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Městské divadlo Dr. Josefa Čížka v Náchodě

BERÁNEK NÁCHOD a.s.

94. koncertní 
ABONENTNÍ CYKLUS   

Komorní hudby 
2019 /2020

Středa 11. září 2019 v 19.00 hodin

KOUZLO HOBOJE 
aneb KONCERT O VĚČNÉM DECHU
Duo Adamus - Levický
Jan Adamus - hoboj, anglický roh        Martin Levický - klavír

Čtvrtek 10. října 2019 v 19.00 hodin 

AGILE QUINTET
Pavel Wallinger - 1. housle            Jan Vašta - 2. housle 

Petr Pšenica - viola                    Martin Švajda - violoncello 
Michal Pokorný - kontrabas

Čtvrtek 7. listopadu 2019 v 19.00 hodin

FILHARMONIE 
HRADEC KRÁLOVÉ
Michal Kaňka - violoncello            

 Chuhei Iwasaki - dirigent 
Pondělí 16. prosince 2019 v 19.00 hodin 

VÁNOČNÍ KONCERT
aneb Tři oříšky pro Náchod
Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod
Martina Hofmanová - fl étna        
Josef VLACH - dirigent

Středa 8. ledna 2020 v 19.00 hodin

TRUBKA A KLAVÍR
Walter Hofbauer - trubka       Alice Voborská - klavír

Středa 5. února 2020 v 19.00 hodin

VIOLONCELLO A KLAVÍR
Jan Páleníček - violoncello
Jitka Čechová - klavír

Středa 4. březen 2020 v 19.00 hodin 

RECITÁL KLAVÍRISTŮ 
IVANA A LUKÁŠE KLÁNSKÉHO
„BEETHOVEN A JEHO NÁSLEDOVNÍCI“
Ivan a Lukáš Klánský - klavírní čtyřhra

Čtvrtek 16. dubna 2020 v 19.00 hodin 

KLARINET A HARFA
Anna Paulová - klarinet
Hedviga Mousa Bacha - harfa

Čtvrtek 28. května 2020 v 19.00 hodin

CAMERATA NOVA 
NÁCHOD 2020
Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod
Josef VLACH - dirigent

Pátek 5. června 2020 v 19.00 hodin

NOASH
Smíšený vokální soubor
Tomáš Novotný – umělecký vedoucí

Cena permanentky: 
1100 Kč, 900 Kč, 700 Kč

Předplatné platí pro jednu sezonu a zahrnuje jedno předplacené místo na 10 koncertů. 
Prodej abonentek pro stávající abonenty bude zahájen 3. 6. a potrvá do 7.  7. 2019 (prosíme o předložení letošní průkazky).
Současně bude probíhat prodej pro veřejnost, a to na místa, která nebyla v loňské sezoně obsazena. 
Prodej ostatních abonentek pro veřejnost bude zahájen 8. 7. a potrvá do 16.  8. 2019. 
Poté už se permanentky prodávat nebudou!!! Proto, prosím, dodržte termíny zakoupení.

Prodej bude probíhat v Městském informačním centru v Náchodě: 
otevírací doba: po - pá od 8.00 - 12.00 hodin, 12.30 - 17.00 hodin, so - ne 8.00 - 12.00 hodin, 12.30 - 15.00 hod.
Rezervaci abonentek lze uskutečnit telefonicky (491 426 060) nebo písemně na adrese Městské informační centrum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, 
popřípadě na e-mail: infocentrum@mestonachod.cz. 
Rezervované permanentky vyzvedněte do 5 dnů od rezervace. Platbu je možné provést hotově nebo platební kartou. 
Slevy poskytujeme studentům 150 Kč, dále studentům hromadné 200 Kč (platí při zakoupení min. 5 ks), pro děti do 14 let v doprovodu rodičů sleva na místo 50 %.

Další informace na webových stránkách www.beraneknachod.cz nebo v MIC v Náchodě.
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Léto je tady! Hurá!
Rok utekl jako voda a před námi jsou 

dva měsíce ve volnějším rytmu – letní 
prázdniny. Děti školou povinné se už ne-
mohou dočkat, až odjedou na tábor, dovo-
lenou s rodiči nebo stráví dny bez dohle-
du rodičů u babičky a dědečka. Aby pro 
děti byly právě tyto prázdniny nezapo-
menutelné, je na nás dospělých vymyslet 
ten správný program. Zajet na výlet? Kam 
se vydat pěšky, vlakem nebo autobusem, 
abychom viděli něco zajímavého? Vyrazit 
za poznáním na kole? A kam? Jakou akci 
navštívit? Přinášíme vám několik tipů, co 
podniknout právě v období prázdnin…

