	k	turistickým	informacím	
a	chybět	nebudou	ani	informace	z	úřední	
desky	a	Městské-
ho	 úřadu	 v	 Ná-
chodě.	 Aplika-
ci	inCity	si	stačí	
jen	stáhnout	dle	
p o u ž í v a n é h o	
operačního	sys-
tému	 Android	
či	iOS	z	virtuál-
ního	 obchodu	
Google	Play/App	
Store	a	po	insta-
laci	vybrat	měs-
to	Náchod.

Náchod má zdarma novou 
aplikaci pro chytré telefony
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Červnová výročí
V	roce	1895	se	konala	v	Praze	Náro-
dopisná výstava,	na	níž	byly	vysta-
veny	i	památky	z	našeho	kraje.	Začát-
kem	června	tam	byl	společný	koncert	
českého	pěvectva,	jehož	se	zúčastnili	
i	zpěváci	z	našeho	regionu.
3.	 června	 1935	 se	 narodil	 v	 polické	
muzikantské	rodině	dirigent	Václav 
Hybš.	 Pravidelně	u	nás	 se	 svým	or-
chestrem	hostuje	při	vánočních	kon-
certech.
4.	 června	 1920	 se	 narodil	 profesor	
zdejšího	 gymnázia	 Ladislav Grau,	
známý	i	jako	taneční	mistr.
5.	června	1855	se	v	Polici	n.	Met.	na-
rodil	významný	violoncellista	Hanuš 
Wihan.	Hrál	u	nás	např.	v	roce	1892	
spolu	s	Antonínem	Dvořákem	a	Ferdi-
nandem	Lachnerem.
8.	a	9.	června	1990	byly	po	dlouhých	
desetiletích	 opět	 svobodné	 volby	
do	parlamentu.	Zvítězilo	v	nich	pře-
svědčivě	tehdejší	Občanské	forum.
9.	června	1930	se	narodil	spisovatel	
a	novinář	Pavel Grymx).
12.	 června	 1905	 zemřel	 historik	
Wácslaw Wladiwoj Tomekx),	 autor	
četných	historických	prací.	Neuznal	
pravopisnou	úpravu	z	poloviny	19.	sto-
letí	a	až	do	své	smrti	psal	„postaru“.	
„Do	Náchoda	přijíždí	rada	Tomek	rád	
a	velice	často	k	rodině	rady	zemské-
ho	soudu	p.	V.	Šatavy,“	psal	J.	K.	Hra-
še	v	roce	1903.
12.	června	1935	se	narodil	hudebník	
a	 výborný	 zpěvák,	 pedagog	 Milan 
Fröhlich.
12.	června	1940	se	v	Náchodě	narodil	
výtvarník	Josef Hermoch,	jehož	práce	
bývají	pravidelně	na	Náchodském	vý-
tvarném	podzimu.
17.	května	1880	se	narodil	Antonín Kr-
tička – Polický,	knihkupec,	vypravěč	
a	vydavatel	pověstí	z	našeho	kraje.
17.	června	1960	zemřela	herečka	Růže-
na Nasková.	Prameny	uvádějí,	že	její	
poslední	pohostinské	vystoupení	bylo	
v	roce	1944	u	nás	v	Náchodě.
18.	června	1815	skončily	bitvou u Wa-
tterloo	napoleonské	války.
23.	června	1965	připravili	náchodští	
hudebníci	a	zpěváci	koncert	ze	soudo-
bé	české	hudby,	zaznělo	v	něm	mj.	Ot-
vírání	studánek	Bohuslava	Martinů.
25.	června	1935	Náchodská	filharmo-
nie,	pěvecký	sbor	Hron	a	Komorní	hud-
ba	uskutečnily	Sukův	večer,	koncert	
sestavený	z	jeho	skladeb.
26.	června	1870	byl	slavnostně	vysvě-
cen	vojenský	hřbitov	v	zámecké	aleji.
26.	června	1920	se	narodil	čestný	ob-
čan	Náchoda	dr. Josef Bartoň-Dobe-
nín.	 Svůj	 dům	 na	 Kamenici,	 vráce-
ný	v	restituci,	předal	městu,	aby	dále	
sloužil	jeho	občanům	jako	knihovna.

(AF)

Dne	8.	5.	2015	se	usku-
tečnil	 v	 okolí	 města	 Ná-
chod	skautský	závod,	po-
jmenovaný	po	zakladateli	
českého	 skautingu	 A.	B.	
Svojsíkovi.	

Svojsíkův	závod	 je	postupová	soutěž	
dětských	týmů	–	družin,	která	probíhá	

Svojsíkův závod

Tehdejší	 zakladatelé	 byli	 pánové:	
MUDr.	Klimeš,	Lánský,	Škrabánek,	Kap-
lan,	Drda	a	Dusbaba.

V	průběhu	let	od	založení	v	roce	1965	
do	současnosti	se	věnujeme	zejména	osvě-
tové	a	poradenské	činnosti,	hlavně	for-
mou	každoročních	výstav	jedlých	a	i	ne-
jedlých	hub.	I	v	tomto	roce	připravujeme	
výstavu	hub,	která	se	bude	konat	17.	a	18.	
9.	2015	vždy	od	8	do	16	hodin	v	Městské	
knihovně	na	Kamenici	v	Náchodě.	

Na	 tuto	 výstavu	 jedlých	 i	 nejedlých	
hub,	spojenou	s	poradenskou	službou,	sr-

50. výročí založení Mykologického klubu
dečně	zveme	širokou	náchodskou	veřej-
nost	včetně	žáků	náchodských	škol.	

Při	příležitosti	uvedeného	výročí	také	
zveme	 na	 slavnostní	 výroční	 členskou	
schůzi	k	50.	výročí	založení	Mykologické-
ho	klubu	v	Náchodě,	která	se	bude	konat	
dne	3.	8.	2015	v	15	hodin	v	hotelu	SPORT	
v	Náchodě.	

Houbařům,	houbařským	odborníkům,	
amatérům	a	spřízněným	občanům	přeje-
me	bohaté	úlovky	v	nejbližší	houbové	se-
zoně.																						P. Prášil, člen MK Náchod

ve	třech	úrovních:	základní	kola,	krajská	
kola,	celostátní	kolo.	Všechny	družiny	za-
čínají	v	základním	kole,	družiny,	které	
v	daném	kole	získají	nejvyšší	počty	bodů,	
mohou	postoupit	do	vyššího	kola.	Závodu	
se	zúčastnilo	25	hlídek.

Vše	 začalo	 v	 městské	 knihovně,	 kde	
družiny	 vyhledávaly	 informace	 z	 do-
stupných	knih	a	dále	si	musely	překres-
lit	mapu	trasy	závodu.	Dalším	úkolem	byl	
nákup	potravin	a	následné	uvaření	jíd-
la.	Dále	je	trasa	dovedla	k	řece,	kde	měly	
za	úkol	po	vodě	ujet	co	nejrychleji	danou	
trasu	a	podminovat	most.	

Cesta	je	vedla	dál	směrem	na	Dobrošov,	
kde	je	čekala	krizová	situace.	

Okolo	Jiráskovy	chaty	bylo	bludiště,	kde	
měly	prokázat	práci	s	busolou.	Pokračo-
valo	se	přes	Vyhlídku,	kde	bylo	stanovi-
ště	první	pomoci,	a	končilo	se	v	budově	
Náchod	–	zastávka.	Závod	byl	rozdělen	
na	kluky	a	holky	a	z	každé	kategorie	po-
stoupily	první	čtyři	hlídky.

Ondřej Fáborský

Studenti	 cestovního	 ruchu	 mají	 kaž-
doročně	povinnou	odbornou	praxi	v	dél-
ce	dvou	týdnů.	Poslední	týden	v	květnu	
a	první	v	červnu	vyjíždějí	studenti	do	lo-
kalit,	s	kterými	naše	škola	spolupracuje.	
Mají	možnost	si	vybrat	z	takřka	30ti	loka-
lit	po	celé	České	republice.	Praxe	studentů	
je	převážně	vykonávána	na	hradech,	zám-
cích,	v	přírodních	lokalitách,	také	ale	v	in-
formačních	centrech,	cestovních	kancelá-
řích	či	muzeích.	Na	vybraných	lokalitách	
studenti	vykonávají	funkce	průvodců	či	
administrativních	pracovníků	cestovní-
ho	ruchu	a	z	větší	části	se	jedná	o	praxe	
placené!	Není	výjimkou,	že	lokality,	kte-
ré	jsou	se	studenty	spokojené,	si	je	nají-
mají	i	jako	brigádníky	na	víkendy	či	škol-

ní	prázdniny.	V	květnu	tohoto	roku	vyjeli	
naši	studenti	do	11	zámků/hradů	(Ledni-
ce,	Bouzov,	Kynžvart,	Náchod,	Horšovský	
Týn,	Bechyně,	Bečov	nad	Teplou,	 Sych-
rov,	Nové	Město	nad	Metují,	Kratochví-
le,	Buchlovice),	čtyř	informačních	center	
(Broumov,	Nové	Město	nad	Metují,	Česká	
Skalice,	Rychnov	nad	Kněžnou),	do	pev-
ností	Dobrošov	a	Josefov,	Adršpašských	
skal,	Náchodského	muzea,	Broumovské-
ho	kláštera,	ale	třeba	i	do	Barunčiny	ško-
ly	v	České	Skalici.

Naši	studenti	získávají	na	těchto	pra-
xích	velice	cenné	zkušenosti,	které	jsou	
jejich	ohromnou	výhodou	při	sepisování	
pracovních	životopisů	a	zajišťují	jim	tak	
přímé	uplatnění	v	praxi!					D. Sharplesová

Cestovní ruch 
na Academia Mercurii 
– kam jezdíme na praxi?
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Historické domy na náměstí
6. Pošta čp. 43

Budova	poštovního	úřadu,	dnes	čp.	43,	je	poměrně	mladého	
data.	Ale	její	předchůdci,	původně	dva	měšťanské	domy,	mají	
za	sebou	rovněž	zajímavou	minulost.	Podívejme	se	na	jejich	osudy.

Nárožní	dům	čp.	47	(48,	42)	stál	v	jihovýchodní	frontě	při	ulič-
ce,	která	vedla	do	Židovské	ulice	a	k	hradbám	na	Parkány.	Dne		
12.	4.	1613	ho	získal důchodní	písař	náchodského	panství	Vác-
lav	Heřman	Vacek.	Tento	tzv.	Vackovský	dům	koupil	18.	12.	1645	
velitel	zámecké	posádky	 („cranzir“)	Tomáš	Prasser.	Po	tragic-
kém	požáru	v	květnu	1663	přenechal	spáleniště	Václavu	Čap-
kovi,	purkrabímu	náchodského	panství,	jenž	tu	vystavěl	nový	
dům.	Ten	však	mezitím,	jako	i	celé	město,	pozbyl	právo	várečné.	
Dne	24.	2.	1675	koupila	dům	majitelka	náchodského	panství	Ma-
rie	Benigna,	ovdovělá	kněžna	Piccolomini,	která	ho	16.	2.	1677	
přenechala	svému	důchodnímu	písaři	Václavu	Františku	Ignáci	
Hájkovi.	Po	jeho	smrti	zdědila	dům	jeho	
urozená	manželka	Lidmila	Polyxena,	ro-
zená	Auštecká	z	Festenberku.	Od	r.	1736	
vlastnili	tzv.	Hájkovský	dům	měšťané	Jo-
sef	Ježek	a	Jan	Hitzl	(Heltzel).

Dne	2.	9.	1760	koupil	dům	spolu	s	dal-
šími	pozemky	za	trhovou	cenu	3500	zla-
tých	podnikavý	domácí	měšťan	Václav	
Vrabec	zvaný	Sperling	(Šperlich).	Původ-
ně	zámožný	obchodník	s	plátnem	a	zdej-
ší	primátor	byl	počátkem	roku	1775	jme-
nován	c.	k.	poštmistrem.	Tím	nastala	
pro	tento	dům	nová	éra	–	ze	sousední-
ho	čp.	45	byla	sem	přemístěna	poštovní	
stanice	(viz	náš	článek	o	předchůdcích	
nové	radnice),	která	tu	již	existuje	240	
let.	Za	Sperlingova	syna	Ignáce	poštovní	
služba	velmi	prosperovala,	její	rozmach	
se	projevil	i	v	přestavbě	domu	v	r.	1795.	
Tehdy	měl	dům	čp.	47	v	přízemí	dva	po-
koje,	čtyři	obchody	a	spíži,	v	patře	bylo	
pět	 pokojů,	 dva	 obchody	 a	 kuchyně.	
K	domu	 patřily	 vzadu	 umístěné	 čtyři	
stáje.	Budova	byla	z	kamene	a	ze	dřeva,	
za	práce	zednické,	tesařské,	truhlářské	
(nábytek,	dveře)	a	zámečnické	(mosazné	zámky)	byl	samotný	
dům	oceněn	částkou	4	675	zlatých	a	16	krejcarů.	K	datu	18.	10.	
1820	prodal	Ignác	Sperling	manželům	Střihavkovým	dům	včet-
ně	k	němu	patřících	pozemků	a	vybavení	pošty	(včetně	dědičné-
ho	práva)	za	úhrnnou	cenu	22	000	zlatých.	Dne	20.	6.	1828	kou-
pil	poštovní	dům	za	10	000	zlatých	Jan	Otto	z	Ottenfeldu,	který	
pocházel	ze	známé	rodiny	lesmistra	opočenského	panství.	Ná-
chodskou	poštu	znovu	získal	jako	dědičnou.	V	lednu	1837	za-
sáhl	jižní	stranu	náměstí	požár.	Dům	byl	poté	zvýšen	o	dru-
hé	patro,	opraven	a	opatřen	jednoduchou	klasicistní	fasádou.	
Ze	starší	stavby	se	zachoval	klenutý	průjezd	se	zbytky	podlou-
bí	a	barokní	okna	s	ozdobnými	mříže-
mi	v	bočním	průčelí	do	tehdejší	uličky,	
nad	kterou	se	klenuly	kamenné	opěr-
né	oblouky,	tzv.	prampouchy.	Poštovní	
provoz	se	dále	rozvíjel,	takže	poštmis-
tr	Maxmilián	Otto	z	Ottenfeldu	přista-
věl	v	r.	1896	nové	dvoupatrové	dvorní	
křídlo	(dnes	čp.	42,	sídlo	pobočky	VZP	
ČR),	 kam	 byl	 přesunut	 poštovní	 pro-
voz,	a	průčelí	do	náměstí	opatřil	novou	
eklektickou	fasádou.	K	datu	29.	7.	1897	
přešla	zdejší	pošta	do	majetku	státu,	
dům	však	zůstal	v	majetku	rodu	Ottů.

Sousední	dům	čp.	48	(49,	43)	koupil	

21.	5.	1638	Jan	Jedlička.	Tehdy	tu	patrně	stál	„dům hostinský, jenž 
slove Matoušovský“,	k	němuž	ještě	příslušel	hospodářský	dvůr	
na	Horském	předměstí.	Patrně	po	požáru	1663	změnil	svou	dis-
pozici,	snad	byl	sloučen	se	sousední	parcelou.	Dne	17.	3.	1698	
koupil	dům	Petr	Klamperna,	který	ho	po	roce	prodal	primátoro-
vi	Františku	Marinelli.	Po	něm	vlastnil	dům	mydlář	Karel	Kopp,	
jenž	tu	vyráběl	voskové	svíčky	pro	celé	panství.	Od	2.	8.	1736	
vlastnili	dům	obchodníci	s	plátnem	–	Jiřík	Baudyš,	Josef	Kozák	
a	Jan	Feist.	K	datu	28.	4.	1803	získali	nemovitost	manželé	Böhmo-
vi,	kteří	tu	otevřeli	hostinec.	Po	požáru	v	r.	1837	byl	dům	zvýšen	
o	druhé	patro	a	nazýval	se	hotelem	U	slunce.	Se	svým	tanečním	
sálem	v	zadní	části	domu	se	stal	svědkem	všech	významných	
společenských	událostí	ve	městě,	mj.	se	tu	13.	8.	1850	konala	
ustavující	schůze	obecního	zastupitelstva.	Za	majitele	Adolfa	No-

váka	dostala	koncem	19.	století	budova	
eklektickou	zdobnou	fasádu,	r.	1892	byly	
místo	sálu	vybudovány	hostinské	poko-
je	a	další	vznikly	přístavbou	dvoupatro-
vého	dvorního	křídla	r.	1898.	V	přízemí	
byla	zřízena	kavárna.	Po	první	světové	
válce	tyto	prostory	užívalo	místní	tex-
tilní	družstvo	čsl.	legionářů.

Rozvoj	poštovní	 služby	však	přiná-
šel	 nové	 prostorové	 problémy,	 proto		
r.	1909	vznikly	první	plány	na	novostav-
bu	poštovní	budovy.	Diskutovalo	se	také	
o	novém	místě,	přípravy	však	přerušila	
první	světová	válka.	Jednání	byla	obno-
vena	až	v	r.	1922,	kdy	ministerstvo	pošt	
a	telegrafů	si	jako	podmínku	pro	stav-
bu	nové	budovy	vymínilo	ze	strany	měs-
ta	bezplatné	věnování	pozemků	po	do-
mech	čp.	42	a	43	a	příspěvek	130	000	Kč,	
od	čehož	později	ustoupilo.	Po	mnohých	
nesplněných	slibech	ze	strany	státních	
institucí	došlo	ke	skutečným	přípravám	
na	realizaci	novostavby	poštovní	budovy		
v	r.	1928.	Oba	staré	domy,	které	byly	již	
dříve	 městem	 vykoupeny,	 byly	 zbou-

rány	kromě	zadního	traktu	čp.	42	(tzv.	nové	pošty)	a	pozemek	
byl	počátkem	roku	1929	prodán	za	200	000	Kč	státu.	Vypraco-
váním	plánů	novostavby	byl	pověřen	známý	pražský	architekt	
prof.	Dr.	Milan	Babuška,	který	původně	navrhl	budovu	s	nepří-
liš	výraznou	fasádou	a	sedlovou	střechou.	Dne	25.	10.	1928	byly	
schváleny	její	plány.	Následně	15.	8.	1929	rozhodlo	ministerstvo	
pošt	a	telegrafů	definitivně	o	stavbě	pošty	a	práce	byly	zadá-
ny	místní	firmě	Goldschmid	a	Hartman,	která	23.	9.	1929	za-
čala	se	stavbou.	Až	po	jejím	zahájení	došlo	ke	změně	fasády	
za	mnohem	modernější	funkcionalistickou,	s	odkazy	na	neokla-
sicismus	projevující	se	ve	formě	stylizovaných	pilastrů	se	žlu-

tými	keramickými	obklady	přes	výšku	
průčelí	do	náměstí.	Stavba	nově	dostala	
vysoký	sokl	z	královédvorského	pískov-
ce	a	odpovídající	plochou	střechu,	vše	
opět	podle	Babuškova	projektu.	Budo-
va	byla	dokončena	na	přelomu	let	1930–
1931	a	slavnostně	odevzdána	veřejnosti	
1.	září	1931.	Náklad	na	stavbu,	vybave-
ní	a	automatizovanou	telefonní	ústřed-
nu,	jednu	z	prvních	v	Čechách,	činil	asi	
2	mil.	Kč,	přičemž	většinu	prací	proved-
ly	náchodské	firmy.	 	

PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek     
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Na	celostátním	setkání	pracovníků	in-
formačních	center,	které	se	tentokrát	ko-
nalo	v	Kyjově	ve	dnech	23.–24.	4.	2015,	
bylo	náchodské	informační	centrum	ofi-
ciálně	přijato	za	člena	Asociace	turistic-
kých	informačních	center.	Toto	profesní	
sdružení	turistických	informačních	cen-
ter	 České	 republiky	 aktuálně	 sdružuje	
239	členů	–	 informačních	center.	Spolu	
s	náchodským	bylo	v	Kyjově	přijato	např.	
i	Regionální	informační	centrum	v	České	
Skalici	a	Turistické	informační	centrum	
Rýchorka	ve	Svobodě	nad	Úpou.

Přijetí	infocentra	za	člena	předcháze-
lo	prověřování	poskytovaných	služeb	vy-
braným	členem	asociace,	splnění	přede-
psaných	podmínek	a	minimální	standard	
poskytovaných	služeb.

Vstupem	do	profesní	asociace	ATIC	se	
náchodské	 informační	 centrum	 zařadí	
mezi	informační	centra	s	certifikovaný-
mi	(ověřenými)	službami	poskytovanými	
v	předepsaném	rozsahu	a	má	možnost	
podílet	se	na	formování	jednotného	sys-
tému	poskytování	turistických	informa-
cí	na	území	České	republiky.	V	současné	
době	máme	v	informačním	centru	zdar-
ma	mapu	s	kontakty	všech	členů	asocia-
ce	a	seznam	oficiálních	a	certifikovaných	
kempů	v	celé	České	republice.

Ivona Košková, 
Městské informační centrum

Náchodské infocentrum 
je nově členem profesní 
asociace A.T.I.C

Dovolujeme	si	Vás	upozornit	na	nut-
nost	dodržování	ustanovení	Obecně	zá-
vazné	vyhlášky	č.	8/2011	o	regulaci	po-
hybu	psů	a	jiného	zvířectva	na	veřejných	
prostranstvích.

V	poslední	době	se	hromadí	stížnosti	
na	volný	pohyb	psů	na	cyklostezce	v	Ma-
lém	Poříčí.	Podle	 této	vyhlášky	 je	drži-
tel	zvířete	povinen	vést	psa	na	veřejných	
prostranstvích	na	vodítku.	

Veřejnými	 prostranstvími	 jsou	 dále	
i	všechna	náměstí,	místní	komunikace,	
tržiště,	chodníky,	veřejná	zeleň	a	parky.	
Vstup	se	zvířaty	je	zakázán	do	areálů	dět-
ských	hřišť,	pískovišť	a	na	dětské	doprav-
ní	hřiště	v	Náchodě	–	Bělovsi	(podrobněj-
ší	informace	naleznete	v	příloze	č.	1	této	
vyhlášky).	Porušení	povinností	stanove-
ných	touto	vyhláškou	lze	postihnout	jako	
přestupek.	

Úplné	znění	vyhlášky	najdete	na www.
mestonachod.cz.

Nezapomeňte uhradit poplatek ze psů na 
rok 2015, který je splatný do 30. 6. 2015!
Roční	sazba	poplatku	ze	psa	(pokud	není	
držitel	osvobozen)	činí:
–		rodinný	dům	 400	Kč
–		jiný	než	rodinný	dům	
	 (dům	s	více	jak	čtyřmi	byty)		 1200	Kč
–		lokalita	Dobrošov,	Jizbice,	Lipí,	
	 Pavlišov	 200	Kč
–	poživatelé	důchodu	(důchodů),	které
		 jsou	jediným	zdrojem	příjmů	 	200	Kč
(u druhého a dalšího psa je poplatek navý-
šen o 50 %)
Místní	poplatek	je	možné	hradit	na	účet	
města	Náchoda:
–		převodem	na	účet	číslo:	19-222551/0100	
–		poštovní	poukázkou	na	účet	číslo:	
	 19-222551/0100
–		hotově	v	pokladně	MěÚ	Náchod	
	 (budova	radnice	–	Masarykovo	nám.	40)
(variabilní symbol je desetimístný 
– 134100 + číslo evidenční známky psa)

Poplatek ze psů na rok 2015

Královéhradecký	kraj	ze	svého	rozpoč-
tu	poskytl	Městu	Náchod	neinvestiční	do-
taci	ve	výši	200	tis.	Kč	na	podporu	čin-
nosti	Jednotky	sboru	dobrovolných	hasičů	
Náchod.	Pomocí	 těchto	finančních	pro-
středků	bylo	začátkem	roku	2015	obnove-
no	hasičské	vybavení	pro	práce	při	povod-
ních	a	práce	na	vodě.	Jednalo	se	o	nákup	
elektrocentrály,	 čerpadel	 a	 obleků	 pro	
práci	ve	vodě.	Nové	vybavení	bude	roz-
místěno	v	jednotlivých	hasičských	druž-
stvech	a	poslouží	zejména	k	činnostem	
při	povodních	a	mimořádných	událostech	
spojených	s	přívalovými	dešti	(odčerpání	
vody	ze	zatopených	domů,	vozovek	či	via-
duktů).	Nové	vybavení	zajistí	zlepšení	ak-
ceschopnosti	jednotek	a	pomůže	ke	zvýše-
ní	bezpečnosti	obyvatel	města	Náchoda.	

Královéhradecký kraj 
podpořil náchodské hasiče

Realizováno	
za	finanční	podpory	
Královéhradeckého	kraje

Na	městském	hřbitově	v	Náchodě	pro-
bíhají	v	rámci	projektu	s	názvem	„Sadové	
úpravy	na	městském	hřbitově	v	Náchodě“	
č.	CZ.1.02/6.5.00/13.20731	závěrečné	prá-
ce.	Projekt	je	spolufinancován	ze	zdrojů	
evropské	unie	–	evropského	fondu	pro	re-
gionální	rozvoj	a	státního	fondu	životní-
ho	prostředí	ČR	v	rámci	operačního	pro-
gramu	životní	prostředí.

Připomeneme	některé	zásadní	informa-
ce	k	výsadbám.

Vzhledem	k	tomu,	že	na	hřbitově	bylo	
káceno	 značné	 množství	 dřevin	 byla	

Obnova zeleně 
náchodského hřbitova

Městu	Náchod	uložena	rozhodnutím	or-
gánu	ochrany	přírody	náhradní	výsadba	
jako	ekologická	náhrada	způsobené	újmy	
za	pokácené	dřeviny.	Ta	spočívá	v	umístě-
ní	nových	výsadeb	do	areálu	hřbitova	dle	
předem	odsouhlaseného	projektu.

V	současné	době	probíhají	závěrečné	
výsadby	těchto	dřevin.	Tyto	nové	výsad-
by	jsou	tvořeny	kosterními	i	výplňový-
mi	dřevinami,	které	nejen	nahradí	káce-
né	dřeviny,	ale	i	vhodně	zajistí	věkovou	
různorodost	porostu	a	pomohou	vyzdvih-
nout	pohledové	osy	hřbitova.	

V návrhu výsadeb je počítáno se zachová-
ním těchto rysů zeleně hřbitova:
–	Ponechání	hlavní	osy	hřbitova	i	do	bu-
doucna	v	kvetoucím	druhu	dřeviny.	(Ná-
hrada	sakurové	aleje	za	stromořadí	z	rů-
žově	kvetoucích	hlohů.)
–	Vytvoření	pozadí	za	Bartoňovou	hrob-
kou,	jako	ukončení	boční	pohledové	osy.	
–	Zachování	stromů	v	maximální	možné	
míře	jako	rozptýlené	zeleně	mezi	hroby.	
(V	místech,	kde	se	odstraňovaly	dřeviny	
a	je	to	jen	trochu	možné,	jsou	navrženy	
dosadby	mezi	hroby.	Tyto	dřeviny	nejen	
nahrazují	 pokácené	 stromy,	 ale	 přede-
vším	druhově	doplňují	hřbitov	o	dlouho-
věké	dřeviny,	aby	se	v	budoucnu	neopa-
koval	 problém	 s	 náhlým	 odumíráním	
většiny	stromů	během	krátké	doby	z	dů-
vodu	krátkověkosti	stromů,	a	hřbitov	tak	
nemusel	zůstat	téměř	bez	vzrostlé	zeleně,	
jako	to	hrozilo	nyní.)	
–	 Zachování	 osobitosti	 urnového	 háje	
ve	smutečním	charakteru	převislých	list-
natých	stromů	v	kombinaci	s	tůjemi,	kte-
ré	vymezují	jednotlivé	„sektory“	a	vytvá-
řejí	tak	větší	intimitu	prostoru.

Plně	věříme	tomu,	že	ze	strany	vás	ob-
čanů	bude	námi	realizovaný	projekt	v	cel-
kové	kompozici	kladně	přijat	a	do	budouc-
na	se	tak	stane	jedním	z	dalších	vhodně	
upravených	míst	v	našem	městě.	
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Na městském hřbitově v Náchodě probíhají v rámci projektu s názvem „Sadové úpravy na 

městském hřbitově v Náchodě“ č. CZ.1.02/6.5.00/13.20731 závěrečné práce. Projekt je 
spolufinancován ze zdrojů evropské unie – evropského fondu pro regionální rozvoj a státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci operačního programu životní prostředí. 

Ve zpravodaji jsme vás již několikrát seznámili se zásahy, které budou na hřbitově probíhat. 
Přesto bychom vám nyní rádi připomenuli některé zásadní informace k výsadbám. 

Vzhledem k tomu, že na hřbitově bylo káceno značné množství dřevin byla Městu Náchod 
uložena rozhodnutím orgánu ochrany přírody náhradní výsadba jako ekologická náhrada způsobené 
újmy za pokácené dřeviny. Ta spočívá v umístění nových výsadeb do areálu hřbitova dle předem 
odsouhlaseného projektu. 

V současné době probíhají závěrečné výsadby těchto dřevin. Tyto nové výsadby jsou tvořeny 
kosterními i výplňovými dřevinami, které nejen nahradí kácené dřeviny, ale i vhodně zajistí 
věkovou různorodost porostu a pomohou vyzdvihnout pohledové osy hřbitova.  

V návrhu výsadeb je počítáno se zachováním těchto rysů zeleně hřbitova: 
- Ponechání hlavní osy hřbitova i do budoucna v kvetoucím druhu dřeviny. (Náhrada 

sakurové aleje za stromořadí z růžově kvetoucích hlohů.) 
- Vytvoření pozadí za Bartoňovou hrobkou, jako ukončení boční pohledové osy.  
- Zachování stromů v maximální možné míře jako rozptýlené zeleně mezi hroby. (V místech, 

kde se odstraňovaly dřeviny a je to jen trochu možné, jsou navrženy dosadby mezi hroby. 
Tyto dřeviny nejen  nahrazují pokácené stromy, ale především druhově doplňují hřbitov o 
dlouhověké dřeviny, aby se v budoucnu neopakoval problém s náhlým odumíráním většiny 
stromů během krátké doby z důvodu krátkověkosti stromů a hřbitov tak nemusel zůstat 
téměř bez vzrostlé zeleně, jako to hrozilo nyní.)  

- Zachování osobitosti urnového háje ve smutečním charakteru převislých listnatých stromů 
v kombinaci s tůjemi, které vymezují jednotlivé „sektory“ a vytvářejí tak větší intimitu 
prostoru. 

 

Plně věříme  tomu, že ze strany vás občanů bude námi realizovaný projekt v celkové 
kompozici kladně přijat a do budoucna se tak stane jedním z dalších vhodně upravených míst 
v našem městě.         
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Kraj zrušil územní rozhodnutí na hypermarket
V	závěru	dubna	Krajský	úřad	Královéhradeckého	kraje	zrušil	

rozhodnutí	Městského	úřadu	v	Náchodě	o	umístění	stavby	hyper-
marketu	v	areálu	bývalé	TEPNY.

„Odvolací orgán… dává za pravdu odvolatelům, tedy že se staveb-
ní úřad dostatečně nezabýval posouzením záměru na umístění stav-
by „Obchodní centrum Náchod“	s	vydanou	územně	plánovací	doku-
mentací,	s	cíli	a	úkoly	územního	plánování,	zejména	s	charakterem	
území,	s	požadavky	na	ochranu	architektonických	a	urbanistic-
kých	hodnot	v	území“,	uvádí	se	doslova	v	dokumentu,	vydaném	
Odborem	územního	plánování	a	stavebního	řádu	krajského	úřa-
du.	Dalším	zásadním	důvodem	zrušení	byla	chybějící	hluková	stu-
die.	Celý	dokument	je	poměrně	obsáhlý.	Na	úředních	deskách	již	
bohužel	není	dostupný,	zájemcům	jej	proto	rádi	zašleme	mailem.

	V	roce	2012	požádal	vlastník	pozemků	bývalé	Tepny	Městský	
úřad	v	Náchodě	(MÚ)	o	vydání	rozhodnutí	o	umístění	stavby.	Tou-
to	žádostí	bylo	zahájeno	územní	řízení,	které	mělo	majiteli	pozem-
ků	umožnit	realizovat	v	centrální	části	Náchoda	výstavbu	obřího	
hypermarketu.	Územní	řízení	je	prvním	krokem	k	realizaci	podob-
ných	staveb,	při	kterém	pověřený	orgán	posuzuje	druh	a	účel	stav-
by,	soulad	s	územním	plánem	a	stanovuje	podmínky	umístění.	Po-
kud	je	vše	v	pořádku,	následuje	poté	řízení	o	stavebním	povolení,	
během	kterého	jsou	stanoveny	konkrétní	podmínky	pro	průběh	
samotné	výstavby,	případně	pro	následné	užívání	stavby.	V	srpnu	
2014	vydal	MÚ	Náchod	územní	rozhodnutí,	kterým	výstavbu	hy-
permarketu	povolil.	Proti	tomuto	rozhodnutí	podal	námitku	ná-
chodský	spolek	Sbor	dobrovolných	občanů	a	jeden	z	majitelů	sou-
sedních	nemovitostí.	Námitkou	se	následně	zabýval	Krajský	úřad,	
který	na	základě	těchto	odvolání	rozhodnutí	MÚ	Náchod	zrušil	

a	řízení	tak	vrátil	zpět	k	odstranění	vad.	Celý	projekt	se	tedy	nyní	
vrací	na	začátek	a	je	jisté,	že	v	areálu	bývalé	Tepny	v	nejbližších	le-
tech	hypermarket	stát	nebude.	V	rámci	nového	projednání	bude	
stavební	úřad	muset	posoudit	a	pečlivě	odůvodnit,	zda	je	záměr	ob-
chodního	centra	skutečně	v	souladu	s	územním	plánem,	krom	toho	
bude	majitel	pozemků	muset	doplnit	chybějící	hlukovou	studii.	Po-
kud	nebude	chtít	riskovat	další	zrušení	záměru,	měl	by	projekt	po-
změnit	tak,	aby	svým	charakterem	lépe	odpovídal	územnímu	plá-
nu.	To	bude	jistě	složité	–	areál	bývalé	Tepny	spadá	do	kategorie	
smíšeného	centrálního	území,	kde	by	na	větší	ploše	nemělo	převa-
žovat	monofunkční	užití,	a	zástavba	by	měla	mít	městský	ráz.	Tuto	
podmínku	plánovaný	hypermarket,	který	rozlohou	zhruba	odpo-
vídá	náchodskému	náměstí,	evidentně	nesplňuje.

Těžko	předpovídat	další	vývoj,	možností	je	několik.	Investor	
může	trvat	na	původním	záměru,	v	takovém	případě	se	ale	dá	
očekávat	další	odvolání	a	zamítnutí.	Nebo	může	svůj	záměr	pře-
hodnotit	a	zástavbu	více	přizpůsobit	poloze	v	centru	města.	Dal-
ší	reálnou	možností	je	prodej	pozemků.	Vedení	města	by	mělo	dle	
našeho	názoru	pokračovat	v	jednání	s	majitelem	o	odkupu	pozem-
ků	za	přijatelnou	cenu.	Část	plochy	by	mohlo	využít	přímo	město	
a	zbytek	by	mohl	být	po	zpracování	podrobného	regulačního	plá-
nu	po	menších	částech	opět	nabídnut	investorům.	Dostavba	celé-
ho	území	by	byla	jistě	záležitostí	na	delší	dobu,	ale	i	v	minulosti	se	
města	rozrůstala	postupně.	

Je	jisté,	že	dohoda	s	majitelem	nebude	snadná	ani	rychlá,	je	ale	
třeba	uvážit,	že	areál	bývalé	Tepny	svou	rozlohou	i	umístěním	
představuje	jedinečnou	plochu,	kam	je	možné	postupně	umístit	
širokou	škálu	městských	funkcí,	od	drobné	výroby	přes	bydlení,	
služby	a	obchod,	kulturu	i	sport,	to	vše	v	rámci	kvalitně	definova-
ného	veřejného	prostoru.	Je	to	pro	Náchod	šance,	která	se	opakuje	
jednou	za	mnoho	desítek	let,	ne-li	naposled.	Udělejme	tedy	vše	pro-
to,	aby	naše	město	nebylo	zmrzačeno	investičním	záměrem,	který	
by	jej	trvale	poškodil	urbanisticky,	dopravně	i	sociálně.

Mgr. Jan Ježek a Michal Kudrnáč, zastupitelé 

Městská policie Náchod

Štěstí přeje připraveným

156	bezplatná linka tísňového volání Městské policie 
Náchod	je	v	nepřetržitém	provozu.	Slouží	k	oznámení	událos-
tí,	kdy	je	ohrožen	život,	zdraví,	majetek	nebo	veřejný	pořádek,	
k	oznámení	informací	vztahujících	se	k	podezření	ze	spáchá-
ní	trestného	činu	nebo	přestupku,	pohřešovaným	a	hledaným	
osobám	a	odcizeným	vozidlům,	haváriím,	dopravním	neho-
dám	a	živelním	pohromám.

Každé	přijaté	volání	je	zaznamenáno	a	archivováno.	Mimo	
oprávněných	telefonátů	na	tísňovou	 linku	zaznamenávají	
strážníci	řadu	případů	jejího	zneužití,	tzv.	„zlomyslné	volá-
ní“.	Zneužití linky tísňového volání 156 je trestné!!!		Tato	lin-
ka	neslouží	k	podávání	běžných	informací.

Městská policie Náchod	byla	zřízena	v	rámci	samostatné	
působnosti	Města	Náchod	v	roce	1993.	Městská	policie	je	or-
gánem	obce,	který	plní	úkoly	při	zabezpečování	místních	zá-
ležitostí	veřejného	pořádku	a	plní	také	další	úkoly	podle	zá-
kona	č.	553/1991	Sb.,	o	obecní	policii.

Základní činnosti 
		přispívá	k	ochraně	a	bezpečnosti	osob	a	majetku
		dohlíží	na	dodržování	pravidel	občanského	soužití	
		dohlíží	na	dodržování	obecně	závazných	vyhlášek	a	naří-
zení	obce

		provádí	dohled	nad	dodržováním	čistoty	na	veřejných	pro-
stranstvích

		podílí	se	na	dodržování	právních	předpisů	o	ochraně	ve-
řejného	pořádku

		odhaluje	přestupky	a	jiné	správní	delikty
		podílí	se	na	dohledu	na	bezpečnost	a	plynulost	provozu	na	
pozemních	komunikacích	

		preventivní	programy	(přednášky)	
		pořádá	přednášky	na	základních	školách	a	dbá	na	preven-
tivní	činnost.

Struktura 
		Městskou	policii	Náchod	řídí	starosta	města.	Plněním	ně-
kterých	úkolů	při	řízení	městské	policie	je	pověřen	urče-
ný	strážník.	Ostatní	strážníci	jsou	rozděleni	do	tříčlenných	
hlídek	a	zabezpečují	službu	nepřetržitě	po	24	hodin.	

Působnost:
		Městská	policie	Náchod	působí	na	území	města	Nácho-
da	včetně	příměstských	částí.	Na	základě	veřejnoprávní	
smlouvy	také	působí	na	území	městyse	Velké	Poříčí.

		Městský	kamerový	dohlížecí	systém	je	propojen	s	Obvod-
ním	oddělením	Policie	ČR	Náchod.

Kontaktní údaje:
	 Městská	policie	Náchod

	 Masarykovo	náměstí	40,	547	01	Náchod	
 telefon: 491 426 186, mobilní telefon: 739 548 951
 e-mail: m.horak@mestonachod.cz 
 www. mestonachod.cz/mp-nachod/

prostor pro sdělení, které vyjadřuje názory členů 
Zastupitelstva města Náchoda
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Rodinný dům 4+1 – Hronov.  Prostorný, 
blízko centra, po vnitřní rekonstrukci, vytá-
pění  na TP, pozemek 325 m2. Klidná loka-
lita.dřevostavba.

 CENA: 990.000 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: 1.699.000 Kč

Pozemek v obci Čáslavky nedaleko 
Jaroměře spadající pod Dolany. Oplocený, 
rovinatý pozemek o rozloze 1210 m2. 
Rozvodná skříň na elektřinu je zřízena  
u pozemku, plyn je přes hlavní komunikaci 
( možný protlak pod silnicí), nutné zajistit 
studnu a žumpu.      CENA: 360.000 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: 3.099.000 Kč

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

CENA: 249.000 Kč

Stavební parcela 1523 m2,  na okraji obce 
Lhota pod Hořičkami s výhledem na 
Orlické h. Jedná se rovinatý pozemek  
s rozměry cca 49 x 31 m v oblasti krkonoš-
ského podhůří s úrodnými lesy. Voda je 
přímo na pozemeku, kan., el., plyn v jeho 
bezprostřední blízkosti, příjezd po obecní 
asfaltové komunikaci.        

Byt  4+1 o ploše 82 m2 v Červeném 
Kostelci na oblíbeném sídlišti „Koubovka“. 
Byt je v osobním vlastnictví, umístěný  
v 6. patře zděného domu s výtahem. 
Koupelna je zděná, vytápění dálkové (plyn), 
nová plastová okna. 

CENA: 1.350.000 Kč

Byt 3+1 v osobním vlastnictví o ploše 57 m2 
umístěném ve 2. patře ze 4. Jedná se o 
panelový dům v Novém Městě nad Metují 
v lokalitě Malecí. Dům je zateplen, má nové 
balkony, stoupačky, plastová okna  
a vchodové dveře. 

CENA: 949.000Kč

Cihlová budova bývalého hostince ve Sla-
větíně nad Metují okr. Majitel před deseti 
lety započal úpravu objektu na 5 bytových 
jednotek, prodejnu a sklad (veškeré plány 
jsou k nahlédnutí). Zastavěná plocha je  
448 m2 a plocha parcely 870 m2.

CENA: 830.000Kč

SLEVA

SLEVA

SLEVA
výrazn

á

NOVIN
KA

NOVIN
KA

NOVIN
KA

 CENA: 300.000 Kč
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ZŠ ZEMANA

MŠ Vítkova

Poděkování

MŠ Plhov

Střípky z MŠ Vítkova 
– aneb co se u nás událo v měsíci dubnu

Ne	tak	často	se	nám	podaří	pohladit	si	
hada	a	zjistit,	že	vůbec	není	slizký,	spat-
řit	zvědavého	leguána,	malého	gekončíka	
či	chameleona,	který	vypadá	jak	nehyb-
ná	gumová	hračka,	několik	druhů	veve-
rek	a	ježka	až	z	Afriky.	Měli	jsme	to	štěstí,	
že	k	nám	do	školky	přijel	jejich	chovatel	
a	všechny	své	mazlíčky	nám	představil.

Děti	ze	třídy	Berušek	navštívily	Měst-
skou	Policii	v	Náchodě,	kde	se	seznámily	
s	prací	policistů	a	navázaly	tak	na	téma	
Duben	 –	 měsíc	 bezpečnosti“.	 Také	 děti	
ze	třídy	Sluníček	a	Medvídků	se	podíva-
ly	do	oddělení	kriminální	policie	v	Nácho-
dě.	Děti	se	dozvěděly,	čím	se	kriminální	
policie	zabývá.	Jaká	čísla	volat,	když	jsou	
v	nebezpečí.	Paní	policistka	nás	proved-
la	po	celém	oddělení	a	ukázala	nám	míst-
nosti,	kde	jsou	vyslýcháni	pachatelé	a	při-
jímána	hlášení,	kde	se	pachatelé	fotí.	Kdo	
chtěl,	mohl	si	odnést	 i	otisky	vlastních	
prstů,	které	jim	pan	policista	(kriminali-
sta)	udělal.	Na	závěr	si	děti	prohlédly	celu	
předběžného	zadržení.	Dozvěděly	se,	co	
takový	pachatel	dostane	k	jídlu	a	jak	v	cele	
přenocuje.	Děkujeme	všem	pracovníkům	
Policie	za	prostředkování	návštěvy.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Vítkova

Slet čarodějů a čarodějnic ve školce
Již	od	rána	byla	obloha	zatažená	a	ne-

věstila	nic	dobrého,	ale	 to	nás	neodra-
dilo	a	začali	jsme	s	dopoledními	přípra-
vami	na	slet	čarodějů	a	čarodějnic,	jenž	
se	 měl	 uskutečnit	 v	 odpoledních	 hodi-
nách.	Nanosili	jsme	lavičky,	stoly	a	dal-
ší	potřebné	věci	na	zahradu	pana	Doleža-
la,	která	se	nachází	v	sousedství	naši	MŠ.	
Po	krátkém	poledním	odpočinku	se	začalo	
s	převlékáním	do	slavnostních	kostýmů.	
Děti	se	na	slet	těšily	a	pilně	doma	s	rodi-
či	připravily	neuvěřitelné	kostýmy	a	koš-
ťata.	 Po	 těchto	 přípravách	 se	 ježibaby	
a	ježidědkové	společně	s	rodiči	odebrali	
na	sousední	zahradu,	kde	začalo	to	pravé	
čarodějnické	řádění.	Hned	na	úvod	jsme	
přednesli	báseň	a	zazpívali	píseň	o	Ježi-
babě	od	Pardubic,	pak	následoval	první	
jarní	let	mezi	překážkami.	Zahrada	pana	
Doležala	se	pak	proměnila	v	kouzelnou	
čarodějnickou	školu.	Všude	se	soutěžilo	
a	hlavně	bylo	slyšet	smích,	údiv	a	plno	
povzbuzování	ze	strany	rodičů	i	nás	uči-
telek.	Pro	čarodějníky	nebylo	jednoduché	
trhat	perníček,	hledat	žížaly	ve	slizu,	hod	
ropuchou	do	obruče.	Pro	účastníky	bylo	
zajímavé	namotávat	pavouka	do	pavuči-
ny,	letět	na	koštěti	mezi	stromy,	převést	
uhlí	mezi	čarodějnicemi	nebo	se	naučit	
zaříkávadlo	 Kanimůry.	 Nakonec	 všich-
ni	 převzali	 od	 již	 jmenované	 ježibaby	
pytlíček	s	odměnou	a	šikovné	maminky	
a	naše	paní	kuchařka	upekly	výborné	ko-
láče,	které	přišly	k	chuti	všem	čarodějům	
a	čarodějnicím.	Škoda,	že	nám	počasí	ne-

přálo	a	nemohli	jsme	opéci	špekáčky.	Ale	
i	přesto	si	myslím,	že	to	byl	nádherný	slet,	
na	který	budou	děti	vzpomínat	i	když	bu-
dou	již	sami	dospělí.	A	to	bylo	naším	cí-
lem.	Vytvořit	prožitek,	na	který	děti	ne-
zapomenou	a	utužit	kolektiv	dětí	i	rodičů	
naší	mateřské	školy.

Romana Jiráská
MŠ Babí, odloučené pracoviště MŠ Vítkova

Blíží	se	léto	a	některým	dětem	končí	
bezstarostné	roky	strávené	v	mateřských	
školkách	a	po	prázdninách	začne	čas	plný	
úkolů	a	odpovědnosti.

Já	v	tuto	dobu	cítím	povinnost	podě-
kovat	MŠ	na	Babí	(U	Písníku)	za	krásné	
4	roky,	které	má	dcera	strávila	v	milém	
a	rodinném	prostředí	jedné	třídy.

Když	 jsem	se	před	4	 lety	rozhodova-
la,	kam	dát	své	dítě	do	MŠ,	odrazoval	mě	
na	Babí	 vzhled	budovy,	 ve	které	 je	MŠ	
umístěna.	Co	však	ubírá	MŠ	na	vzhledu,	
přidává	na	druhé	straně	na	kvalitě	per-
sonálu,	krásné	velké	zahradě	a	okolní	pří-
rodě.

Nebyl	den,	kdy	by	děti	nevyráběly	krás-
né	 výrobky,	 nemalovaly,	 nepřednášely	
básně,	necvičily	jógu,	nezpívaly,	netančily	
apod.	Mockrát	ukrojily	p.	učitelky	ze	své-
ho	volného	času	a	uspořádaly	nám	v	od-
pol.	hodinách	různé	dětské	akce	s	poseze-
ním	pro	rodiče.

Jsem	moc	ráda,	že	jsem	se	před	lety	pro	
tuto	MŠ	rozhodla,	děkuju	tímto	p.	učitel-
kám,	p.	hospodářce	i	p.	kuchařce	za	vzor-
nou	péči	o	naše	děti	a	pokud	někdo	neví,	
kam	umístit	své	dítko	do	MŠ	–	vřele	dopo-
ručuji!																														Za kolektiv velmi 

spokojených rodičů Poláková

Masáže ve školce na Plhově
Naše	mateřská	škola	je	od	května	2015	

zapojena	 do	 mezinárodního	 programu	
MISP	 (Massage	 in	Schools	Pragramme),	
pod	záštitou	Asociace	MISA	CR.	Stali	jsme	
se	součástí	mezinárodní	skupiny	38	zemí	
celého	světa,	praktikující	program	MISP	
and	MISA	International.

Dle	 zájmu	dětí	 a	 rodičů	bylo	22	dětí	
z	naší	mateřské	školy	proškoleno	v	pro-
gramu	„Mohu	tě	masírovat?“.	Ve	třech	do-
poledních	lekcích	se	děti	naučily	základ-
ní	techniky	masírování.	Jde	o	jednoduchý,	
přístupný	a	efektivní	nástroj	ke	zlepšení	
kvality	života	ve	školách,	účinný	nástroj	
k	potírání	šikany	a	agresivity	mezi	dětmi.	
Masáže	dětem	přinášejí	to,	co	nám	všem	
bytostně	chybí	–	dotek.	Program	je	zalo-
žen	na	vzájemném	masírování	běžně	ob-
lečených	dětí	–	v	oblasti	zad,	hlavy,	týla	
a	rukou	pod	dohledem	dospělého.	Děti	se	
naučily	jednoduchou	masážní	soustavu	
a	doplňkové	hravé	prvky,	které	praktiku-
jí	nejenom	s	kamarády	ve	školce,	ale	také	

doma	s	rodiči.	Jde	o	bezpečnou	a	účinnou	
formu	hry	s	dotyky,	která	přispívá	k	roz-
voji	osobnosti	dítěte	a	harmonizaci	vzta-
hů	v	kolektivu	třídy.	
A co na to děti a rodiče?

„Naše	máma,	to	je	máma!	Máma,	mam-
ka,	maminka…“	Touto	básní	oslavovaly	
děti	ze	třídy	Čmeláků	ve	školce	na	Plho-
vě	svátek	matek.	Básní	i	písní	překvapi-
ly	nejenom	maminky,	ale	 i	babičky	při	
společném	setkání	ve	školce.	Děti	vyro-
bily	šperk	s	polodrahokamem,	papírový	
tulipán	a	pro	maminky	tvarohový	pohár.	
Největším	překvapením	byla	ale	MASÁŽ	
pro	maminky	a	babičky,	kterou	se	děti	
naučily.	Bylo	to	takové	pohlazení	po	těle	
i	po	duši.	Paní	učitelka	Jana	Zelená	společ-
ně	s	dětmi	děkuje	rodičům	za	pěkné	od-
poledne	a	těší	na	další	společné	setkání.

 J. Zelená, Bc. M. Trejtnarová, 
MŠ Havlíčkova Náchod

Slet malých čarodějů 
a čarodějnic ve speciální škole
Čáry, můry ven, ať je krásný den…	podob-
ná	zaklínadla	se	ozývala	poslední	dubno-
vý	den	v	MŠ a ZŠ Josefa Zemana v Náchodě,	
kde	proběhla	oslava	filipojakubské	noci.

Paní	učitelky	společně	se	žáky	speciál-
ních	tříd	oslavily	„svátek	čarodějnic“.	Pří-
pravy	probíhaly	již	dopoledne,	kde	se	žáci	
i	učitelky	nalíčili,	načesali	a	nastrojili	tak,	
aby	se	přiblížili	co	nejvíce	vizáži	čaroděj-
nic.	Následoval	sraz	na	„sletišti“,	kde	pro-
bíhaly	různorodé	soutěže	s	čarodějnickou	
dovedností	jako	je	např.	slalom	na	koště-
ti,	hod	ropuchou	na	cíl,	míchání	lektvaru,	
výroba	čarodějnice	na	koštěti	a	nesměla	
chybět	čarodějnická	honička.	Během	těch-
to	disciplín	si	všichni	zúčastnění	prověřo-
vali	svou	šikovnost	a	obratnost.

Nechybělo	ani	popovídání	o	tom,	jak	
vznikl	tento	svátek.	Pro	děti	tyto	infor-
mace	byly	velmi	zajímavé	a	hodina	vyprá-
vění	rychle	uběhla.	

A	co	nesmělo	chybět	–	opékaní	buřtíků	
a	párků	na	které	se	všichni	těšili.

Vzhledem	k	letošnímu	jarnímu	počasí	ně-
kteří	opékali	poprvé	a	měli	velkou	radost.

Celá	akce	se	podařila	a	padl	zde	slib,	že	
se	za	rok	opět	všichni	„sletí“.	Aby	se	jim	
dobře	letělo,	každý	obdržel	pavoučí	me-
daili	a	malou	drobnost	z	čarodějného	pyt-
líku.																												Simona Charousková
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        Zprávičky 
    z Masaryčky

Sportovní den
	Dne	7.	5.	2015	se	na	naší	škole	usku-

tečnil	další	z	řady	sportovních	dnů	s	mo-
tem	„S	úsměvem	a	všichni	spolu	rozhýbe-
me	město,	školu“.	Stejně	jako	v	předešlých	
ročnících,	i	v	tomto	dni	si	děti,	a	to	ne-
jen	žáci	naší	školy,	mohly	vyzkoušet	velké	
množství	různých	sportovních	disciplín.	

Tento	cyklus	série	byl	zaměřený	více	
na	spolupráci	a	vzájemnou	podporu	týmů,	
takže	si	všichni	sportovci	zkusili	týmové	
soutěže	a	hry,	například	basketbal,	velmi	
netradiční	sport,	kterým	je	kin	boll	nebo	
soutěž	v	přenášení	švédských	beden.	

Akce	byla	o	to	lepší,	protože	si	ji	všich-
ni	skvěle	užili	a	hlavně	se	všichni	podí-
leli	na	přípravách	a	následném	provede-
ní	dne.	
My, žáci 7.B, čteme důchodcům

Náš	projekt	„Poznej	sám	sebe	a	uč	se	
fungovat	pro	společnost“	byl	v	rámci	pro-
gramu	Podpora	implementace	etické	vý-
chovy	do	vzdělávání	v	roce	2015	vyhod-
nocen	MŠMT	jako	nejlepší	v	ČR.	A	my	jsme	
začali	realizovat	své	záměry.	V	úterý	26.	
května	proběhl	projektový	den,	při	kte-
rém	se	žáci	seznámili	s	principy	a	klíčo-
vými	tématy	Etické	výchovy.

Jedním	 z	 témat	 etického	 vzdělávání	
jsou	mezigenerační	vztahy.	Proto	jsme	se	
rozhodli	navštívit	Domov	důchodců	v	Ná-
chodě.	Skupinky	žáků	vstupovaly	do	po-
kojů	seniorů	a	zpříjemnily	jim	středeční	
dopoledne	četbou	ukázek	z	Čítanky,	ze	
které	se	učí	ve	škole.	Důchodci	posloucha-
li,	někteří	si	s	žáky	popovídali	a	zavzpo-
mínali	na	svá	školní	léta.	Kluci	a	děvčata	
poznali	trochu	„jiný	svět“	a	moc	je	potě-
šila	pochvala	a	poděkování.

A	jaké	dojmy	a	pocity	měli	z	návštěvy	
sami	žáci?	„Moc	se	mi	líbilo,	že	dávali	po-
zor	a	po	skončení	čtení	poděkovali.	Byli	
hodní	a	usmívali	se.“	„Překvapila	nás	jed-
na	stará	paní,	byla	velmi	příjemná.	Sklá-
dala	nám	básničku	a	zpívala.“	„Ráda	jsem	
předčítala,	nikdy	jsem	to	ještě	nezažila,	
bylo	to	krásné.	Určitě	bych	tam	chtěla	jít	
znovu.“

Za	 spolupráci	 děkujeme	 Mgr.	 Marii	
Demjanovičové	a	těšíme	se	na	další	ná-
vštěvu.

Mgr. Magdalena Černá a žáci 7.B 
„Vojáci jdou, vojáci jdou, …“
zpívaly	hrdě	a	pochodovaly	do	taktu	děti	
ze	2.A,	2.B	a	3.A	v	úterý	5.	května,	ne	v	tě-
locvičně	školy,	ale	před	chatou	 Juráška	
v	Olešnici	v	Orlických	horách.

V	loňském	roce	získávaly	krtečky,	za-
jíce	a	pejsky	v	Ruprechticích	a	letos,	jako	
vojáci,	 dokazovaly	 svoji	 fyzickou	 zdat-
nost,	postřeh,	mrštnost,	odvahu	a	pořád-
nost	plněním	úkolů,	za	které	získávaly	za-
jatce	a	staly	se	„obránci	hranic“.

Svoji	odolnost	prokázaly	hlavně	druhý	
den	na	celodenním	výletě	v	okolí	bunk-

rů,	kdy	se	nekoupaly	za	krásného	poča-
sí	jako	loni	v	bazénu,	ale	v	kapkách	deště.	
Odměnou	byla	prohlídka	bunkru	Skutina	
a	ukázka	střelby	ze	zbraní.

Večer	 dostaly	 odznaky	 na	 památku	
a	při	diskotéce	si	už	na	déšť	ani	nevzpo-
mněly.

Třetí	den	navštívily	Utzův	mechanický	
betlém	a	prošly	se	po	okolí.	Po	obědě	si	
sbalily	všechny	svoje	věci	a	odjely	domů.	
Tímto	děkujeme	Spolku	rodičů,	který	nám	
poskytl	finanční	prostředek	na	cestu	au-
tobusem.																															 třídní učitelky
Vyběhejte školu pro děti v Africe

Běh	pro	Afriku	je	dobročinná	akce,	kte-
ré	se	může	kdokoliv	zúčastnit.	Tento	běh	
se	koná	proto,	aby	se	v	Africe	mohla	po-
stavit	krásná	moderní	škola	pro	děti.	Akce	
se	 uskuteční	 26.	 června	 2015	 na	 hřišti	
za	Základní	školou	T.	G.	Masaryka	v	Ná-
chodě.	Přijďte	se	podívat	a	podpořit	do-
bou	věc.

Podrobnosti	 o	 akci	najdete	na	 http://
www.skolavafrice.cz/vybehej-skolu
Kde:	na	hřišti	za	školou	ZŠ	T.	G.	M.	v	Ná-
chodě
Kdy: 26.	6.	2015	od	8.00	do	12.00
Program:	8:00	zahájení
8.15	běží	1.	až	3.	třída
9.15	běží	4.	až	5.	třída
10.15	běží	6.	až	7.	třída
11.15	běží	8.	až	9.	třída

Za pořádající 7.B, Pavlína Stárková

ZŠ BĚLOVES

KALEIDOSKOP „...měnící se barevné vzo-
ry a odrazy světla jsou fascinující a ni-
kdy nejsou nudné“…, tak nějak lze vy-
jádřit události ve školním roce a práci 
s dětmi, při které se ani nelze nudit! :-)
BILANCUJEME 

Školní	 rok	se	pomalu	chýlí	k	závěru,	
škola	v	Bělovsi	sice	nedala	v	tomto	zpra-
vodaji	o	sobě	letos	ještě	vědět,	ale	to	ne-
znamená,	 že	 se	 u	 nás	 nic	 nedělo!	 Prá-
vě	naopak	,	u	nás	je	stále	živo,	aktuálně	
vždy	možno	vidět	na	našich	stránkách.	
Teď	v	červnu	už	ale	víme,	co	se	nám	letos	
ve	škole	podařilo	a	co	se	nám	také	nejví-
ce	líbilo.	Ideální	velikost	školy	umožňuje	
pořádat	setkání,	která	vypadají	spíš	jako	
velká	rodinná	sešlost,	než	jako	povinná	
školní	akce	a	spojuje	vzájemně	děti,	rodi-
če	i	pedagogy.	Všichni	se	tu	dobře	známe	
a	už	se	těšíme	na	další	a	další	společně	
strávené	chvíle,	děti	samozřejmě	nejvíce.	
Někdy	necháme	ale	rodiče	doma	a	to	si	
taky	užijeme	spoustu	legrace.	
*Z*A*O*S*T*Ř*E*N*O * na *D*E*T*A*I*L*Y*
LOUČENÍ S LÉTEM 

	Celé	dopravní	hřiště	patřilo	jedno	od-
poledne	na	sklonku	léta	a	začátku	školní-
ho	roku	jenom	nám,	soutěžilo	se	a	spor-
tovalo	,	odměňovalo	a	také	opékalo,	vyšlo	

Běloveský školní KALEIDOSKOP

nám	skvěle	počasí,	maminky	a	tatínkové	
nás	přišli	podpořit,	co	víc	si	přát!!
POHÁDKOVÉ VÁNOCE 
s „Červenou Karkulkou“ 

	Najednou	tu	byly	Vánoce,	v	krásném	
prostředí	"Bonata"	jsme	se	pochlubili	vá-
noční	výstavou	a	pohádkovou	besídkou.	
Přednášelo	se,	zpívalo	a	operetka	"Červe-
ná	Karkulka"	byla	velkým	překvapením	
pro	všechny	rodiče	a	příbuzné.	Taky	nám	
dala	hodně	práce,	ale	výsledek	stál	vážně	
zato.	Závěrečná	„Půlnoční“	,	kterou	si	za-
zpívala	celá	naše	škola	a	vlastně	celé	Bo-
nato,	dojala	dokonce	i	tatínky.	
KARNEVALOVÝ REJ 

Tak	tohle	byla	teda	jízda!	Tančili	jsme	
jako	o	život,	nechyběla	tombola,	břišní	ta-
nečnice,	soutěže	a	společné	tanečky.	Star-
ší	děvčata	si	nacvičila	super	taneček,	pra-
covně	nazývaný	Bomba…	dokonce	jsme	
vytáhli	 k	 tanci	 maminky	 a	 tatínky…	
country	Zuzana	nám	všem	šla	skvěle!!
„JSME V BEZPEČÍ“ 

Této	mezinárodní	výtvarné	soutěže,	kte-
rou	pořádala	Policie	ČR	a	Polska	se	účast-
nila	i	naše	škola.	Šikovní	malíři	z	5.	třídy	
se	probojovali	mezi	nejúspěšnější	a	dočka-
li	jsme	se	i	ocenění	a	účasti	na	slavnostním	
vyhodnocení	v	polském	hotelu	St.	George.	
Celá	škola	navíc	přijala	pozvání	k	besedě	
a	prohlídce	Policie	v	Náchodě.
ČARODĚJNICE V DRUŽINĚ 

Družina	na	naší	škole	vymýšlí	stále	ně-
jakou	zábavu,	tentokrát	to	byly	„čarod-
ky“,	pohádkové	bytosti	se	slétly	na	školní	
zahradě	a	pořádně	si	zařádily,	ve	fotogale-
rii	naší	školy	najdete	podrobnosti..
4 DNY NA OSTAŠI 

Už	 se	 to	 chýlí	 ke	 konci!	 Školní	 výlet	
jsme	pojali	netradičně...	ze	školy	se	zná-
me,	ale	co	teprve	na	nás	prozradí	4	dny	
bez	 maminky	 pod	 dozorem	 učitelů???	
S	nejstaršími	třemi	ročníky	jsme	proži-
li	společné	chvíle	v	úchvatném	prostře-
dí	přírodní	rezervace	Ostaš	se	skalními	
pískovcovými	 labyrinty	 v	 CHKO	 Brou-
movsko.	Čerstvý	vzduch,	výlety	do	skal,	
hry,	soutěže	…bylo	toho	hodně,	pozna-
li	jsme	se	trochu	jinak	a	více	se	skamará-
dili…	nám	nechybělo	nic,	ale	maminkám	
se	stýskalo…
	Jejdaa!!!	„VŠECHNO	SE	SEM	NEVEJDE“	!!!!

 ale najdete to ZDE: www. zs.beloves.cz
ZÁVĚREM DĚKUJEME 

…rodičům	a	přátelům	školy	za	finanč-
ní	 i	morální	podporu.	Dětem	za	 školní	
i	mimoškolní	úspěchy,	protože	mezi	naši-
mi	žáky	je	spousta	nadaných	žáků,	spor-
tovců	a	umělců.	Pedagogům	a	dalšímu	
personálu	školy	za	bezproblémový	chod.	
....Bylo	to	náročné,	ale	společnými	silami	
jsme	to	zvládli	na	výbornou	.

	 Dětem	 přejeme	 krásné	 a	 pohodové	
prázdniny	a	ostatním	vydatný	odpočinek.	
1.	záři	se	těšíme	na	nové	prvňáčky	i	jejich	
starší	ostřílené	spolužáky.	Věříme,	že	se	
ani	v	novém	školním	roce	2015/2016	ne-
budeme	opět	nudit	:-)

kolektiv zaměstnanců ZŠ Náchod Běloves 
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CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

ZŠ PLHOV

Milí čtenáři Náchodského zpravodaje,
první	červen	je	nejenom	mezinárodním	
svátkem	všech	dětí,	ale	podle	gregorián-
ského	kalendáře	i	datem,	od	kterého	zbý-
vá	do	konce	roku	ještě	213	dní.	Nám,	kte-
ří	máme	něco	společného	se	školstvím,	
jich	však	do	konce	roku,	samozřejmě	toho	
školního,	zbývá	už	pouze	29.	Ještě	štěs-
tí,	že	jsou	dny	díky	letnímu	slunovratu	
„dlouhé“,	neboť	do	závěru	měsíce	června,	
tedy	do	chvíle,	kdy	školní	chodby	ztich-
nou	a	děti	se	s	vysvědčením	v	ruce	roz-
prchnou	 užívat	 letních	 prázdnin,	 toho	
u	nás	ve	škole	musíme	stihnout	ještě	moc	
a	moc.	O	nic	klidnější	však	nebyl	ani	kvě-
ten.
Ve škole na chvíli zavládla úzkost…
Hned	v	prvním	májovém	týdnu	se	v	chod-
bách	školy	zatřepetaly	holubičky,	zavo-
něly	šeříky	a	odstartoval	avizovaný	pro-
jektový týden	připomínající	sedmdesáté	
výročí	konce	druhé	světové	války.	

Výraz	v	obličejích	deváťáků,	kteří	 se	
na	několik	hodin	octli	pod	obrovským	tla-
kem	německé	propagandy	v	protektorátní	
škole	(kontrolované	kolaborujícím	pracov-
níkem	protektorátní	policie	a	pracovní-
kem	gestapa),	otazníky	v	očích	dětí	bě-
hem	pobytu	ve	sklepě	školy,	kde	za	řevu	
leteckých	motorů,	výbuchů	bomb	a	při	
světlech	svíček	zažily	na	vlastní	kůži	mož-
né	pocity	lidí	ukrytých	při	náletech,	dobo-
vé	obleky	učitelů,	či	reakce	na	ochutnáv-
ku	náhražkových	potravin,	to	vše	svědčí	
o	tom,	že	název	prožitkové vyučování ne-
byl	v	tomto	případě	použit	náhodou.	
A pak už jen samý úsměv…

Dopolední	 „těžké“	 téma	 odlehčilo	
v	 aule	 Jiráskova	 gymnázia	 vystoupení	
dramatických	kroužků	a	pěveckého	sbo-
ru	Notičky	v	rámci	tradičního	odpoled-
ne	věnovaného	aktivitám,	souvisejícím	
se	snahou	pomoci	těm,	kteří	to	potřebují.	
Po	spolupráci	s	organizací	UNICEF	a	Hos-
picem	Anežky	České	v	Červeném	Kostelci	
představila	V.	Schneiderová,	průvodkyně	
celého	odpoledne,	divákům	 i	 spoluprá-
ci	s	organizací	Deky z lásky	a	spokoje-
né	ÚSMĚVY	neopustily	během	celé	akce	
jeviště	ani	hlediště.	A	důvodů	k	ÚSMĚVU	
máme	víc.	

Na	fotbalovém	turnaji	McDonalds’Cup 
se	družstvo	B	čtvrtých	a	pátých	ročníků	
umístilo	na	3.	místě.	V	okresním	kole	Od-
znaku všestrannosti olympijských vítě-
zů (OVOV)	si	ve	svých	kategoriích	odnesly	
vítězství	Pavlína	Vejrková,	Anna	Hurdál-
ková,	Andrea	Marešová	i	Lucie	Řehůřková	
a	Jana	Hurdálková	obsadila	místo	druhé.

Na	 kolbišti	 přírodovědném	 nám	 vy-
kouzlil	ÚSMĚV	historický	úspěch	mlad-
ších	žáků,	kteří	statečně	pokořili	všech	
osm	úkolů	oblastního	kola	soutěže	Zlatý 

list	a	postoupili	do	kola	krajského	a	ko-
nečně	i	na	poli	uměleckém,	kde	se	o	něj	
postarali	prvňáčci	z	výtvarného	krouž-
ku	p.	učitelky	M.	Lepšové.	Ti	pozvali	pří-
znivce	své	tvorby	na	vernisáž	v	městské	
knihovně.

Spokojeně	se	zcela	jistě,	tak	jako	kaž-
dý	rok,	USMÍVAJÍ	i	osmáci,	kteří	se	v	těch-
to	chvílích	na	branně turistickém kurzu 
pokoušejí	dorazit	pomocí	mapy	a	busoly	
do	správného	cíle,	nerozzlobit	vodníka	při	
závodech	na	místním	rybníčku	a	zvlád-
nout	pěšky	cestu	do	Sněžného	a	zpět,	jak	
jinak	než	s	ÚSMĚVEM.

Spousta	 ÚSMĚVNÝCH	 situací	 souvisí	
i	s	druhým	ročníkem	projektu	„Edison“,	
jehož	 přípravy	 ve	 chvílích,	 kdy	 vzniká	
tento	článek,	vrcholí.	O	něm	vám,	tak	jako	
o	 ostatních	 projektech,	 přineseme	 po-
drobnější	informace	na	webových	strán-
kách	města	v	našem	sloupku	CO	DALŠÍHO	
NA	KOMENDĚ	nebo	na	webových	strán-
kách	naší	školy	(www.komenskehozsna-
chod.cz)	

Nezbytný	výraz	„SÝÝÝR“	patří	ke	kaž-	
doročnímu	fotografování	tříd	ať	už	v	par-
ku	 u	 školy,	 na	 početných	 exkurzích,	
školních	výletech,	či	pobytech	ve	škole	
v	přírodě,	tedy	při	všech	příležitostech,	
které	ke	konci	školního	roku	neodmys-
litelně	patří.	O	VESELÉ	HISTORKY	není	
nouze	 ani	 při	 nácviku	 ZÁVĚREČNÝCH 
AKADEMIÍ 1. A 2. STUPNĚ,	které	se	usku-
teční	24.	a	29.	6.	2015	a	na	které	vás	tím-
to	všechny	srdečně	a	s	ÚSMĚVEM	zveme.

Kolektiv ZŠ Komenského 

Ve	čtvrtek	7.	května	bylo	vyučování	pl-
hovské	 školy	zadáno	projektovému	vy-
učování.	Žáci	2.–5.	tříd	pracovali	v	jede-
nácti	dílnách,	ve	kterých	se	setkaly	děti	
z	různých	tříd	i	ročníků	plhovské	školy.

Svoji	dílnu	jsem	zaměřil	na	dnes	vel-
mi	aktuální	téma	–	zdravá	výživa	a	po-
hyb	 jako	 předpoklad	 zdraví.	 Výsledky	
posledních	výzkumů	u	mládeže	v	ČR	ne-
jsou	v	tomto	směru	nejlepší.	Více	než	30	
procent	jedenáctiletých	dětí	ráno	nesní-
dá,	patnáctiletých	je	bez	snídaně	již	přes	
55	procent.	Tento	nedostatek	si	děti	vy-
nahrazují	ve	školních	bufetech.	Více	než	
třetina	českých	dětí	si	pravidelně	kupuje	
sladkosti.	Není	divu,	že	se	od	roku	1996	
počet	obézních	dětí	a	mladistvých	ztroj-
násobil.

V	projektu	jsme	se	soustředili	na	vý-
znam	ovoce	a	zeleniny	v	jídelníčku.	Vše-
mi	smysly	jsme	při	ochutnávce	poznáva-
li	druhy	ovoce	a	zeleniny	a	následně	jsme	
zjišťovali,	které	prospěšné	vitamíny	ob-
sahují.	Dozvěděli	 jsme	se,	 jaký	význam	
mají	pro	správné	fungování	těla	jednot-
livé	vitamíny.	Seznámili	jsme	se	s	desate-
rem	správné	výživy	a	sestavili	jsme	jídel-
níček	na	jeden	den.

Již	několik	roků	se	na	plhovské	škole	
koná	v	květnu	obhajoba	závěrečných	pra-
cí	žáků	9.	tříd.	Bylo	tomu	tak	i	letos.	

Každý	z	nás	dlouho	přemýšlel,	jaké	si	
vybere	téma.	Pak	 jsme	postupně	začali	
hledat	informace,	domlouvat	se	s	učiteli,	
jak	získat	všechny	důležité	poznatky,	jak	
vše	zpracovat,	aby	to	bylo	co	nejlepší.	Kaž-	
dý	z	nás	pracoval	jinak.	Někteří	studovali	
systematicky,	někteří	nárazově	a	jiní	prá-
ci	odkládali	na	později.	

Utekly	 měsíce	 a	 nastal	 nejdůležitěj-
ší	den,	obhajoba	závěrečných	prací.	Měli	
jsme	za	úkol	své	práce	představit	vyuču-
jícím	a	spolužákům.	Na	tento	den	jsme	se	
všichni	krásně	oblékli,	chtěli	jsme	vypa-
dat	co	nejlépe.	Nejdříve	se	celá	třída	vyfo-
tila	a	potom	již	obhajoby	začaly.

Žáci	9.	tříd	měli	na	obhajobu	své	práce	
patnáct	minut	včetně	části,	kterou	před-
stavili	v	angličtině.	Všichni	jsme	pociťo-
vali	strach	a	nejistotu	a	obavy	z	chyb.	Ale	
nakonec	jsme	vše	zvládli.	Závěrečnou	pra-
cí	jsme	v	9.	ročníku	prokázali,	jak	umíme	
zpracovávat	a	třídit	informace,	projevit	
svůj	názor,	ale	i	poučit	ostatní.	

Během	celého	dne	si	každý	prošel	ner-
vozitou,	nejistotou,	ale	nakonec	i	rados-
tí	z	dobře	odvedeného	výkonu.	Byla	vidět	
radost	v	našich	očích,	když	se	vše	podaři-
lo.	Z	úspěšných	spolužáků	sálaly	nadšení	
a	euforie.	Myslím,	že	tato	práce	nás	lecče-
mu	naučila.	Byla	pro	nás	dobrou	přípra-
vou	do	budoucna.	Nejvíce	se	mi	líbila	vzá-
jemná	podpora	všech	spolužáků	a	učitelů.

Anna Suková, 9.A

Závěrečné 
práce žáků 9. tříd

V	rámci	projektového	dne,	který	probě-
hl	v	plhovské	škole	7.	5.,	jsme	se	rozhodli	
pomoci	potřebným	lidem	v	Africe.	Nava-
řili	a	nachystali	jsme	občerstvení,	za	kte-
ré	jsme	následně	stržili	více	než	tři	tisí-
ce	korun.	Nyní	nás	čeká	rozhodnutí,	jak	
bude	konkrétní	pomoc	vypadat.	Koupě	
kozy,	která	může	pomoci	konkrétní	afric-
ké	rodině,	vyjde	na	900	Kč.	Dále	je	možné	
pořídit	jiná	domácí	zvířata,	školní	potře-
by,	to	vše	lze	ve	spolupráci	s	„Člověkem	
v	tísni“	zařídit.	

Jak	jsme	s	prostředky	naložili	konkrét-
ně,	 dáme	 ještě	 vědět.	 Prozatím	 máme	
za	sebou	den	plný	vaření	a	prodeje	a	také	
přemýšlení	nad	tím,	že	na	mnoha	mís-
tech	na	světě	se	daří	lidem	opravdu	špat-
ně	a	měli	bychom	být	schopní	jim	v	rámci	
svých	možností	pomoci.																						6.A

Koza pro Afriku

Ve	druhé	části	projektu	jsme	se	v	Cen-
tru	zdravého	pohybu	v	Náchodě	vyřádi-
li	v	netradičních	pohybových	aktivitách,	
využili	 jsme	 trampolínky,	 TOTEM	 BOX	
a	posilování	–	cvičení	TABATA.	Celý	jed-
nodenní	projekt	vnímaly	děti	pozitivně,	
při	hodnocení	jsem	ocenil	zejména	nasa-
zení	všech	žáků	při	cvičení.

Jaroslav Smrček
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Držitel prestižních ocenění:
ZLATÁ  KATEGORIE PRO PŘ ÍPRAVNÁ  CENTRA NA MEZINÁ RODNÍ ZKOUŠKY
The Highest Climber in the Addvantage Programme for Institutions in 2012/ 2013 

(absolutní vítěz v celé  ČR)
Největší přípravné centrum k mezinárodním zkouškám v regionu

•Jazykové kurzy pro veřejnost (odpolední, celodenní, 

  individuální, víkendové, dálkové, PET, FCE, CAE, 

  konverzační, s rodilým mluvčím, malé i větší skupiny)

•Jazykové kurzy pro děti

•Letní jazykové kurzy

•Přípravné kurzy k maturitě včetně opravné zkoušky

•Jazykové kurzy pro firmy

•Denní pomaturitní studium

  (největší v ČR)

  

16 let t
radice

ANGLIČTINAANGLIČTINA

Pastime – Jazyková škola Náchod
tel.: 602 967 099, Plhovská 1100, Náchod

e-mail: info@pastime.cz, www.pastime.cz

Profesionálně vedené kurzy 

za velmi přijatelné ceny. 

Profesionálně vedené kurzy 

za velmi přijatelné ceny. 

  Občanské sdružení Jizbice 2012,  SK Jizbice a Osadní výbor Jizbice 

Vás srdečně zvou 

na 

 

spojený s oslavami 600 let od založení Jizbice 

 „Cestou necestou z pohádky do pohádky“ 

v sobotu 6. června 2015 od 14 do 16 hodin 
na místním hřišti a v jeho okolí 

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

Program  :  11,00 - slavnostní odhalení pamětní desky na bývalé škole + sraz rodáků +   
zahájení výstavy „Jizbice včera a dnes“ – budova Hasičské zbrojnice  

                          od 14,00  - Dětský den „Z pohádky do pohádky“ – hřiště SK Jizbice 

  od 16,00 - Společenské posezení v hospodě „U Janků“ 

OBČERSTVENÍ PO CELÝ DEN ZAJIŠTĚNO JAK NA HŘIŠTI, TAK V HOSTINCI !!! 

Saar Gummi
získala zákazku pro Ford

Následník	současného	modelu	vozu	Ford	Focus	je	automobi-
lem,	který	od	roku	2018	začne	vybavovat	pryžovým	těsněním	
červenokostelecká	gumárenská	společnost	Saar	Gummi	Czech	
(SGC).	Zakázka,	kterou	fi	rma	právě	získala,	přispěje	k	ročním	trž-
bám	částkou	mezi	250	a	300	milióny	korun,	což	je	zhruba	dese-
tina	celkového	obratu	fi	rmy.	Jedná	se	o	první	osobní	vůz	Ford,	
pro	který	bude	SGC	dodávat	své	díly,	dosud	společnost	vyráběla	
jen	pro	užitkový	model	Ford	Transit.	

Dodavatelé	automobilek	soutěží	o	zakázky	zpravidla	dva	až	
tři	roky	předtím,	než	se	nový	model	vozu	dostane	na	trh.	Množ-
ství	zakázek,	jejichž	výroba	bude	v	SGC	nabíhat	od	prázdnin,	
proto	doplňuje	obraz	trvalé	úspěšnosti	práce	vývoje	a	obchodu	
SGC.	V	červenci	vyjedou	z	linek	a	lisů	díly	na	BMW	X1	a	na	řadu	
7	stejné	značky.	V	září	pak	začne	výroba	vnitřního	těsnění	dve-
ří,	těsnění	pátých	dveří	a	těsnění	vodní	přepážky	pro	Opel	Astra	
třetí	generace.	V	listopadu	k	sortimentu	přibydou	díly	pro	Mer-
cedes	E	a	v	prosinci	bude	startovat	ojedinělá	zakázka	–	výroba	
těsnění	dveří	pro	kamion	Scania.	Nákladní	vozy	se	sice	nevyzna-
čují	takovým	množstvím	vyrobených	kusů	jako	osobní	automo-
bily,	na	které	se	SGC	specializuje,	ale	mají	násobně	delší	období	
výroby	jednoho	modelu	a	to	se	příznivě	projevuje	na	dlouhodo-
bém	plánování.	 	 	 	 	 													(pl)
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Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ TGM  Vás zve na akci  
 
 

26. 6. 2015 Areál hřiště nad školou TGM  

15:45 Přivítání rodičů, dětí, učitelů a hostů 
16:15 Vystoupení dětí z mateřské školy 

16:30 Vystoupení  pěveckého sboru „HLÁSEK“ ze ZŠ TGM 
17:00 Vystoupení ZUŠ Náchod – taneční ukázky 

17:15 Vystoupení kouzelníka p. Malého 
17:50 Ukázka výcviku psů 

18:30 Vystoupení hudebního seskupení „GAMES GROUPE“ 
20:30 Závěr programu 

Ukázky oddílu „Judo Náchod“ 
Horolezecká stěna pod odborným 

dohledem 
Ukázky záchranného sboru 

Výtvarný happening 

Pekárny a cukrárny Náchod 
Primátor Náchod 

Mareš uzeniny Náchod 
Vítek uzeniny Náchod 

Pekařství U Zvonu Náchod 
Řeznictví u Vacků Studnice 

Město Náchod 

Souběžně s programem budou probíhat drobné sportovní disciplíny pro děti a 
rodiče. 

Po celý program je zajištěno bohaté občerstvení. V případě nepříznivého počasí se 
vše koná v prostorách školy. 

...staráme se o vaše zdraví...



16 Náchodský  zpravodajHOPSÁČEK, ARCHA

Červnové aktivity v Klubu SUN Náchod – MC Hopsáček
Léto	se	nezadržitelně	blíží,	ale	my	s	běžným	provozem	ne-

končíme.
Odpolední	a	večerní	kroužky	sice	během	prvních	dvou	týd-

nů	v	červnu	postupně	skončí,	ale	dopolední	Hopsáčci	se	budou	
aktivně	scházet	i	nadále.	Centrum bude otevřeno vždy v úterý 
a ve čtvrtek od 9.00 hodin,	vyhlížet	Vás	pověřená	osoba	bude	
vždy	nejpozději	do	10.30	hod,	jak	dlouho	u	nás	pobudete,	je	jak	
jistě	většina	z	Vás	již	ví,	pouze	a	pouze	na	Vás.	

V případě příznivého počasí červnové úterky oživíme spo-
lečnými výlety po okolí	–	projedeme	se	mašinkou,	autobusem,	
navštívíme	zvířátka,	park	v	Kudowa	Zdroj	apod.	Sledujte	face-
book	a	nebo	si	vždy	v	pondělí	večer	zavolejte	na	tel.:	608	970	406,	
kde	Vám	rádi	poskytneme	veškeré	informace	týkající	se	úterní-
ho	výletu.	Sejdeme	se	vždy	dopoledne	v	čase	od	8.30	do	9.30	po-
dle	spojů	MHD	na	předem	domluveném	místě.

Stříhání dětských vlásků proběhne v červnu 11. a 25. vždy 
cca od 15.30 hodin.	V	případě	zájmu	o	stříhání	se	prosím	tele-
fonicky	nebo	emailem	objednejte	nejpozději	do	9.00	hod	v	den	
stříhání.	Prázdninové	stříhání	bude	upřesněno.	Předběžně	mů-
žete	počítat	s	termínem	v	týdnu	od	20.	července,	od	17.	srpna	
a	31.	srpna.	Na	konkrétní	termíny	se	prosím	informujte	nebo	sle-
dujte	náš	facebook.	

Rozloučení v podobě tradičního nocování proběhne 12. červ-
na.	Zveme	všechny	děti	z	kroužku	Šikovné	ručičky	a	kroužku	Va-
ření,	které	samozřejmě	mohou	přizvat	i	své	kamarády.	V	přípa-
dě	zájmu	se	prosím	hlaste	nejpozději	do	10.	6.	2015	telefonicky	
nebo	na	email	(tel.:	608	970	406	nebo	604	610	581,	email: hopsa-
cek@seznam.cz)

Letní příměstské tábory – využijte volná místa na příměst-
ských táborech. Přehled	táborů	najdete	na	facebooku	Klubu	
SUN,	kde	je	též	průběžně	aktualizována	obsazenost	táborů.	In-
formovat	se	můžete	samozřejmě	i	telefonicky	nebo	na	email.	

Poslední dvě volná místa najdete i na pobytovém táboře 
na Pavlišově od 5. do 10. července.

O	letních	prázdninách	je	běžný	provoz	centra	uzavřen.	V	pro-
storách	probíhají	příměstské	tábory.	Mimo	termíny	táborů	je	
možné	prostory	využít	po	předchozí	telefonické	domluvě.

Děkujeme	všem,	kteří	aktivně	pomáhali	při	organizaci	pravi-
delných	nebo	jednorázových	aktivit.	Bez	Vás	by	to	prostě	nešlo.	
Za	pomoc	děkujeme	i	studentům	Střední	odborné	školy	sociál-
ní	–	Evangelické	akademie.	Děkujeme	všem	dětem	za	plyšové	
hračky,	které	jsme	odvezli	do	Fakultní	nemocnice	v	Hradci	Krá-
lové	a	udělali	tak	radost	nemocným	dětem.	Děkujeme	za	sběr	
víček	od	PET	lahví,	díky	kterým	pomůžeme	malému	Filípkovi.	
Za	zmínku	stojí	i	akce	„Upleť	čtverec	pro	Afriku“,	která	nakonec	
nepomohla	jen	malým	černouškům,	ale	vlastně	i	Vám	–	naučili	

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 

jste	se	háčkovat,	někdo	se	pustil	i	do	pletení,	mnozí	oprášili	svůj	
um	z	dětství,	zjistili	jaký	je	to	vlastně	„relax	s	přidanou	hodno-
tou“.	Byli	jsme	překvapeni,	kolik	různých	příběhů	tato	akce	vy-
volá.	S	nadšením	se	zapojily	i	babičky,	které	přidaly	i	čepičky,	
nátepníčky	apod.	Ještě	jednou	děkujeme	a	klidně	pleťte	a	háč-
kujte	dál,	v	říjnu	opět	rádi	odešleme	ve	spolupráci	s	Krámkem	
pro	radost	další	balík	do	Afriky.	Kdo	neví	oč	tu	běží	–	koukněte	
na	stránky	https://upletctverec.wordpress.com/.

V neposlední řadě bychom rádi poděkovali Městu Náchod za do-
savadní podporu, bez které by naše organizace nemohla fungovat. 
Děkujeme panu starostovi, který je vždy pozitivně nakloněn našim 
nápadům a když ne fi nančně, tak aspoň radou dopomůže k jejich 
realizaci. 

Přejeme	Vám	klidné	prázdniny,	bohaté	na	zážitky,	hodně	času	
strávených	s	rodinou	a	přáteli	a	těšíme	se	opět	v	září	na	viděnou.	

Kolektiv Klubu SUN – MC Hopsáček	

www.hopsacek.cz
MC Hopsáček

S	příchodem	května	nastává	v	Arše	personální	změna.	Po	dvou	
a	půl	letech	se	s	námi	loučí	naše	sociální	pracovnice	Míša	Ráz-
ková,	která	odchází	na	mateřskou	dovolenou.	Děti	přichysta-
ly	pro	Míšu	na	rozloučenou	překvapení	v	podobě	dárečků,	kte-
ré	samy	vytvořily.	

Na	přání	dětí	jsme	ve	středu	13.	května	uspořádali	výpravu	
za	koňmi.	Odpoledne	jsme	společně	strávili	na	ranči	Lipí	u	Ná-
choda.	Cesta	nebyla	dlouhá,	ale	šlo	se	stále	do	kopce,	takže	jsme	
se	všichni	těšili,	až	budeme	na	místě.	Když	jsme	překročili	po-
myslnou	hranici	ranče,	dostalo	se	nám	milého	uvítání	od	zdej-
šího	personálu.	Zvědavost	dětí,	které	hned	okukovaly	prostředí,	
vystřídalo	nadšení,	když	k	nám	byli	přivedeni	koně.	Po	skupin-
kách	si	každý	osedlal	svého	koníka	a	vydal	se	v	doprovodu	dí-
vek,	které	zde	pomáhají,	na	okruh.	Když	se	vystřídalo	všech	pat-
náct	dětí,	nakrmili	jsme	koně	jablky	a	přichystali	se	k	odchodu.	
Po	cestě	zpět	nás	čekala	hra,	kterou	připravily	dívky,	a	do	které	
se	všichni	s	obrovskou	vervou	pustili.	Počasí	nám	celý	den	přá-
lo	a	na	zpáteční	cestě	jsme	si	sdělovali,	jak	se	nám	výlet	vydařil.	

Natálie Kotopulu, sociální pracovnice Archy, Dokořán, o. s.

Co se dělo v květnu v Arše

Děkujeme občanům Města Náchoda, že využívají systém 
zpětného odběru a systém sběru tříděného odpadu! 

Děkujeme občanům Města Náchoda, 
že využívají systém zpětného odběru 

a systém sběru tříděného odpadu!
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Občanské sdružení DOKOŘÁN v Náchodě pomáhá dětem 
ve věku 6 až 18 let, jejichž rodiny se ocitly na sociálním okraji 
společnosti díky nepříznivé životní situaci. Sdružení bylo za-
loženo v roce 1995 a letos slaví 20. výročí svého působení v Ná-
chodě. Navázalo také aktivní a velice perspektivní spoluprá-
ci se Základní školou T. G. Masaryka v Bartoňově ulici. A aby 
toho nebylo málo, pracuje se na novém designu webu. 

Občanské	sdružení	DOKOŘÁN	poskytuje	sociální	služby	a	re-
alizuje	volnočasové	aktivity	a	programy	pro	děti	mezi	6.	a	18.	
rokem	a	díky	tomu	je	provází	obdobím	dospívání,	které	je	pro	
děti	tak	důležité.	Sdružení	má	svůj	vlastní	sociálně	aktivizač-
ní	projekt	ARCHA.	Právě	ten	řeší	problém	rodin,	které	se	nachá-
zejí	v	nepříznivé	životní	situaci	a	díky	němu	mohou	negativně	
ovlivnit	život	svých	dětí.	Projekt	Archa	řeší	problémy	dětí	a	je-
jich	samotných	rodin	ve	směru	nízké	podpory	vzdělávání,	špat-
né	finanční	situace,	záškoláctví,	dlouhodobá	nezaměstnanost,	
diskriminace,	šikana,	pohlavní	zneužívání,	užívání	návykových	
látek,	absence	pozitivních	vzorů	mládeže	a	řeší	například	i	pro-
blematiku	sociálně	vyloučené	lokality	a	života	v	ní.	

Sdružení	navázalo	spolupráci	se	Základní	školou	T.	G.	Masa-
ryka	v	Náchodě	a	díky	skvělému	přístupu	z	řad	učitelů	i	vede-
ní	školy	jsou	znát	první	výsledky.	Spolupráce	konkrétně	fungu-
je	na	bázi	“zájmu”.	To	znamená,	že	pracovník	z	o.s.	DOKOŘÁN	
kontaktuje	učitele	ZŠ	a	ten	pracovníkovi	přesně	definuje	žákův	
problém	a	kde	je	potřeba	více	zapracovat.	Následně	pracovník	
o.s.	DOKOŘÁN	pomůže	žákovi	s	doučováním,	informuje	rodinu	
a	celkově	se	lépe	připraví	na	možné	a	konkrétní	problémy	s	žá-
kem,	o	kterých	zpětně	informuje	školu.	Tudíž	dochází	k	oběhu	
ucelených	informací,	které	slouží	lépe	rodině,	škole	i	občanské-
mu	sdružení	a	tento	celek	pomáhá	nejvíce	dítěti	samotnému.	
„Ze spolupráce se sociální službou Archa občanského sdružení Do-
kořán máme radost, ale přiznávám, je to náročné. Pečlivě sledujeme 
žáky ve snaze jim pomoci a díky tomu zlepšit jejich budoucí život. 
První výsledky nám ukazují efektivitu a to je velký důvod proč v za-
počaté práci pokračovat,“	říká	zástupkyně	ředitele	ZŠ	T.	G.	Masa-
ryka	v	Náchodě	Mgr.	Jana	Žaludová.	Novinkou	v	tomto	projektu	
jsou	pravidelné	schůzky	žáka,	rodiny,	třídního	učitele	a	sdruže-
ní	samotného.	Hodnotí	se,	co	se	žákovi	povedlo	a	co	tak	pove-
dené	již	nebylo	a	rovnou	se	vytvoří	plán,	jak	dítěti	nejlépe	a	nej-
rychleji	pomoci.	„Bonusem je měsíční rekapitulace se zástupkyní 
ředitele. Momentálně spolupracujeme s šestnácti rodinami. Máme 
radost, že se dětem vrací sebevědomí a motivace a že už ve třídách 
nejsou za outsidery,“	říká	vedoucí	sociální	služby	Archa	Bc.	Mi-
chaela	Pišlová.	

K	20.	výročí	si	občanské	sdružení	DOKOŘÁN	nadělí	nový	de-
sign	webových	stránek	a	krásná	nová	loga.	Připravuje	se	face-
bookový	profil	sdružení	i	fotografická	kampaň.	Dodělávají	se	
také	nové	strategické	cíle,	které	odstartují	s	nadcházejícím	ro-
kem.	„Ano, ve sdružení proběhne hodně změn. V pozitivním slova 
smyslu. Máme také v plánu zářijové překvapení v podobě kulturní 
akce, která by měla udělat radost všem Náchoďákům, ale prozatím 
je to překvapení, takže nepředbíhejme,“	dodává	Michaela	Pišlová.	

Odborné dotazy:
Koordinátorka	služby	a	sociální	pracovnice	
Bc.	Michaela	Pišlová,	archa@dokoran.eu
tel.:	+420	774	929	182
Kontakt	pro	novináře:	
PR	/	Marketing	pro	o.s.	Dokořán
Vendula	Brdičková,	
tel.:	+420	737	548	914,	
vendulabrdickova@gmail.com

Náchodské sdružení Dokořán
se otevírá nové spolupráci, 
mění design a slaví 20. výročí

Den nezávislosti – akce, která spojuje již třetím rokem svět 
hendikepovaných se světem zdravých lidí, se uskuteční dne  
6. 6. 2015 od 14 do 18 hodin v parku A. Jiráska v Hronově.

„I letos jsme pro návštěvníky Dne Nezávislosti připravili velmi bo-
hatý program. Jízda na koních, handbikách, plavba po Metuji na ká-
noích, skákací hrad, různé soutěže, ukázky canisterapie, dokonce 
i ukázka práce dobrovolných hasičů a mnoho dalšího.“ Dodává	To-
máš	Buriánek,	vedoucí	oddílu	Lotři	Hronov.	„Smysl akce vidíme 
v tom, že zde mají lidé možnost udělat si vlastní názor na to, jací jsou 
vlastně hendikepovaní lidé a co všechno dokážou.“ 

Tuto	akci	pořádají	dvě	neziskové	organizace	–	Občanské	sdru-
žení	Cesta	Náchod,	které	je	poskytovatelem	sociálních	služeb	pro	
osoby	s	hendikepem	a	dětský	vodácký	oddíl	Lotři	Hronov,	kte-
rý	vychovává	další	generaci	lidí	v	duchu	zachování	důležitých	
lidských	hodnot.

„Ještě	bych	dodala,	že	letošní	Den Nezávislosti bude pestřejší 
o dva stánky vystavovatelů kompenzačních pomůcek. Na těchto sta-
novištích budou k dispozici zástupci firem a budou připraveni po-
dat dostatek informací o svých produktech, např. o účasti na hraze-
ní kompenzačních pomůcek pojišťovnou. Nejedná se jen o produkty 
pro postižené, ale například i pro seniory,“ říká Denisa Voborníko-
vá z OS Cesta Náchod.

Více	informací	o	našich	akcí	naleznete	na	společných	strán-
kách	www.spolecnysvet.com	a	na	stránkách	našich	organizací	
OS	Cesta	Náchod	–	kontakt	www.stacionarcesta.cz	Lotři	Hronov	
www.lo3.cz.

Kontakty:
Denisa	Voborníková,	ředitelka	OS	Cesta	Náchod
tel.:	737	219	833,	vobornikova@stacionarcesta.cz
Tomáš	Buriánek,	vedoucí	dětského	oddílu	Lotři
tel.:	775	951	461,	info@lo3.cz

„Den nezávislosti“
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www.kladskepomezi.cz

MODRÁ LINKA

Náchod - Kudowa Zdrój - Karłów - Broumov

TA M ODKUD -  K A M ZPĚT

čas čas odjezd • zastávky • příjezd čas čas
8:15 12:15 Náchod, aut. st. 11:50 16:10

- - Náchod, Běloves, Ida - -
8:19 12:19 Náchod, CLO 11:46 16:06
8:20 12:20 Kudowa Zdrój, Slone, CLO 11:45 16:05

- - Kudowa Zdrój, ul. Zdrojowa - -
8:25
8:27

12:25
12:27

Kudowa Zdrój 11:40
11:38

16:00
15:58

8:38 12:38 Karlów, Bledne skaly 11:25 15:45
8:50
8:55

12:50
12:55

Karlów 11:15
11:10

15:35
15:35

9:15 13:10 Radków 10:50 15:20
( 13:13 Ratno Górne ( 15:17
( 13:16 Ratno Dolne ( 15:14
( 13:20 Wambierzyce ( 15:10
( * - ( *
( ... - ( ...
( ... - ( ...

9:24 ... Tlumaczów, CLO 10:35 ...
9:25 ... Otovice, celnice 10:34 ...
9:35 ... Broumov, aut. st. 10:25 ...

* jede od 30. května do 28. září 2015 v sobotu, v neděli a ve svátky, 
v době letních prázdnin od 1. července do 31. srpna jede každý den

ČERVENÁ LINKA

Hradec Králové - Náchod - Adršpašsko - teplické skály - Pomezní Boudy

TA M ODKUD -  K A M ZPĚT

čas odjezd • zastávky • příjezd čas
7:15 Hradec Králové,Terminál HD …
7:35 Jaroměř, Na Špici …
7:40 Jaroměř, aut. st. …
7:55 Česká Skalice, nám. …
8:06 Náchod, Staré Město, rozc. …
8:10
8:15

Náchod, aut. st. 18:40

8:25 Velké Poříčí, pošta 18:30
8:30 Hronov, aut. st. 18:25
8:38 Bezděkov n. Met., Na Mýtě 18:18
8:45 Police n. Met., aut. st. 18:10
9:05 Teplice n. Met., nám. 17:50
9:10 Teplice n. Met., skály 17:45
9:20 Adršpach, skály 17:35
9:25 Adršpach, Horní Adršpach, žel. zast. 17:25
9:40 Chvaleč, kino 17:10

10:00
10:05

Trutnov, aut. nádr. 16:50
16:45

10:25 Svoboda n. Úpou, aut. st. 16:25
10:30 Horní Maršov, most 16:20
10:35 Horní Maršov, Temný Důl, odb. Malá Úpa 16:15

( Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, nám. 16:10
( Pec p. Sněžkou, aut. st. 16:05
( Pec p. Sněžkou,Velká Úpa, nám. 16:00

10:35 Horní Maršov, Temný Důl, odb. Malá Úpa 15:55
10:50 Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn 15:45
11:00 Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy 15:35

CYKLOBUSY
KLADSKÝM POMEZÍM • NA VÝLET BEZ AUTA

Nechte se dovézt společně s Vaším kolem 
do turisticky zajímavých míst Kladského pomezí, 

Krkonoš a do polských Stolových hor.
Fo
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Horní Malá Úpa

Pec pod 
Snežkou

Svoboda 
nad Úpou

Trutnov

HRADEC
KRÁLOVÉ

Náchod

Adršpach

Teplice 
nad Metují

Police 
nad Metuji

Hronov

Česká Skalice

Jaroměř

Broumov
Tlumaczów

Radków Wambierzyce

Karlów

Kudowa Zdrój
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KLADSKEPOMEZI-inz_A4-cyklobusy.indd   1 07.04.15   14:36
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Osadní výbor Babí a Základní škola Pavlišovská ulice
si Vás dovolují pozvat na oslavy

sobota 20. června 2015 od 10.00 hodin na hřišti SK STAR Babí (bývalá DTJ)
Program, kterým Vás bude provázet moderátor Filip Pultar:

Akademie žáků školy, mažoretky MONA Náchod, průvod obcí, hudební skupiny Klapeto a OK STYL,
kouzelník Pavel Rydval, Strong man, Duo Křemílci, břišní tanečnice, hudební skupina Modeus

Dopoledne v hasičské zbrojnici: Den otevřených dveří 
Odpoledne v budově školy: Výstava fotografií ze života školy a občanů Babí

 Přednáška prof. Aleše Fetterse o historii Babí od 15 hodin

Občerstvení: na hřišti, v pohostinství Truhlárna, v hotelu Tommy
Oslavy se konají za každého počasí. Vstup zdarma.

600 let od první písemné zmínky o Babí 
a 120 let od založení školy

Náchodští mohou 
souboji s ostatními městy získat peníze 
pro charitu, stačí sebrat nejvíc elektra

Co je drobné elektro
počítače,	PC	příslušenství	
jako	myši,	klávesnice,	
reproduktory,	sluchátka,	
USB	kabely,	elektronické	
hračky,	elektronické	
nářadí,	varné	konvice,	
sendvičovače,	toastery,	
kuchyňské	roboty,	domácí	
drobné	spotřebiče,	telefony,	
fény,	kulmy,	kalkulačky,	
tiskárny,	malé	stolní	kopírky,	
videokamery,	fotoaparáty	
včetně	příslušenství,	osvětlení	
(ovšem	nikoliv	žárovky	
a	zářivky)

Co není drobné elektro
Televize,	monitory,	zářivky,	
žárovky	a	velké	domácí	
spotřebiče	jako	např.	ledničky,	
pračky	nebo	chladničky

Soutěžící města
Pardubice
České Budějovice
Ostrava
Plzeň
Brno
Poděbrady
Náchod
Praha
Ústí nad Labem
Tábor
Teplice
Česká Lípa
Písek
Žatec
Mělník

V	sobotu	13.	června	se	obyvatelé	Náchoda	budou	moci	zapo-
jit	do	originální	soutěže,	která	probíhá	ve	vybraných	městech	
po	celé	ČR	od	2.	května	do	8.	srpna	2015.	Každý	kilogram	drob-
ných	elektrozařízení,	který	v	této	době	Náchodští	vhodí	do	spe-
ciálních	červených	kontejnerů	nebo	odnesou	do	sběrných	dvorů	
ve	městě,	se	započítá	do	soutěže	mezi	patnácti	českými	a	morav-
skými	městy.	„Město, které nasbírá v daném období nejvíce drob-
ného elektra, vyhraje 30 000 Kč, které může použít na dobročinné 
a charitativní účely. Druhé město v pořadí získá 20 000 Kč a třetí 
10 000 Kč,“	vysvětluje	Martina	Ďaďová	z	kolektivního	systému	
ASEKOL,	který	soutěž	organizuje.
Hledá se nejoriginálnější kus starého elektra

Kromě	soutěže	o	peníze	pro	charitu	se	Náchodští	setkají	s	tří-
děním	drobného	elektra	minimálně	 ještě	 jednou	–	v	sobotu	
13.	června	totiž	do	Náchoda	zavítá	TV	Prima	v	rámci	své	road-
show	Prima	jede	za	vámi.	Partnerem	roadshow	je	právě	kolek-
tivní	systém	ASEKOL.	Kromě	živého	vysílání	Zpráv	TV	Prima	
přímo	z	Masarykova	náměstí,	koncertu	populárních	kapel	a	bo-
hatého	doprovodného	programu	pro	celou	rodinu	budou	moct	
Náchodští	po	celý	den	přinášet	drobná	vysloužilá	elektrozaříze-
ní	přímo	na	Masarykovo	náměstí	do	velkého	červeného	kontej-
neru.	„Kontejner bude instalovaný na speciální váze, a všichni tak 
budou moci průběžně sledovat, jak elektra přibývá,“	doplňuje	Ďa-
ďová.	Kdo	13.	června	přinese	nejvíc	drobného	elektra,	vyhraje	
chytrý	telefon	Samsung.	Spolu	se	soutěží	o	nejpilnějšího	sběra-
če	ale	moderátor	vyhlásí	také	toho,	kdo	přinese	nejkurióznější	
elektrozařízení,	a	předá	mu	powerbanku.	„Občas nalézáme v čer-
vených kontejnerech opravdové kuriozity, výjimkou nejsou ani sto 

let staré elektrospotřebiče nebo třeba elektrospotřebiče, které vůbec 
nejsou běžné. A právě takové spotřebiče mají šanci zvítězit v soutě-
ži,“	říká	Ďaďová.	

Kromě	toho,	že	Náchodští	pomůžou	sběrem	vysloužilého	elek-
tra	životnímu	prostředí,	udělají	také	dobrý	skutek.	Za	každý	ki-
logram,	který	13.	června	do	červeného	kontejneru	vhodí,	pošle	
ASEKOL	10	Kč	nadačnímu	fondu	Rovná	šance,	který	spolupracu-
je	s	Národní	radou	osob	se	zdravotním	postižením.	Rovná	šan-
ce	pomáhá	hendikepovaným	s	fi	nancováním	rekvalifi	kačních	
a	vzdělávacích	kurzů,	a	umožňuje	jim	tak	najít	si	zaměstnání.
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Vážení	členové,	zaměstnanci	a	dobrovolníci	Českého	červe-
ného	kříže	v	náchodské	oblasti	dovolte	mi,	abych	Vám	poblaho-
přála	ke	Světovému	dni	Červeného	kříže	a	Červeného	půlměsíce		
–	8.	květen.	Při	této	příležitosti	Vám	děkuji	za	všechno,	co	jste	
prostřednictvím	Červeného	kříže	vykonali	pro	ty,	kterým	Čer-
vený	kříž	pomáhá,	za	Vaši	osobní	obětavost.

Významným	výročím	letošního	roku	je	50.	výročí	a	deklara-
ce	současného	znění	Základních	principů	ČK	a	ČP:		humanita,	
nestrannost,	neutralita,	nezávislost,	dobrovolost,	jednota	a	svě-
tovost.

Právě	těchto	sedm	slov	je	základem	pro	efektivitu	naší	čin-
nosti	dnes	i	v	budoucnu.

Slavnostního	setkání	v	Senátu	ČR	11.	května	2015	u	příleži-
tosti	Světového	dne	Červeného	kříže	se	zúčastnila	a	ocenění	pro	
obětavé	a	zasloužilé	členy	ČČK		převzala	z	rukou	prezitenta	ČČK	
Doc.	Dr.	Marka	Jukla	paní	Marie	Vítová	z	Vysokova		a	pamětní	
list	převzala	paní	Lenka	Zelená	z	Náchoda.	Přeji	mnoho	úspě-
chů	v	další	činnosti.				Ing. Jaroslava Vlčková – OVR OS ČČK Náchod

Světový den Červeného kříže

Dvaadvacátého	dubna	jsme	se	sešli	v	restauraci	u	Mílů	na	Pl-
hově	(Bláhovi),	i	přes	velkou	nemocnost	členů,	v	hojném	počtu.	
Paní	předsedkyně	Olga	Frühaufová	nás	seznámila	s	bohatým	
programem:	historie,	zdravotnická	osvěta,	pobavení	a	připra-
vené	občerstvení.

Se	zájmem	jsme	se	zatoulali	do	historie…o	práci	Červeného	
kříže	v	Náchodě	z	roku	1945–1946,	kdy	naším	městem	prošlo	
asi	70	000	tisíc	uprchlíků.	Současně	směrem	k	hranicím	ujížděli	
od	nás	němečtí	uprchlíci,	kteří	byli	v	lednu	a	následujících	měsí-
cích	evakuováni,	a	jež	byli	u	nás	jako	národní	hosté.	Všem	cizin-
cům	se	dostalo	pohostinství,	stravování	i	pomoci	od	Červeného	
kříže.	Z	dobrovolných	sbírek	jsme	ošatili	desetitisíce	potřebných,	
bez	ohledu	na	národnost.	Když	naše	město	bylo	vyčerpáno,	po-
mohly	vesnice…	při	čtení	z	útlé	knížečky,	mnohým	přítomným	
stékaly	slzy	dojetím,	zamysleli	jsme	se,	zda	v	dnešní	době	by	
taková	hektická	spolupráce	ve	prospěch	běženců,	byla	možná.

V	 rámci	 zdravotní	 besedy	 jsme	 mezi	 sebou	 přivítali	 paní	
MUDr.	Horánskou	se	sestrou	Noskovou,	které	nás	seznámily	
s	problematikou	nemoci	Diabetes	I	a	II.	typu,	zdravým	životním	
stylem,	vyhnutí	se	nevhodných	potravin,	hlavní	zásady	stravo-
vání	při	diabetu,	výměnné	jednotky	zeleniny,	ovocných	salátů,	
zeleninových	šťáv,	pečiva,	polévek,	těstovin	a	jiné.	

Po	dobrém	občerstvení,	jsme	mezi	námi	přivítali	pana	Malé-
ho,	jednoho	z	nejslavnějších	kouzelníků,	Mistra	České	republiky,	
který	svými	kouzly	s	kartami,	všechny	přítomné	uváděl	v	úžas.	
Bylo	pěkné	sledovat,	jak	se	přítomní	těší	z	každého	kouzla	a	jsou	
zapálení	do	hry	ve	snaze	je	pochopit.	V	rámci	„veselý	senior“	
jsme	panu	Malému	poděkovali	potleskem,	drobnou	pozorností,	
uznáním,	popřáli	mnoho	úspěch	a	vděčných	diváků.	

Paní	předsedkyně	poděkovala	manželům	Bláhovým	a	p.	Batič-
kové	za	pochopení	pro	ZP,	rychlé	a	výborné	občerstvení,	členům	
výboru	za	spolupráci	při	zdařilém	odpoledni	a	popřála	všem	pří-
tomným	hodně	zdraví,	radosti	ze	společných	akcí	a	vše	dobré.

Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček
Více informací naleznete na www.szdp-nachod.cz. 

Vydařená zdravotní beseda

to vše v kině Vesmír v Náchodě v ČERVNU 2015
SVĚTOVÉ KONCERTY

 Neděle 28. června ve 20.15 hodin
Satelitní	přímý	přenos	koncertu	z	Berlína
KONCERT BERLÍNSKÉ FILHARMONIE Z WALDBÜHNE
Berlínský	Waldbühne	je	jedním	z	nejkrásnějších	venkovních	
amfiteátrů	na	evropském	kontinentu.	Každoročně	hostí	letní	
koncerty	Berlínských	filharmoniků,	které	se	s	více	než	22	tisí-
ci	návštěvníky	řadí	mezi	nejoblíbenější	koncerty	klasické	hudby	
na	světě.	Letos	vystupují	Berlínští	filharmonikové	pod	taktov-
kou	šéfdirigenta	BF	Sira	Simona	Rattleho	a	na	svém	posledním	
koncertu	letošní	sezóny	přivítají	hvězdného	sólistu	večera	–	fe-
nomenálního	čínského	klavíristu	Lang	Langa,	který	zahraje	je-
den	z	nejznámějších	koncertů	pro	klavír	a	orchestr	(a	zároveň	
i	jeden	z	nejpopulárnějších	klavírních	koncertů	vůbec)	–	klavírní	
koncert	a-moll	Edwarda	Griega.	V	dalším	programu	zazní	slav-
né	filmové	melodie.
Kino	Vesmír	v	Náchodě	je	jediným	kinem	v	ČR,	které	divákům	
přiblíží	tento	mimořádný	kulturní	zážitek!	
Vstupné 250 Kč, zlevněné vstupné v předprodeji do 20. 6. 2015 200 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
Sobota 18. července ve 20,00 hodin
Satelitní	přenos	koncertu	z	holandského	Maastrichtu
 ANDRÉ RIEU – LIVE IN MAASTRICHT 2015 

André	Rieu	a	jeho	11.	koncert	v	kinech!	André	Rieu	–	nizozem-
ský	houslista,	dirigent	a	skvělý	bavič	publika	s	obrovským	smy-
slem	pro	humor,	to	vše	ve	světovém	formátu.	André	Rieu	známý	
širokému	publiku	jako	Král	valčíků	se	specializuje	na	takzvanou	
lehkou	klasiku	a	každoročně	vystupuje	před	tisícovkami	fanouš-
ků	v	krásných	kulisách	svého	domovského	města	Maastrichtu.	
I	letos	ho	jako	již	tradičně	doprovodí	známý	Johann	Strauss	Or-
chestra	spolu	se	soprány	a	tenory	a	dojde	i	na	speciální	hosty.	
Maastrichtské	koncerty	jsou	Andrého	nejpopulárnější	a	ten	le-
tošní	by	měl	být	navíc	podle	jeho	vlastních	slov	tím	největším	
a	nejokázalejším.	A	vy	můžete	být	u	toho…	
Vstupné 250 Kč, studenti a senioři 200 Kč.

na www.fotopress.cz
snadno a rychle zhotovíte

svůj kalendář nebo fotoknihu

FOTOKNIHY, FOTOKALENDÁŘE 
vyrábíme přímo v Náchodě
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BLIŽŠÍ INFORMACE NA

www.impulshk.cz
AUTOLAKY
Ing. Alena Lochmanová

Na Hamrech 874
(řemeslnické centrum)

547 01 NÁCHOD 

Šlapací vozítka
4. mezinárodní sraz

Náchod 13. 6. 2015
Kudowa-Zdrój 14. 6. 2015 (PL)

www.slapacimoskvice.cz

Jan Birke
poslanec PS PČR,
starosta města 
Náchod

Mgr. Soňa Marková
poslankyně PS PČR

Piotr Maziarz /PL/
Burmistrz Miasta 
Kudowa Zdroj

Pracovní grafi cký manuál

Město Náchod

mobil: 777 949 302

Kudowa Zdroj

Cukrárna pod rousínem

Česká Skalice 

604 424 978 
VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD PNEU

LÉKÁRNA 
U ITÁLIE s.r.o.
Kamenice 131
547 01 Náchod
Tel. 491 423 999

ul. 1 maja 4a
57-350 Kudowa Zdrój
Tel.: 74 866 33 60

OČNÍ OPTIKA

Náchod 13. 6. 2015
8.00 – 9.30 Registrace na dětském dopravním hřišti v Náchodě
 – dopředu se můžete přihlásit zde: www.slapacimoskvice.cz
11.00  Start Spanilé jízdy šlapacích autíček u bývalého hotelu Itálie 
 – jízda po pěší zóně (ul. Kamenice) na náměstí TGM
12.30  Zahájení hlavního programu
Soutěže pro děti (řidiče vlastních autíček)
▶ Jízda zručnosti, rychlostní závody, technická zručnost, technická znalost 
    šlapacího vozítka 
▶ jízda podle předpisů na dopravním hřišti, včetně světelné křižovatky
Soutěž pro dospělé
Hodnocená výstava šlapacích autíček v kategoriích:
■ Šlapací Moskviče originál ■ Šlapací Moskviče upravené ■ Ostatní šlapací vozítka
Hodnocená výstava velkých Moskvičů a dalších historických vozidel
Doprovodný program
• Ukázka RC modelů nákladních automobilů a tanků 
• Ukázka výcviku psů • Trampolína pro děti
16.00 Předpokládané ukončení akce
Změna programu vyhrazena. Za bezpečnost dětí zodpovídají rodiče.
Další informace budou průběžně doplňovány na webové stránky.
www.slapacimoskvice.cz    https://www.facebook.com/sraz.slapacich.auticek.moskvicu

Kudowa Zdrój 14. 6. 2015
Od 14.00 hod. v lázeňském parku Kudowa Zdrój

▶ Prezentace starých aut značky Moskvič

▶ Spanilá jízda šlapacích autíček

▶ Jízda zručnosti

▶ Rychlostní závody šlapacích autíček

Zveme k účasti na závodech děti, které mají auta, traktory nebo jiná 
šlapací autíčka

Záštitu převzali:
Poslanec PS PČR, starosta města Náchod Jan Birke
Poslankyně PS PČR Mgr. Soňa Marková
Starosta města Kudowa-Zdroj Piotr Maziarz

Vítány jsou Moskviče i jiná autíčka, traktory, formule a další šlapací vozidla s VOLANTEM, s řidičem i bez řidiče.

oskvič klub
Č e s k é  r e p u b l i k y
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5. 6. 2015 20.00 Krčma Maštal
Turnový	háj:	Eva	Turnová	(The	Plastic	People	of	The	Universe,	DG	
307)	v	autorském	čtení	a	hraní.
Vstupné: 90,-

6. 6. 2015 19.30 Aula JG Náchod
Teď,	nádech,	a	leť	(Olešnice/Praha-Šárka):	KÁBUL,	BAGDÁD,	AR	
RAQQUAH,	MAARRAN…
Divadelní	mozaika	ze	střepů	životů	těch,	kdo	museli	opustit,	je-
jichž	osudy	píše	válka.
Příběhy	o	identitě,	nostalgii,	odhodlání,	a	poznání,	že	jakouko-
liv	cestou	se	dá	jít	vpřed.
Vstupné: 40,-

11. 6. 2015 19.30 Divadlo Pod zámkem ZUŠ Náchod
Triarius/	Divadlo	Jesličky	Josefa	Tejka	(Česká	Třebová/Hradec	Krá-
lové):	Floriana	Zeller	–	Ten	druhý
Komorní	psychologické	drama	o	vztazích,	pravidlech,	přátelství	
a	nevěře.	O	představách.	O	životě	ve	dvou.	O	samotě.	O	ženách	
a	mužích.	O	tom,	jak	myslí.	O	nás.
Vstupné: 50,-

15. 6. 2015 19.30 Divadlo Pod zámkem ZUŠ Náchod
Jedenáct	a	půl	kilogramu	(Praha/	Tuhaň/	Jaroměř):	Paprsky	slunce
Surová	pohádka	o	návratu	mladíka,	kterého	si	voda	tehdy	ne-
vzala.	Umělý	mýtus	o	králi	chránícím	zájmy	své	země.	Příběh	
o	hledání	nového	světla.	Plaváček?	Zlaté	vlasy?	Kovové	řetězy?	
Vstupné: 40,-

19. 6. 2015 19.30 Aula JG Náchod
Matija	Solce	(Slovinsko):	Kosti	(Bones)
Světově	proslulý	loutkářský	kouzelník	z	Lublinu	přes	pražskou	
DAMU	dorazí	s	akordeonem	a	kufrem	kostí	až	do	Náchoda.	Smrt.	

DESET DEKA FESTIVAL 2015
ČERVEN 2015, Náchod

5/6/2015 20/00
EVA TURNOVÁ
(The Plastic People of The Universe, DG 307) 

TURNOVÝ HÁJ
Autorském čtení a hraní.
Krčma Maštal
Vstupné: 90,–

6/6/2015 19/30
TEĎ, NÁDECH, A LEŤ 
(Olešnice/Prha-Šárka)

KÁBUL, BAGDÁD, 
AR RAQQUAH, 
MAARRAN…
Divadelní mozaika ze střepů životů těch, kdo 
museli opustit, jejichž osudy píše válka.
Příběhy o identitě, nostalgii, odhodlání, 
a poznání, že jakoukoliv cestou se dá jít vpřed.
Aula JG Náchod
Vstupné: 40,–

 

11/6/2015 19/30
TRIARIUS/ DIVADLO 
JESLIČKY JOSEFA TEJKA
(Česká Třebová/Hradec Králové)

FLORIANA ZELLER – TEN 
DRUHÝ
Komorní psychologické drama o vztazích, 
pravidlech, přátelství a nevěře. 
O představách. O životě ve dvou. O samotě. 
O ženách a mužích. O tom, jak myslí. O nás.
Divadlo Pod zámkem ZUŠ Náchod
Vstupné: 50,–

15/6/2015 19/30
JEDENÁCT A PŮL 
KILOGRAMU 
(Praha/Tuhaň/Jaroměř)

PAPRSKY SLUNCE
Surová pohádka o návratu mladíka, 
kterého si voda tehdy nevzala. Umělý 
mýtus o králi chránícím zájmy své země. 
Příběh o hledání nového světla. Plaváček? 
Zlaté vlasy? Kovové řetězy?
Divadlo Pod zámkem ZUŠ Náchod
Vstupné: 40,–

19/6/2015 19/30
MATIJA SOLCE 
(Slovinsko)

KOSTI (BONES)
Světově proslulý loutkářský kouzelník 
z Lublinu přes pražskou DAMU dorazí 
s akordeonem a kufrem kostí až do 
Náchoda. Smrt. Proč o ní nemluvit, když 
je všude kolem nás? Každý den jde Smrt 
kolem nás a říká „Ahoj, hezký den, že?“ 
Koncert a současně loutkové divadlo pro 
dospělé a mládež od 12. Možná z toho bude 
i hudební večírek.
Aula JG Náchod
Vstupné: 50,–

20/6/2015 19/30
DRED 
(Náchodsko/Kladsko/pražsko)

NUDLE SE KRÁJÍ 
JEMNĚ + BALABA
Po vavřínech z Turnova, Písku i Prahy 
konečně doma. Ligeti Ligeti Ligeti 
Balaban Balaban Balaban. Dvě osobnosti 
extrémním divadelním jazykem. Současná 
hudba, literatura i divadlo naostro. Doslova.
jeviště Divadla Dr.Josefa Čížka – Beránku 
(vstup zadem!!!)
Vstupné: 50,–

24/6/2015 19/30
TRIARIUS 
(Česká Třebová)

JOSEF TOPOL – KOČKA 
NA KOLEJÍCH
Slavná hra básníka mezi českými dramatiky 
Josefa Topola v podání českotřebovského 
Triaria. Prověřeno Jiráskovým Hronovem.
Divadlo Pod zámkem ZUŠ Náchod
Vstupné: 60,–

28/6/2015 19/30
GEISSLERS 
HOFCOMOEDIANTEN 
(Praha/Kuks/Náchod)

G.B.ANDREINI - DVĚ 
KOMEDIE V KOMEDII
Tradiční host festivalu s objevnou novinkou. 
Nevážné divadlo o závažných věcech podle 
přelomové benátské komedie z roku 1623. 
„Šťastný je ten, kdo komedie vymyslel, kdo 
je hraje, ale nejšťastnější ten, kdo se na ně 
dívá. Jsou totiž součástí velkého dění.“
Divadlo Pod zámkem ZUŠ Náchod
Vstupné: 80,–

29.6.2015 19.30 
DREJG 
(Náchod)

WILLIAM S. A SOUBOR – 
SHAKETHERAPHABARET
Psychoterapeutická seance exkluzivní 
sebranky elitních cvoků, snad i se zpěvy. 
Aula JG Náchod
Vstupné: 30,–

www.facebook.com/divadlo.drejg
www.gymnachod.cz
www.mestonachod.cz

A4.indd   1 18.05.15   11:52

	Díky	mezinárodnímu	projektu	„Vstupujeme	na	trh	země	sou-
seda“	bylo	studentům	VOŠ	a	SPŠ	stavební	arch.	Jana	Letzela	v	Ná-
chodě	umožněno	navštívit	polskou	střední	odbornou	školu	„Ze-
spół	Szkół	Budowlano	–	Elektrycznych“	ve	Svídnici.	Exkurze	se	
uskutečnila	14.	května	2015.	Zúčastnilo	se	jí	dvaadvacet	zájem-
ců	z	řad	studentů	druhých	a	třetích	ročníků	oboru	Pozemní	sta-
vitelství.

	Budoucí	náchodští	stavaři	a	jejich	pedagogický	dozor	byli	bě-
hem	uvítacího	setkání	v	aule	tamní	školy	seznámeni	s	polským	
školským	systémem,	nahlédli	do	odborně	vybavených	učeben,	
tělocvičny	a	posilovny.	Poté	jsme	se	všichni	přesunuli	do	centra	
praktického	vyučování.	Po	zevrubné	prohlídce	celého	moderně	
zrekonstruovaného	areálu	čekal	na	naše	studenty	dovednostní	
úkol.	Poměřili	si	síly	se	svými	polskými	kolegy	ve	zdění	komí-
nu.	Obě	strany	tato	činnost	zaujala.	

	Na	závěr	exkurze	byla	nachystána	prohlídka	historického	já-
dra	města.	Nejvíce	nás	uchvátil	dřevěný	kostel	Míru,	který	si	
právem	zaslouží	zápis	na	seznamu	kulturního	dědictví	UNESCO.

	Cílem	exkurze	byl	rozvoj	odborných,	kulturních	a	jazykových	
znalostí	i	dovedností.	Rádi	bychom	na	tuto	první	návštěvu	na-
vázali	dalším	shledáním.	Polské	škole	byla	proto	nabídnuta	ře-
ditelem	náchodské	stavební	školy	užší	spolupráce.	Uvidíme,	zda	
bude	ze	strany	polských	studentů	stejný	zájem.

	Podobná	zaměřenost	škol,	blízká	vzdálenost	i	jazyková	pří-
buznost	by	byly	vekou	výhodou	pro	další	kooperaci.	Byla	by	tak	
využita	možnost,	kterou	přeshraniční	spolupráce	mezi	Českou	
a	Polskou	republikou	nabízí.

Mgr. Lea Zálišová      

Náchodské stavebce 
se podařilo nalézt 
partnerskou školu v polské Svídnici

Proč	o	ní	nemluvit,	když	je	všude	kolem	nás?	Každý	den	jde	Smrt	
kolem	nás	a	říká	„Ahoj,	hezký	den,	že?“	Koncert	a	současně	lout-
kové	divadlo	pro	dospělé	a	mládež	od	12.	Možná	z	toho	bude	
i	hudební	večírek.
Vstupné: 50,-

20. 6. 2015 19.30 jeviště Divadla Dr. Josefa Čížka – Beránku 
(vstup	zadem!!!)
DRED	(Náchodsko/	Kladsko/	pražsko):	Nudle	se	krájí	jemně+Balaba
Po	vavřínech	z	Turnova,	Písku	i	Prahy	konečně	doma.	Libeti	Li-
geti	Ligeti	Balaban	Balaban	Balaban.	Dvě	osobnosti	extrémním	
divadelním	jazykem.	Současná	hudba,	literatura	i	divadlo	naos-
tro.	Doslova.
Vstupné: 50,-

24. 6. 2015 19.30 Aula JG Náchod
Triarius	(Česká	Třebová):	Josef	Topol	–	Kočka	na	kolejích
Slavná	hra	básníka	mezi	českými	dramatiky	Josefa	Topola	v	po-
dání	českotřebovského	Triaria.	Prověřeno	Jiráskovým	Hronovem.
Vstupné: 60,-

28. 6. 2015 19.30 Divadlo Pod zámkem ZUŠ Náchod
Geisslers	Hofcomoedianten	(Praha/	Kuks/	Náchod):	G.	B.	Andrei-
ni	–	Dvě	komedie	v	komedii
Tradiční	host	festivalu	s	objevnou	novinkou.	Nevážné	divadlo	
o	závažných	věcech	podle	přelomové	benátské	komedie	z	roku	
1623.	„Šťastný	je	ten,	kdo	komedie	vymyslel,	kdo	je	hraje,	ale	
nejšťastnější	ten,	kdo	se	na	ně	dívá.	Jsou	totiž	součástí	velké-
ho	dění.“
Vstupné: 80,-

29. 6. 2015 19.30 Aula JG Náchod
DREJG	(Náchod):	William	S.	a	soubor	–	SHAKETHERAPHABARET
Psychoterapeutická	seance	exkluzivní	sebranky	elitních	cvoků,	
snad	i	se	zpěvy.	
Vstupné: 30,-
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zve 

v sobotu 20. června 2015 odpoledne 
 

na POHÁDKOVOU CESTU 
 

Start pod Orelnou v Šonově od 14 do 15,30 hodin - zápisné 20 Kč dítě, 10 Kč dospělí 
čeká vás cesta pohádkovou říší s dobrodružnými úkoly až pro odměnu 
v cíli bude připravena opékaná kýta a další dobroty pro děti i dospělé  

 

... trampolína, malování na obličej, cukrová vata, zmrzlina, bublifuk, tvůrčí dílna pro děti... 
...od 15:30 společné zpívání s dětmi a pro děti a od 17 hodin koncert kapely TT BAND ROCK... 

 

Pohádková cesta se bude konat za každého počasí! 
 

Zažijte setkání s pohádkovými hrdiny přímo v Šonově!  
 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Náchodě - Šonově 

SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY NA 

  

ŠONOVSKOU MISIJNÍ SLAVNOST 
konanou 

v neděli 14. června 2015 

v evang. kostele v ŠONOVĚ u Nového Města n./M. 

při které našimi hosty budou  

bratři a sestry z Církve bratrské  

v Bystrém 

 

 

10:00 – BOHOSLUŽBY se Svatou večeří Páně 

 

12:00 – společný OBĚD 

 

13:00 – vystoupí PĚVECKÝ SOUBOR CB  

  
14:00 – beseda o víceúčelovém centru Církve 
             bratrské ELADA v Bystrém 
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Národní házená 
2.	liga	žen

	neděle 7. 6. od 11.30 hod
SPORT	KLUB	Náchod	0	TJ	Sokol	Vracov
sobota 20. 6. od 10.00 hod
SPORT	KLUB	Náchod	–	Draken	Brno

Životního	úspěchu	dosáhla	mladá	ku-
želkářka	 SKK	 PRIMÁTOR	 Náchod	 Nina	
Brožková	na	Mistrovství	 světa	dorostu	
v	německém	Speichersdorfu.	Už	samotná	
nominace	do	reprezentačního	kádru	byla	
pro	Ninu	velkým	úspěchem,	ale	ten	nej-
větší	ji	teprve	čekal.	Nině	připadnul	ne-
lehký	úkol	–	 jako	nováček	družstva	šla	
na	dráhu	jako	první	z	družstva	s	úkolem	
„rozjet“	 soutěž	 co	 nejlepším	 výkonem.	
A	to	se	povedlo	skvěle	–	Nina	zahrála	vý-
borných	589	a	zařadila	naše	družstvo	již	
od	začátku	na	čelo	průběžného	pořadí.	
A	protože	se	dařilo	i	ostatním	hráčkám,	
bylo	z	toho	nakonec	poněkud	překvapivé,	
ale	naprosto	zasloužené	vítězství	a	zisk	ti-
tulu	Mistryň	světa!!!	Nina	se	tak	zařadila	
po	bok	další	náchodské	hráčky	a	odcho-
vankyně	Anety	Cvejnové	(mimochodem	
ta	právě	nyní	reprezentuje	na	MS	dospě-
lých),	která	má	rovněž	titul	Mistryně	svě-

Nina Brožková mistryní světa

Dne	25.	4.	2015	se	ve	Vrchlabí	konalo	
Mistrovství	ČR	v	benchpressu	2015	a	pou-
hé	dva	týdny	po	té	proběhlo	9.	5.	2015	
v	Broumově	Mezinárodní	mistrovství	ČR	
v	benchpressu.	

V	obou	závodech	startovali	také	borci	
z	Náchodska.	Zúčastnili	se	členové	růz-
ných	náchodských	oddílů	a	to	hned	v	ně-
kolika	 věkových	 kategoriích.	 Nejmlad-
šímu	závodníkovi	bylo	pouhých	15	 let,	
tomu	se	dokonce	podařilo	vytvořit	ná-
rodní	rekord.	Nejstaršímu		závodníkovi	

Silní muži z Náchodska 
úspěšní na MS ČR v Benchpressu

ta	z	roku	2006.	Nině	moc	blahopřejeme	
a	děkujeme	nejen	za	vzornou	reprezen-
taci	SKK	PRIMÁTOR,	ale	i	města	Náchoda.	
Opět	se	ukázalo,	že	v	Náchodě	je	vynika-
jící	mládežnická	základna,	čehož	je	Nina	
dokladem.	Velké	poděkování	proto	patří	
i	trenérovi	Zdeňku	Jarošovi,	který	se	o	ku-
želkářské	mládí	stará	jako	šéftrenér.	

Po	úspěšné	akci	Za	sportem	na	Hamra,	
která	měla	premiéru	v	loňském	roce,	se	
město	Náchod	rozhodlo	uspořádat	druhý	
ročník.	Cílem	akce	je	přivést	děti	a	mlá-
dež	ke	sportování	prostřednictvím	uká-
zek	 různých	 sportovních	 odvětví.	 Ná-
chodské	 sportovní	 oddíly	 se	 představí	
12.	září	2015	od	13	hodin	na	stadionu	Ha-
mra	v	Náchodě.	Stejně	 jako	v	minulém	
roce	budete	moci	obdivovat	také	exhibi-
ci	hrubé	síly	v	rámci	soutěže	Strongman	
Náchod.

V	případě	zájmu	prezentovat	sportov-
ní	odvětví,	které	Vám	je	blízké	kontak-
tujte	Mgr.	Jana	Špačka	(tel.	778	434	178)	
nebo	navštivte	internetové	stránky	města	
www.mestonachod.cz,	sekci	Sport.pak	bylo	67	let.	Také	on	vytvořil	národ-

ní	rekord.	Náchodským	závodníkům	se	
na	obou	akcích	medailově	dařilo.

Výše	uvedené	závody	byly	kvalifikač-
ními	soutěžemi	pro	následující	MS	Evro-
py,	které	se	bude	konat	ve	Velké	Británii,	
v	Eastbournu.	Náchod	budou	na	nadchá-
zejícím	MS	Evropy	reprezentovat	tito	zá-
vodníci:	Jan	Rousek,	Jiří	Hájek,	Karel	Mi-
keš,	 Milan	 Suk,	 Martin	 Horák,	 Michal	
Ungrád	a	Vladimír	Pinkava.	

Martin Horák

Druhý ročník 
Za sportem na Hamra 
a Strongman Náchod

Starší	žáci	z	korfbalového	klubu	PKC	
Náchod	získali	bronzové	medaile	ve	finá-
le	ligy.	

Ludmila	Padourová,	Pavlína	Štěpáno-
vá,	Klára	Nováková,	Michaela	Nováková,	
Anna	Kuncová,	Patrik	Machač,	Jiří	Moc,	
Jakub	Novotný,	Václav	Štěpar,	Filip	Šmíd,	
Rosťa	 Plíva,	 Mikuláš	 Martinec,	 Václav	
Maršík;,	trenérky:	Jaroslava	Pavlovičová,	
Denisa	Kolářová

Další úspěch 
náchodského korfbalu

Sportovní	zařízení	města	Náchoda,	příspěvková	organizace,	si	vás	dovolují	
informovat...	 Protože	 termín	 otevření	 koupaliště	 nebyl	 v	 době	 uzávěrky	
Náchodského	 zpravodaje	 stanoven	 a	 závisí	 především	 na	 aktuální	
meteorologické	předpovědi,	prosíme	sledujte	internetové	stránky	http://www.
sportnachod.cz/ nebo	ww.mestonachod.cz.

Jiráskovo koupaliště se chystá na letní sezónu!
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v červnu 2015 v Regionálním muzeu Náchod

Přehled kulturních akcí

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

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

 Martin Krkošek / grafika a ilustrace
Výstava	z	cklu	Umělci	do	40	let	(do	21.	6.)

 České umění ze sbírky GVUN, II. část – Plastika 
Po	loňské	výstavě	malby	z	fondu	galerie	je	představena	její	
sochařská	sbírka.	(do	30.	8.)

 Emanuel Frinta (1896–1970) / Předmět touhy…
Absolvent	pražské	Akademie	patřil	v	meziválečném	období	
k	významným	představitelům	českého	neoklasicismu,	často	
ve	velmi	smyslovém	pojetí.	V	množství	kreseb,	vynikajících	
nádhernou	kresebnou	linií,	v	různých	technikách	zachycoval	
svoje	oblíbené	téma	–	ženu.	Zásadní	je	jeho	výtvarná	práce	
pro	knihu.	Vynikl	jako	tvůrce	obálek,	ilustračních	doprovo-
dů	i	jako	typograf.	Podílel	se	na	úpravě	více	než	170	knižních	
titulů	v	předních	nakladatelstvích.	
Vernisáž v pátek 26. června v 17 hodin.	(27.	6.	–	30.	8.)

 Absolventský koncert žáků ZUŠ Náchod
Přijměte	pozvání	na	absolventský	koncert	žáků	ZUŠ	Náchod,	
který	proběhne	v	pátek	5. června	od	17	hodin	v	zámecké	jíz-
dárně.	Účinkujícími	budou	Vojtěch	Mrověc	–	viola,	4.	roč.		
2.	st.,	Jiří	Prouza	–	violoncello,	4.	roč.	2.	st.,	Marián	Linhart	
–	piano,	7.	roč.	1.	st.,	klavírní	doprovod	korepetitorka	paní	
Olena	Ivaněnko.	

 Sobotní výtvarná dílna pro rodiče s dětmi
Srdečně	Vás	zveme	na	výtvarnou	dílnu	„Pohyblivé obrázky“,	
která	se	uskuteční	27. června od 14 do 16 hodin	v	prostorách	
galerie.	Společně	si	z	papíru	vytvoříme	pohybující	se	posta-
vičky	nebo	zvířata.	Přihlášky,	prosíme,	nejpozději	dva	dny	
předem	na	email	vysatova@gvun.cz,	nebo	na	tel.	491	427	321.	
Uveďte	počet	dětí	a	jejich	věk.	Doporučujeme	pracovní	oděv.	
Vstupné	35	Kč	za	dítě	(doprovod	zdarma).	Na	setkání	se	těší	
Mgr.	Markéta	Vyšatová	a	Mgr.	Vlastislav	Tokoš.

V	měsíci	červnu	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 vyznamená-
ní,	která	je	spojena	s	prohlídkou	I.	okruhu	(v	ostatních	dnech	
je	prohlídka	možná	pro	objednané	skupiny	deseti	a	více	osob).	
KULTURNÍ A DALŠÍ AKCE

	6. 6. – Mše svatá	v	zámecké	kapli	Nanebevzetí	Panny	Marie		
v	16.00	hodin.

	18.–19. 6. – Pohádka „Čertův poklad“
Představení	pro	děti	s	Veronikou	Dobrodinskou	a	Markem	Dob-
rodinským.
Princezna	Jasmína	netrpělivě	očekává	svého	ženicha,	aby	pozna-
la	jeho	pravou	povahu,	vymění	se	se	svou	služkou	Žofií.	Podobný	
nápad	však	dostane	i	princ	a	jeho	sluha.	A	aby	toho	ještě	nebylo	
málo,	všichni	se	dozvídají,	že	pan	král	před	lety	slíbil	princez-
nu	drakovi	za	ženu.	Kdo	je	pravý	hrdina	a	kdo	má	upřímné	srd-
ce	se	dozvíte	v	této	veselé	pohádce.
Délka	představení	cca	50	min.	Začátek	představení	v	každou	ce-
lou	hodinu	od	9	do13	hodin	a	dále	podle	rezervací.	
Cena:	75	Kč/osobu/dítě.	Pedagogický	doprovod	zdarma!!!

Státní zámek Náchod

 LES – Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ
Do	13.	června	2015	probíhá	ve	výstavní	síni	regionálního	mu-
zea	(roh	Zámecké	a	Tyršovy	ulice)	oblíbená	výstava	prací	žáků	
výtvarného	oboru	Základní	umělecké	školy	v	Náchodě,	tento-
krát	nesoucí	název	Les.	Otevřeno	denně	mimo	pondělí	9–12,		
13–17	hod.

 Umění a každodennost antického Říma
Od	1.	7.	2015	do	1.	5.	2016	bude	možné	ve	výstavní	síni	regio-
nálního	muzea	(roh	Zámecké	a	Tyršovy	ulice)	navštívit	výstavu	
věnovanou	životu	v	antickém	Římě.	Starověkou	kulturu	budou	
ilustrovat	sádrové	odlitky	antických	soch	uložených	v	různých	
evropských	muzeích	a	dějiny	všedního	dne	budou	zastoupeny	
drobnými	předměty,	které	sloužily	ke	každodennímu	užívání.	
Vernisáž	proběhne	v	úterý	30.	června	2015	v	16	hodin.

 Muzejní noc
V	pátek	19.	6.	2015	od	16	do	22	hodin	se	v	prostorách	budovy	
stálé	muzejní	expozice	na	Masarykově	náměstí,	čp.	18,	uskuteč-
ní	populární	Muzejní	noc.	Na	návštěvníky	zde	budou	čekat	kos-
týmovaní	průvodci,	se	kterými	si	budou	moci	zdarma	prohléd-
nout	muzejní	expozice	i	nově	otevřenou	výstavu	Ať	žije,	kdo	
kávu	pije!	Kávu	i	čokoládu	bude	možné	také	ochutnat.	Muzeum	
ve	spolupráci	s	firmou	Chocolaterie	Willy	&	Pauli	speciálně	pro	
tuto	příležitost	připravilo	ochutnávku	špičkových	čokolád,	urče-
ných	rovněž	ke	koupi.	Nejen	pro	děti	bude	také	přichystána	lá-
kavá	čokoládová	dílnička.	

 Ať žije, kdo kávu pije!
Ve	dnech	16.	6.	až	1.	11.	2015	bude	veřejnosti	v	budově	stálé	expo-
zice	na	Masarykově	nám.,	čp.	18,	zpřístupněna	výstava	věnovaná	
kávě,	dějinám	jejího	pití	i	setkávání	se	nad	šálky	kávy	v	kavár-
nách	a	soukromí.	K	vidění	budou	historické	přístroje	na	její	pra-
žení,	mletí	a	vaření,	samozřejmě	včetně	nádob	a	obalů,	ve	kte-
rých	byla	káva	uchovávána.	Chybět	nebudou	ani	kávové	servisy	
z	doby	od	konce	18.	století.	Otevřeno	bude	denně	kromě	pondě-
lí	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.

 Pevnost Dobrošov
Rozestavěná	dělostřelecká	tvrz,	součást	čs.	pohraničního	opev-
nění	z	let	1935–1938	s	prohlídkou	rozsáhlého	podzemí.	Otevřeno	
denně	10.00–18.00	hod.	Návštěvu	pevnosti	lze	objednat	na	tel.		
č.	724	120	498,	491	426	047,	491	423	248	nebo	elektronicky	muze-
umna.ekonom@seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz.

Rezervace	na	Tel.: 604 381 520 nebo	e-mailu:	agentura.veronika@
centrum.cz, www.agenturaveronika.cz,	volejte	prosím	v	úřední	ho-
diny	Po–Pá	od	13	do18	hodin.

	27. 6. Výstava historických vozidel v areálu zámku	od	13.00	
do	16.00	hodin.
Zveme	všechny	návštěvníky	na	výstavu	historických	vozidel		
a	motocyklů	KHV	Metuje	Velké	Petrovice,	která	se	uskuteční	na	
III.	nádvoří.	Vstupné	jednotné:	30	Kč.

	27. 6. – Ze života na zámku	–	Prohlídky	expozice	„Na	dvoře	vé-
vodském“	s	průvodci	v	kostýmech,	vyprávění	o	životě	na	zám-
ku	a	v	podzámčí.	Prohlídky	v	12.30,	13.30,	14.30,	15.00	hodin.	
Vstupné:	50	Kč/	dospělí,	30	Kč/děti,	senioři,	ZTP	+	vstupné	na	
historická	vozidla	(30	Kč/osoba).

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

červen
PROGRAM

www.decko–nachod.cz

	 6. a 7. 6.	 MUDr.	Jan	Klimek	 Českých	bratří	407
	 	 Náchod	 	 tel.: 491 427 603
 13. a 14. 6.	 MUDr.	Eliška	Pištorová	 Komenského	72
	 	 Nové	Město	nad	Metují	 tel.: 491 472 923
	 20. a 21. 6. 	 MUDr.	Jana	Malíková	 Denisovo	nábřeží	665
	 	 Náchod	 	 tel.: 491 428 885
	 27. a 28. 6.	 MUDr.	Hana	Matoušová	 Komenského	134
	 	 Nové	Město	nad	Metují	 tel.: 491 470 566

AKCE PRO VEŘEJNOST
	pátek 5. června od 15.30 do 16.30 

– KERAMIKA NA ZKOUŠKU
Pro	zájemce	z	řad	veřejnosti	je	každý	prv-
ní	pátek	v	měsíci	otevřena	keramická	díl-
na	tentokrát	pátek	5.	6.	je	možné	si	vy-
zvednout	výrobky	z	minulých	tvoření,	či	
je	dotvořit	či	doglazovat,	pokud	jste	na	to	
zapomněli	(vstupné	se	tentokrát	neplatí)
12. 6. – poslední vyzvedávání	 (s	sebou	
nezapomeňte	krabici	či	tašku	na	výrobky)
Info:	Tel.	774	223	296	–	Bc.	Tereza	Išová	

	neděle 21. června od 14 hodin na ná-
dvoří Státního zámku Náchod – DEN 
HUDBY	 vystoupení	 pěveckého	 spolku	
Hron	s	hosty,	podrobné	 informace	hle-
dejte	na	plakátech	a	webových	stránkách	
Déčka.	Bližší	informace	podá	PhDr.	Jaro-
slava	Nývltová,	jajka@decko-nachod.cz	

	od 18. května do konce června JE MOŽ-
NÉ SHLÉDNOUT VÝSTAVU Z POHÁDKY 
DO POHÁDKY – DO FRANCIE A ZASE ZPÁT-
KY.	Obrázky	na	téma	české	pohádky	HR-
NEČKU,	VAŘ!	Kreslily	děti	z	mateřské	ško-
ly	v	Carentan	(Francie).	Volně	přístupná	
výstava	v	provozní	době	Déčka.

	od 15. do 30. června 
– výstava PALIČKOVANÁ KRÁSA 
v Městské knihovně o.p. s.Náchod 
Přijďte	zhlédnout	ručně	paličkované	vý-
tvory	 našeho	 kroužku	 PALIČKOVÁNÍ	 –	
volně	 přístupná	 výstava	 v	 prostorách	
dětského	 oddělení	 (1.	 patro),	 v	 pracov-
ní	dny	od	12	do	17	hod,	vernisáž: 15. 6. 
v 16.00 hodin.	Každou středu 16–17.00 
DÍLNIČKA,	na	které	si	můžete	paličková-
ní	sami	vyzkoušet	pod	vedením	lektorky		
L.	Smetanové,	vstupné	se	neplatí.	 Info:	
Tel.	774	223	296	–	Bc.	T.	Išová.

Poslední volná místa na 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,	 turistic-
ké	a	výtvarné	aktivity,	malý	výlet,	cena	
650	Kč	 (600	Kč	 člen	 Déčka).	 Vedoucí:	
PhDr.	J.	Nývltová,	Bc.	J.	Nývltová.

	Dubenský Tlapík od 1. do 3. 7. pro děti 
od 5 do 10 let na farmě Dubno u České 
Skalice
začátek	prázdnin	v	přírodě	a	se	zvířátky	
na	farmě	–	morčata,	králíci,	ovce,	kozy,	
koně,	pštrosi	a	další	zvířecí	kamarádi,	hry	
a	soutěže	v	přírodě,	vyrábění,	poznávání	
přírody	a	k	tomu	všemu	jedna	velká	záha-
da,	cena	750	Kč	(700	Kč	pro	členy	Déčka)
Vedoucí:	Bc.	M.	Hovádková,	V.	Kliment.	

	Země pohádek od 20. do 24. 7. pro děti 
od 4 do 8 let 
tábor	pro	předškoláky	i	malé	školáky,	hol-
čičky	i	kluky,	kteří	jdou	na	svůj	první	tá-
bor,	týdenní	cestování	po	pohádkové	říši	
a	setkání	s	postavami	z	českých	pohádek.
Cena	1300	Kč	(1200	Kč	člen	Déčka).	Vedou-
cí:	Bc.	T.	Išová.

	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	 indiánskými	příběhy,	
vyráběním	totemů	a	amuletů,	hrami,	sou-
těžemi	a	poznáváním	přírody	očima	indiá-
na,	osedláme	indiánského	koně	a	vydáme	
se	na	indiánskou	výpravu,	cena:	1300	Kč	
(1200	Kč	člen	Déčka).	Vedoucí:	Bc.	M.	Ho-
vádková.	

	Tábor pro Nezbedy, Nezbednice a Tla-
píky od 24. do 28. 8. 2015 pro děti od 6 
do 10 let
Týden	v	pohybu	na	zahradě	a	okolí	Déč-
ka,	krmení	zvířátek	v	Tlapíkárně,	míčové	
hry,	soutěže	v	lesní	tělocvičně,	výtvarné	
aktivity,	táborák	a	poslední	společná	noc	
v	Déčku,	cena	1300	Kč	(1200	Kč	člen	Déčka)
Vedoucí:	Nikola	a	Iveta	Plškovy.	

POBYTOVÉ
	 Cesta začínajícího tanečníka od 11. 

do 18. 7. 2015 v Deštném v Orlických ho-
rách pro děti od 7 do 13 let
vkročte	spolu	s	námi	na	velkou	cestu	ta-
nečníka,	 rozvoj	 tanečních	 dovednosti,	
zvýšení	 koordinace	 těla,	 taneční	 herní	
program,	který	účastníky	obohatí	o	nové	

kreace,	zejména	ve	street-dance	stylech	
–	 Hip	 Hop,	 popin,	 Lockin,	 Dance	 hall	
a	 Break	 dance,	 taneční	 soutěže,	 nebu-
de	chybět	noční	bojovka,	ranní	rozcvič-
ka,	výlet	a	závěrečná	party,	cena	3100	Kč	
(3000	Kč	člen	Déčka).	Vedoucí:	J.	Karásek	
(B-boy	Klassik)	a	další	lektoři.

		DULŠ – „Dobití baterek“ od 17. 7. do 26. 
7. 2015 pro mládež od 14 do 23 let – sta-
nový tábor Sebuč u Chvalkovic 
Zážitkový	 a	 vzdělávací	 program	 a	 od-
borné	workshopy	pro	mládež,	 instruk-
tory	a	začínající	vedoucí,	soubor	nových	
her	a	sportů,	lezení,	vodácký	sjezd,	spa-
ní	na	stromech,	lanové	dráhy,	relaxační	
programy.	Tábor	je	součástí	vzdělávacího	
systému	o.	s.	Duha,	která	ho	pro	své	čle-
ny	dotuje	částkou	1000	Kč.	Absolventi	zís-
kají	osvědčení.	Vedoucí:	Bc.	G.	Weinlich,	
Bc.	D.	Flégl,	Bc.	L.	Rýdlová	a	další	vedoucí.

	Legenda – „Pod napnutými plachtami“ 
od 31. 7. do 12. 8.2015 pro děti od 8 do 16 
let – stanový tábor Studánka u Verné-
řovic
Více	 na	 www.tabor-legenda.cz.	 Cena	
3300	Kč	 (3200	Kč	 člen	 Déčka).	 Vedoucí:	
Ing.	A.	Říha,	Mgr.	A.	Matysková,	Ing.	J.	
Valenta,	Bc.	D.	Flégl.

	Výtvarný tábor – „Na křídlech Fénixe“ 
od 9. 8. do 16. 8. 2015 pro děti od 7 do 14 
let – na turistické základně Vižňov
tábor	pro	holky	i	kluky,	které	zajímá	ne-
jen	 výtvarka,	 kreslení	 a	 malování,	 ale	
chtějí	zažít	i	táborová	prázdninová	dob-
rodružství	 v	 přírodě.	 Info	 na www.vy-
tvarnytabordecko.wz.cz.	 Cena:	 2500	Kč	
(2400	Kč	člen	Déčka).	Vedoucí:	Bc.	T.	Išová.

	 Šlápota – „Superhrdinové“ od 13. 
do 22. 8. 2015 pro děti od 7 do 17 let 
– stanový a chatový tábor Studánka 
u Vernéřovic 
Superhrdinové	 jsou	 tady,	 čekají	 právě	
na	Tebe!	Své	neuvěřitelné	triky	a	doved-
nosti	ti	předají	Batman,	Ironman,	Super-
man,	Spiderman,	Thor	a	krásná	i	dravá	
Catwoman.	Pojeď	s	námi	a	staň	se	členem	
týmu,	který	povede	jeden	ze	superhrdi-
nů.	Poznáš	plno	denních	i	nočních	bojo-
vek,	střeleckých	soubojů,	nerfky,	lezecké	
a	táborové	dovednosti,	zážitkové	hry,	ne-
tradiční	aktivity	s	bumperballem,h	arc,	
scénky,	pouť,	diskotéku	a	další	zábavu,	
cena	2600	Kč	(2500	Kč	člen	Déčka).	Vedou-
cí:	Bc.	G.	Weinlich,	Bc.	L.	Rýdlová,	M.	Len-
feld,	T.	Nývltová.



červen 2015 27SENIOR KLUB, SZP, CÍRKVE

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.farnost.
cz, email: farnost.nachod@tiscali.cz	.	Úřední	hodiny:	pondělí,	stře-
da	od	8.15	do	10.00	a	od	16.45	do	17.30,	pátek	od	8.15	do	10.00,	
v	jinou	dobu	kdykoliv	po	předchozí	domluvě.	Bohoslužby	v	kos-
tele	sv.	Vavřince:	ut	18.00,	st	16.00,	čt	7.00,	pá	18.00,	so	18.00,	
ne	7.30,	9.00.	V	Zámecké	kapli	mše	sv.	se	uskuteční	v	sobotu		
6.	6.	od	16.00.	Slavnostní	oslava	Božího	Těla	s	průvodem	kolem	
kostela	sv.	Vavřince	se	uskuteční	v	neděli	7.	6.	od	9.00.	Slavnost		
1.	sv.	přijímání	pro	děti	bude	v	neděli	21.	6.	při	mši	sv.	v	9.00	hod.	
Poutní	mše	sv.	v	kapli	ve	Vysokově	bude	v	neděli	14.	6.	od	10.30	
a	v	pondělí	15.	6.	od	19.00.	V	kapli	na	Dobrošově	poutní	mše		
sv.	bude	v	neděli	14.	6.	od	15.00.	Poutní	bohoslužba	v	kostele		
sv.	Jana	Křtitele	bude	v	neděli	28.	6.	od	10.30	hod.	a	v	pondělí	
29.	6.	v	17.30.	Koncert	Pěveckého	sboru	Jiráskova	Gymnazia	Ná-
chod	„Musica	Viva“	se	uskuteční	ve	středu	17.	6.	od	19.00	v	koste-
le	sv.	Michaela.	Povídání	o	Bohu	a	zpívání	pro	nejmenší	děti	„An-
dělka“	v	pátek	od	17.00	hod.	na	děkanství.	Společenství	manželů,	
setkání	nad	Písmem	s	modlitbou	se	koná	v	neděli	od	20.00.	Mod-
litební	setkání	"Modlitby	matek"	vždy	2.	neděli	v	měsíci	od	19.30	
a	poslední	pátek	v	měsíci	po	mši	sv.	na	děkanství.	Modlitební	se-
tkání	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).	
V	neděli	14.	6.	v	evangelickém	kostele	v	Šonově farní den	–	Šo-
novská	misijní	slavnost	s	následujícím	programem:	od	10.00	h.	
bohoslužby	s	vysluhováním	Svaté	večeře	Páně,	od	12.00	h.	spo-
lečný	oběd,	od	13.00	h.	vystoupení	pěveckého	sboru	z	Bystrého,	
od	14.00	h.	beseda	o	projektu	bysterského	víceúčelového	cent-
ra	Církve	bratrské	Elada.	V	Náchodě	se	v	tuto	neděli	bohosluž-
by	nekonají!	Schůzky	dětí	na	faře	v	Šonově	v	pátky	12.	6.	a	26.	6.	
od	17.00	hod.	V	úterý	23.	6.	od	9.30	h.	bohoslužby	v	Domově	dů-
chodců	v	Náchodě.	V	sobotu	20.	6.	Pohádková	cesta	–	4.	ročník	
dětského	dne	Klubu	maminek	KOPRETINA,	bližší	na	plakátech.	
Přehled	všech	akcí	a	aktuální	informace	naleznete	vždy	na	ad-
rese	www.nachod-sonov.evangnet.cz.
V neděli 14. 6. ŠMS –	farní	den	–	bohoslužby	od	10	hodin,	spo-
lečný	oběd	od	12	hodin,	vystoupení	pěveckého	sboru	z	Bystrého	
od	13	hodin,	beseda	o	projektu	bysterského	víceúčelového	cen-
tra	Církve	bratrské	Elada	od	14	hodin.	
V sobotu 20. 6. POHÁDKOVÁ CESTA	–	4.	ročník	dětského	dne	
Klubu maminek KOPRETINA	–	start	od	14	do	15.30	od	Orelny		
v	Šonově	(Provodov-Šonov).	Všechny	děti	jsou	zvány	na	setkání		
s	pohádkovými	postavičkami	z	večerníčků	i	klasických	pohádek.	
Čekají	je	zajímavé	úkoly	po	cestě	a	v	cíli	pro	každého	odměna		
a	výborné	občerstvení	pro	děti	i	dospělé.	Od	15.30	společné	zpí-
vání	s	dětmi	a	pro	děti	a	od	17	hodin	koncert	skupiny	TT	BAND	
ROCK	v	Šonově	95.	Přijďte	se	pobavit	celá	rodina!
V pátek 12. a 26. schůzky dětí	na	faře	v	Šonově	od	17.00.
V úterý 23. 6. bohoslužby v Domově důchodců	v	Náchodě.

Senior klub „Harmonie 2“
 čtvrtek 4. 6. od 14 hod. „Život savců – příběh o přežití“,	2.	část	

dokumentárního	filmu	o	skupině	masožravců	promítne	Anna	
Poláková;	

 čtvrtek 11. 6. od 14 hod. „S Evou a Vaškem u Jadranu“	–	české	
i	místní	písničky	za	teplých	večerů	z	krásné	Dalmácie;

 čtvrtek 18. 6. od 14 hod. „OLOMOUCKO“ –	krásy	kraje,	památ-
ky	a	zážitky	z	výletu		připomene	film	p.	Miloslava	Hlaváče;	

 pátek 26. 6. TAJNÝ VÝLET	–	odjezd	v	8	hod.	z	ul.	Za	Teplárnou,	
návrat	asi	v	19	hod.	(pozn.:	zájezd	je	již	plně	obsazen).

Ve	dnech 12.–14. června 2015	se	uskuteční	již 36. Ratibořický 
pojezd vozíčkářů,	na	který	se	sjíždějí	účastníci	z	celých	Čech.	
Na	trati	vedoucí	z	Autokempu	Rozkoš	po	Viktorčin	splav	v	Babič-
čině	údolí,	bude	opět	plno	soutěžních	úkolů:	střelba	vzduchov-
kou	a	elektronickou	pistolí,	házení	kroužky,	petangovými	koule-
mi,	šipkami,	závěsný	kuželník.	Společenský	večer	završí	náladu	
a	dlouhodobá	přátelství.	Přejeme	všem	soutěžícím	hodně	úspě-
chů	a	radosti.	Startovné	na	celý	pobyt	500	Kč.
Časový rozvrh pro případné zájemce: 
– 12. 6. Den	příjezdu	účastníků,	registrace,	ubytování,	střelba,	
volná	individuální	zábava.
– 13. 6. 10.00	informace	před	startem	soutěžního	dne,	start	sou-
těže,	po	návratu	odpočinek	a	od	19	hod.	večeře	v	Restauraci	
na	Pláži,	společenský	večer,	zábava.	
– 14. 6. v 10.00	slavnostní	vyhlášení,	dárky	pro	všechny,	předání	
ubytovacích	prostor	a	odjezd	do	vzdálených	domovů.
Akci pořádá Miroslav Čiháček ze Společnosti vozíčkářů a ZP 
Náchod,	pod	patronací	NRZP	ČR	a	Města	Náchod,	za	pomoci	čle-
nů	náchodského	a	českoskalického	sdružení.
Ve dnech 29. 6. – 1. 7. 2015	pořádáme	rekondici	s	názvem	„Pro-
ti samotě“ v Orlických horách na chatě Prim, pod vedením 
Olgy Frühaufové
Časový harmonogram:
1. Den	–	odjezd	v	9.00 h z	náchodského	autobusového nádraží,	
zastávka	v	Rokoli	a	přejezd	do	Olešnice v Orlických horách	–	na-
vštívíme	zrenovovaný betlém,	odjezd	na	chatu	Prim	–	oběd.	Ve-
čer	seznámení,	ukázka	výrobků	z	hor,	později	společenský	večer.
2. Den	–	ranní	rehabilitační	cvičení	–	celodenní	tajný	výlet	v	Or-
lických	horách	s	busem	ze	Skuhrova nad Bělou.	Společenský	ve-
čer	s	tématem	„naše	školní	léta“
3. Den	–	ranní	rehabilitační	cvičení	–	výlet	na	Masarykovu cha-
tu,	zdatnější	účastníci,	sestup	kolem	Šerlišského mlýna	zpět	
do	Deštné v O. H.	Odpoledne	návštěva	místního Muzea,	hospů-
dek	a	příprava	na	večeři,	předání	pokojů	a	odjezd	zpět	do	Ná-
choda	kolem	18	hod.
Nutné	si	vzít	sebou léky, kartičku ZP, zařídit si připojištění!!!	
Záloha	500	Kč.	Srdečně	vás	zve	výbor	SZDP	Náchod.	

Přehled	všech	akcí	a	aktuální	informace	naleznete	vždy	na	ad-
rese	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 
K	výročí	úmrtí	Jana	Husa	speciální	shromáždění	v	neděli	5.	7.	
2015	od	9.30	hodin	ve	sborové	budově.	Přednáška	a	pásmo	do-
bových	písní	v	pondělí	6.	7.	2015	od	14.00	hodin.	
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Rozvoz knih
nemocným	nebo	starším	občanům	se	uskuteční	v	úterý	2.	červ-
na	v	dopoledních	hodinách.

Prodej vyřazených knih
Ve	dnech	15.–19.	června	proběhne	prodej	vyřazených	knih.	Jedná	
se	o	knihy	a	časopisy	použité,	opotřebované	nebo	multiplikáty.
Chybí	vám	doma	některá	z	oblíbených	knih?	Toužíte	po	nějaké	
starší	knize	a	nemůžete	ji	nikde	sehnat?	Nebo	se	chcete	jen	tak	
prohrabat	staršími	knihami	a	třeba	vás	něco	zaujme?
Knihy	si	můžete	přijít	prohlédnout	a	zakoupit	do	vestibulu	Měst-
ské	knihovny	v	Náchodě.	Cena	prodávaných	knih	je	stanovena	
na	5/10/20	Kč/ks,	v	závislosti	na	stavu	opotřebení.

Pasování prvňáčků na čtenáře
V	prvním	červnovém	týdnu	proběhne	v	naší	knihovně	již	po	de-
sáté	pasování	prvňáčků	náchodských	škol	na	čtenáře.	Pasovat	je	
bude	sám	zakladatel	města	Náchoda	Rytíř	Hron	poté,	co	mu	do-
káží,	že	číst	opravdu	umějí.	Na	dvě	stovky	nových	čtenářů	složí	
slavnostní	slib	ve	dnech	1.–4.	června	v	dopoledních	hodinách.	
Přijďte	je	podpořit.	My	jim	přejeme,	aby	jim	knížka	byla	vždy	
dobrým	kamarádem	a	rádcem,	aby	se	s	knížkami	stávali	moud-
řejšími,	vnímavějšími	a	lepšími	lidmi.

Změna otevírací doby o letních prázdninách
Upozorňujeme	čtenáře,	že	se	v	červenci	a	v	srpnu	mění	ote-
vírací	doba	naší	knihovny.	Všechna	oddělení	budou	otevře-
na	v	pondělí,	středu	a	čtvrtek	od	9	do	17	hodin.	V	úterý,	pá-
tek	a	sobotu	bude	knihovna	zavřena.

Výstavy
		AMAG – OBRAZY

Zveme	vás	na	výstavu	obrazů	náchodských	výtvarníků	ze	spolku	
AMAG.	Vernisáž	se	uskuteční	1.	června	v	16	hodin	v	hale	knihov-
ny.	Výstava	potrvá	do	13.	června.

		VÝSTAVA PRVŇÁČKŮ
Do	poloviny	června	vystavují	v	dětském	oddělení	své	práce	prv-
ňáčci	z	výtvarného	kroužku	ZŠ	Komenského.	Těšíme	se	na	vaši	
návštěvu.

		PALIČKOVANÁ KRÁSA 
Od	15.	do	30.	června	můžete	v	dětském	oddělení	shlédnout	vý-
stavu	prací	kroužku	paličkování	z	náchodského	Déčka.	Srdečně	
vás	zveme	na	vernisáž,	která	se	uskuteční	v	pondělí	15.	června	
v	16	hodin.	Během	výstavy	je	možnost	se	nejen	poučit	o	palič-
kování,	nechat	se	inspirovat	k	vlastní	tvorbě,	ale	také	si	palič-
kování	sami	vyzkoušet,	a	to	na	dílničce	každou	středu	v	čase	
od	16	do	17	hodin.

Angličtina pro maturanty
Budete	od	září	2015	v	maturitním	ročníku	a	obáváte	se	nad-
cházející	maturity?	Přihlaste se na kurz angličtiny pro matu-
ranty v knihovně.	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.
	Podobný	kurz	bychom	v	případě	zájmu	otevřeli	i	pro	žáky	9.	tříd	
základních	škol,	kteří	se	chtějí	připravit	na	angličtinu	na	střed-
ní	škole.	Těšíme	se	na	vás!

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	po-
siluje	mezigenerační	vztahy	a	dětem	rozšiřuje	obzory	v	různých	
oblastech.	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	
celkem	deset	během	školního	roku.	Jsou	přizpůsobeny	dětské-
mu	posluchači.

Během	roku	plánujeme	výlet	do	hvězdárny,	do	zoologické	za-
hrady	i	za	zvířaty	do	lesa,	budeme	dělat	pokusy,	sbírat	houby	
a	povíme	si,	jak	vzniká	předpověď	počasí.

Pokud	byste	měli	chuť	jít	do	toho	od	září	s	námi,	zastavte	se	
ve	studovně.

Oddělení pro děti
PŮJČUJEME TEMATICKÉ KUFŘÍKY A DESKOVÉ HRY DOMŮ
Dominion,	Afrika,	Poštovní	kurýr,	Cestujeme	po	hradech	a	zám-
cích	–	deskové	hry	po	pokročilé	hráče,	které	si	můžete	vypůj-
čit	domů.	Tematické	kufříky:	Detektivové,	Dinosauři,	Doprava,	
Lidské	tělo,	Logopedie,	Moře,	Princezny,	Rytíři,	Vesmír	a	Zvířata		
–kufříky	plné	knížek,	her	a	hraček	pro	celou	rodinu.	Půjčujeme	
za	stejných	podmínek	(kauce	200	Kč	a	výpůjční	doba	maximál-
ně	dva	měsíce)	v	dětském	oddělení.

Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích 
a na www.mknachod.cz. (Vo)

		VÝSTAVA OBRAZŮ HANY KOBLÍŽKOVÉ – ŠÁLOVÉ
Ve	studovně	budou	po	celý	měsíc	k	vidění	obrazy	Hany	Koblíž-
kové	–	Šálové,	členky	AMAGu	Náchod.

Městská knihovna Náchod informuje v červnu 2015
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SAN ANDREAS FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Napínavé katastrofické drama. Poté, kdy o sobě dá vědět nechvalně známý tektonický zlom San Andreas a vyvolá v Kalifornii zemětřesení o síle 9 Richterovy stupnice, vydávají se pilot průzkumné-
ho a záchranného vrtulníku (Dwayne Johnson) a jeho bývalá manželka, s níž již delší dobu nežije, na cestu z Los Angeles do San Francisca zachránit svou jedinou dceru. Ale jejich složitá cesta na se-
ver je pouze začátek. A když už si myslí, že to nejhorší už mají za sebou… České titulky. Vstupné 3D 130 Kč, 2D 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

DÍTĚ ČÍSLO 44
Válka z něj udělala hrdinu, ale díky jednomu zločinu začal o všem pochybovat… Aby chytil vraha, riskuje všechno… Film, inspirovaný skutečným případem „rostovského řezníka“ Andreje Čikati-
la, byl natočen podle světového bestselleru Tom Roba Smitha, a jeho značná část se točila v Praze a na dalších místech České republiky. V hlavních rolích Tom Hardy, Noomi Rapace, Gary Oldman 
a Vincent Cassel. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

ŽIVOT JE ŽIVOT FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D
Česká komedie režiséra Milana Cieslara. Hrají Ondřej Vetchý, Simona Stašová, Tereza Voříšková, Bára Poláková, Sára Sandeva, Marek Taclík, Miroslav Táborský, Petr Vančura a v roli „bond girl“ slo-
venská zpěvačka Kristýna Peláková. Vstupné 110 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.

ŠPIÓN
Špión bez koulí a s povolením zabíjet… Když nejsou po ruce špičkoví agenti, tak padne návrh, že jedině ta nejméně nápadná osoba – tedy Susan – může proniknout do smrtícího světa obchodníků 
se zbraněmi a zabránit tak globální katastrofě… V hlavních rolích Melissa McCarthy, Jason Statham a Jude Law. Špionážní komedie, která vás nenechá vydechnout a má našlápnuto k tomu, aby se 
stala tou správnou komedií léta 2015. České znění. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

SEDMERO KRKAVCŮ
Příběh o odvaze, o síle slova, pravdě a opravdové lásce... Pohádkový příběh na motivy klasické pohádky Boženy Němcové o mladé Bohdance, která na sebe bere těžký úkol – musí se pokusit zachrá-
nit své bratry a zbavit je prokletí, které na ně uvrhla jejich matka.. Hrají Martha Issová, Lukáš Příkazký, Václav Neužil, Sabina Remundová, Zuzana Bydžovská a další. Režie Alice Nellis. Vstupné 
120 Kč. Mládeži přístupný.

ŽIVOT JE ŽIVOT
Česká komedie režiséra Milana Cieslara. Hrají Ondřej Vetchý, Simona Stašová, Tereza Voříšková, Bára Poláková, Sára Sandeva, Marek Taclík, Miroslav Táborský, Petr Vančura a v roli „bond girl“ slo-
venská zpěvačka Kristýna Peláková. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA
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.
Více informací o filmu na http://www.freeman-ent.cz a na http://www.madmaxmovie.com/ Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

DRUHÁ MÍZA
Jeden dopis mu mohl změnit život. Teď se musí změnit on sám… Vynikající Al Pacino jako stárnoucí rocková hvězda Danny Collins dojíždí svoji životní dráhu ve stálých kolejích. Jednoho dne mu 
jeho manažer odkryje 40 let starý nedoručený dopis, který Dannymu napsal John Lennon – film byl inspirován skutečnou událostí, John Lennon takový dopis opravdu napsal. České titulky. Dopo-
ručená přístupnost: od 12 let. Vstupné 100 Kč.

AVENGERS: AGE OF ULTRON
Výpravné pokračování největšího superhrdinského filmu všech dob! 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 Hawkeye. Ve vedlejších rolích se opět představí Samuel L. Jackson 
jako Nick Fury a Cobie Smulders jako agentka Maria Hill. Uvádíme v českém znění. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ŽIVOT JE ŽIVOT
Česká komedie režiséra Milana Cieslara. Hrají Ondřej Vetchý, Simona Stašová, Tereza Voříšková, Bára Poláková, Sára Sandeva, Marek Taclík, Miroslav Táborský, Petr Vančura a v roli „bond girl“ slo-
venská zpěvačka Kristýna Peláková. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

JURSKÝ SVĚT FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Park se otevírá! Před dvaadvaceti lety tragicky skončil sen excentrického milionáře, který chtěl na odlehlém ostrově z dinosauří DNA vypěstovat Jurský park s živými exponáty. Od té doby se ale 
mnohé změnilo, park jede na plné obrátky, ročně jím projdou milióny nadšených návštěvníků. Jenže vše nejde podle plánu, chybička se vloudí a začíná boj o holé přežití. Dobrodružný napínavý film 
– první letní velkofilm letošního roku plný prehistorických monster. České znění. Vstupné 3D verze 140 Kč, 2D verze 120 Kč. Mládeži přístupný.

SEDMERO KRKAVCŮ
Příběh o odvaze, o síle slova, pravdě a opravdové lásce... Pohádkový příběh na motivy klasické pohádky Boženy Němcové o mladé Bohdance, která na sebe bere těžký úkol – musí se pokusit zachrá-
nit své bratry a zbavit je prokletí, které na ně uvrhla jejich matka.. Hrají Martha Issová, Lukáš Příkazký, Václav Neužil, Sabina Remundová, Zuzana Bydžovská a další. Režie Alice Nellis. Vstupné 
120 Kč. Mládeži přístupný.

SAN ANDREAS
Napínavé katastrofické drama. Poté, kdy o sobě dá vědět nechvalně známý tektonický zlom San Andreas a vyvolá v Kalifornii zemětřesení o síle 9 Richterovy stupnice, vydávají se pilot průzkumné-
ho a záchranného vrtulníku (Dwayne Johnson) a jeho bývalá manželka, s níž již delší dobu nežije, na cestu z Los Angeles do San Francisca zachránit svou jedinou dceru. Ale jejich složitá cesta na se-
ver je pouze začátek. A když už si myslí, že to nejhorší už mají za sebou… České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

INSIDIOUS 3: POČÁTEK
Nejděsivější kapitola vás zavede až na samotný počátek. Mrazivý prequel, situovaný v době před strašidelnými zážitky rodiny Lambertů, divákům odhaluje osudy nadané jasnovidky Elise Rainierové, 
jež se po jistém váhání rozhodne pomocí svých schopností kontaktovat mrtvé, aby tak pomohla mladé dospívající dívce, kterou si vybrala za svůj cíl nebezpečná nadpřirozená bytost. České titul-
ky. Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

SLEPÁ
Náhlá ztráta zraku a objevování zákoutí vlastní představivosti… Láska, touha i obavy se v nich zhmotňují s intenzitou, která si v ničem nezadá s vnějším světem. Kde je hranice mezi fantazií a rea-
litou? Tento film vybírala do kin padesátka filmových nadšenců, kteří se zúčastnili projektu Scope50. Proč? Velmi originálně podané drama, skvěle manipulující s divákem i samotným vyprávěním 
a velmi vtipné! České titulky. Vstupné 80 Kč. Mládeži do 18 let nepřístupný.

ODEBRAT Z PŘÁTEL
Pomsta bude dnes večer online… Zesměšnit člověka uveřejněním jeho nelichotivé fotky či choulostivého videa na internetu vás může stát život. Velmi originální horor, který se stal pro online ge-
neraci doslova senzací, protože se celý odehrává na internetu. České titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

SEDMERO KRKAVCŮ
Pohádkový příběh na motivy klasické pohádky Boženy Němcové o mladé Bohdance, která na sebe bere těžký úkol - musí se pokusit zachránit své bratry a zbavit je prokletí, které na ně uvrhla jejich 
matka.. Hrají Martha Issová, Lukáš Příkazký, Václav Neužil, Sabina Remundová, Zuzana Bydžovská a další. Režie Alice Nellis. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

ANDÍLEK NA NERVY
… aneb milionářka do chatrče! Komedie o dívce, která se přistěhuje na vesnici za otcem, kterého nikdy neviděla… Venkov na ni zpočátku působí jako zoo plné exotů, kteří jsou sice zajímavou ná-
plní pro její blog, ale žít se s nimi nedá… Komedie režiséra Juraje Šajmoviče. Hrají Pavel Řezníček, Anna Kadeřávková, Petra Černocká, Miroslav Vladyka, Linda Rybová, Adam Mišík, Kateřina Hra-
chovcová, Lukáš Latinák a další. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

VINCENTŮV SVĚT
Přijměte pozvání do světa herecké hvězdy Vincenta Chasea a jeho tří kamarádů, kteří zažívají nečekaná hollywoodská dobrodružství. V dlouho očekávané filmové verzi cenami ověnčeného úspěš-
ného seriálu kanálu HBO „Vincentův svět“ se opět sejdou herci z původního seriálu, v čele s Kevinem Connollym, Adrianem Grenierem, Kevinem Dillonem, Jerry Ferrarou a Jeremym Pivenem. Čes-
ké titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

POUTNÍK – NEJLEPŠÍ PŘÍBĚH PAULA COELHA
Film o úžasné životní pouti spisovatele Paula Coelha. Paulo Coelho je jedním z nejznámějších a nejprodávanějších spisovatelů všech dob. Jeho romány byly přeloženy do 80 jazyků a publikovány 
ve více než 150 zemích. Ale jeho mládí nebylo tak přímočaré a snadné jako souhrn jeho spisovatelských úspěchů - flirtoval se smrtí, unikl z hranice, za kterou je už jen šílenství, experimentoval 
s drogami, prožil muka, trpěl a radoval se z lásky, spoluvytvářel historii brazilského rock’n‘rollu, ale především se nikdy nevzdal svého největšího snu: triumfovat jako spisovatel. České titulky. 
Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

SEJMI PREZIDENTA
Malý kluk. Velké problémy… Prezident napospas v divočině a jediný, kdo ho může zachránit – je kluk jménem Oskari z domorodého kmene. S teroristy v patách se musí nesourodé duo spojit a unik-
nout svým lovcům. Je jen na prezidentovi a jeho novém pomocníkovi, aby přežili nejvypjatějších 24 hodin svého života. Hon právě začal… Samuel L. Jackson a Onni Tommila v hlavních rolích akč-
ního, dobrodružného a velice zábavného filmu. České titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

JURSKÝ SVĚT FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Park se otevírá! Před dvaadvaceti lety tragicky skončil sen excentrického milionáře, který chtěl na odlehlém ostrově z dinosauří DNA vypěstovat Jurský park s živými exponáty. Od té doby se ale 
mnohé změnilo, park jede na plné obrátky, ročně jím projdou milióny nadšených návštěvníků. Jenže vše nejde podle plánu, chybička se vloudí a začíná boj o holé přežití. Dobrodružný napínavý film. 
České znění. Vstupné 3D verze 140 Kč, 2D verze 120 Kč. Mládeži přístupný.

ŽIVOT JE ŽIVOT
Česká komedie režiséra Milana Cieslara. Hrají Ondřej Vetchý, Simona Stašová, Tereza Voříšková, Bára Poláková, Sára Sandeva, Marek Taclík, Miroslav Táborský, Petr Vančura a v roli „bond girl“ slo-
venská zpěvačka Kristýna Peláková. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

DÁMA VE ZLATÉM
Spravedlnost se nedá zaplatit… Pozoruhodný skutečný příběh ženy, která se rozhodla dosáhnout spravedlnosti a za každou cenu bojovat o dědictví, které její rodině právem náleželo. Po šedesáti le-
tech se rozhodne získat zpět rodinný majetek – umělecká díla nevyčíslitelné hodnoty – který jí byl zabaven nacisty. V hlavní roli Helen Mirren. České titulky.
Více informací o filmu na http://www.forumfilm.sk a na https://www.facebook.com/WomanInGoldMovie Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MIMONI FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Fíha!!! Jsou žluťoučcí a k sežrání roztomilí a dobrovolně sloužili padouchovi Gruovi. Představte si, že tihleti dobráci od kosti vidí odnepaměti smysl své existence v posluhování tomu největšímu da-
rebákovi široko daleko. Kdykoliv shodou náhod, ke kterým často přispívali oni sami, o svého pána přišli, hned si hledali dalšího… Naštěstí se v jejich středu zjevili tři hrdinové – hrdý Kevin, hlado-
vý Stuart a lehce vystresovaný Bob. Ti vyrazili do světa, aby všem svým mimoňským kamarádům vrátili smysl života. Rodinná animovaná komedie uváděná v českém znění.
Vstupné 3D verze 140 Kč (děti 120 Kč), 2D verze 125 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

1. pondělí pouze v 17 hod. – 2D
2. úterý pouze v 19.30 hod. – 3D
3. středa pouze v 17 – 2D

1. pondělí pouze v 19.30 hod.
2. úterý pouze v 17 hod.

3. středa pouze v 19.30 hod.

5. pátek pouze v 16 hod.

4. čtvrtek pouze v 19.15 hod.
5. pátek pouze ve 20 hod.
6. sobota pouze v 17 hod.
7. neděle pouze v 17 hod.

4. čt. 8. po pouze v 17 hod.
5. pátek pouze v 18 hod.
6. so. 7. ne pouze v 15 hod.
9. út. 10. st pouze v 17 hod.

6. sobota pouze v 19.30 hod.

7. neděle pouze v 19.30 hod.

8. pondělí pouze v 19.15 hod.
9. úterý pouze v 19.15 hod.

10. středa pouze v 19.15 hod.

11. čtvrtek pouze v 19.30 hod.

11. čtvrtek pouze v 17 hod. – 2D
12. pátek pouze v 19.15 hod. – 3D
13. sobota 17 a 19.30 hod. – 3D
14. ne, 17. st pouze v 17 hod. – 2D
15. pondělí pouze v 19.30 hod. – 2D
16. úterý pouze v 17 hod. – 3D

12. pátek pouze v 17 hod.
13. sobota pouze v 15 hod.
14. neděle pouze v 15 hod.

14. neděle pouze v 19.30 hod.

15. pondělí pouze v 17 hod.
16. úterý pouze v 19.30 hod.

17. středa pouze v 19.30 hod.

18. čtvrtek pouze v 19.15 hod.
19. pátek pouze v 17 hod.
20. so, 21. ne pouze v 19.15 hod.

20. sobota pouze v 15 hod.
21. neděle pouze v 15 hod.

18. čtvrtek pouze v 17 hod.
19. pátek pouze v 19.15 hod.
20. so, 21. ne, 21 po pouze v 17 hod.
23. úterý pouze v 17 hod.
24. středa pouze v 19 hod.

22. pondělí pouze v 19.15 hod.

23. úterý pouze v 19.15 hod.

25. čtvrtek pouze v 19.15 hod.
26. pátek pouze v 19.15 hod.

27. sobota pouze v 17 hod. – 2D
28. neděle pouze v 17 hod. – 3D

27. sobota pouze v 19.30 hod.

29. pondělí pouze v 19.15 hod.
30. úterý pouze v 19.15 hod.

25. čtvrtek pouze v 17 hod. – 3D
26. pátek pouze v 17 hod. – 2D
27. sobota pouze v 15 hod. – 3D
28. neděle pouze v 15 hod. – 2D
29. pondělí pouze v 17 hod. – 3D
30. úterý pouze v 17 hod. – 2D
ČERVENEC 2015
1. středa pouze v 17 hod. 

PROGRAM ALTERNATIVNÍ TVORBY KINA VESMÍR V MĚSÍCI červnu 2015 NAJDETE NA STRANĚ 20



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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