Návštěvy památek a historických sídel 
jsou každoročně hlavní náplní dovolené. 
Státní zámek Náchod si pro své návštěv-
níky připravil vedle hlavních prohlídko-
vých okruhů velmi oblíbené dětské pro-
hlídky, které probíhají od úterý do neděle, 
a to vždy v 10, 12 a 14 hodin. Zkrácená 
forma prohlídky (cca 20 minut) je zakon-
čena možností se vyfotografovat v prin-
ceznovském nebo královském hávu. Pro 
další návštěvníky jsou během letních 
prázdnin připraveny speciální prohlídky. 
V předem stanovené dny můžete navští-
vit běžně nepřístupné prostory půd nebo 
absolvovat večerní prohlídky. Mimořád-
né prohlídky jsou pořádány i v zámecké 
kapli Nanebevzetí Panny Marie. Pokud 
se spíše rádi procházíte, i samotný areál 
zámku s Piccolominskou zahradou a alejí 
Kateřiny Zaháňské stojí za návštěvu. In-
formace o speciálních prohlídkách nalez-
nete na www.zamek-nachod.cz. Tak hurá 
vzhůru do kopce!

I během letošních prázdnin bude pro-
bíhat loni hojně navštěvovaný Festival 
zážitků, který si pro Náchoďáky a ná-
vštěvníky města připravila destinační 
společnost Branka, o. p. s. Každé pondělí 
během července a srpna se můžete v are-
álu Pevnosti Dobrošov vžít do role vojá-
ka. Místní pevnostní srub můžete bránit, 
nebo naopak na něj útočit. Stejně jako 
v období II. světové války k tomu ale po-
třebujete speciální výcvik v podobě pří-
pravy na pobyt v podzemí, umění v obslu-
ze pevnostních zbraní a dalšího vybavení 
objektu. Jako zážitek na vás čeká rozebrá-
ní a skládání zbraně, zdolání překážkové 
dráhy, střelba ze vzduchovky a další úžas-
né zážitky. Zájemci o účast na této akci 
se mohou přihlašovat na tel. čísle +420 
724 120 498 (počet účastníků je omezen). 
Více informací i o dalším programu Festi-
valu zážitků naleznete na www.festival-
zazitku.cz.

Muzeum Náchodska si pro své ná-
vštěvníky na období letních prázdnin 
připravilo hned několik výstav. Broučkův 
dům na Masarykově náměstí vám přibli-
žuje ve své expozici stálou výstavu dějin 
Náchoda a Náchodska. Jako další samo-

statné výstavy je zde možné zhlédnout 
expozici k 150. výročí Sokola v Náchodě 
„Tužme se!“. Ve výstavní síni Muzea Ná-
chodska si pak nenechte ujít jedinečnou, 
pro někoho možná i nostalgickou, výsta-
vu na téma „Hurá léto! Dovolená za so-
cialismu“. 

Galerie výtvarného umění si vás dovo-
luje pozvat do svých prostor na unikátní 
výstavu k příležitosti připomínky stejno-
jmenné výstavy konané v Clam-Gallasově 
paláci v Praze roku 1935 – „I. Retrospek-
tivní výstava ruského malířství XVIII. – 
XX. století“. Na ochozu zámecké jízdárny 
je dále k vidění výstava „Pták Ohnivák – 
scénografie ve veřejných sbírkách České 
republiky k dílům ruských autorů“. Tato 
expozice vám představí scénické a kos-
týmní návrhy k několika inscenacím (Car 
Saltan, Kníže Igor, O neviditelném městě 
Kitěži) Bilibina a Benoise. Součástí výsta-
vy budou i fotografie z jednotlivých di-
vadelních představení, případně i filmové 
záznamy. Další výstavou z cyklu Umělci 
do 40 let v prostorách galerie jsou sochy 
Ondřeje Olivy pod názvem „Urban space“.

Jste spíše na pěší výlety a poznávání 
okolí? Své kroky můžete směřovat z Ná-
choda například do Pekelského údolí, od-
kud je to co by kamenem dohodil do cent-
ra Nového Města nad Metují, kde v Zámku 
Bartoň-Dobenín probíhá výstava AERO-
NAUTICA věnovaná vynálezům Leonarda 
da Vinci. Jste-li spíše na výhledy a příro-
du, vydejte se na rozhlednu Na Signálu, 
kde se můžete odměnit nádhernými vý-
hledy na Jestřebí hory a Krkonoše. Ne ji-
nak je tomu na rozhledně Jiráskovy turi-
stické chaty na Dobrošově, odtud se jako 
na dlani otevírají výhledy na polské Sto-
lové hory nebo Českoskalicko a vodní ná-
drž Rozkoš.

A jaké že větší akce nás v Náchodě přes 
léto čekají? Nenechte si ujít:
  6. 7. Festival Na Ostrovech
 20. 7. Pivobraní 
 20. 7.  Večerní prohlídky zámeckých 
  komnat v dobách Smiřických 
  na Státním zámku Náchod
 10.–11. 8.  Vavřinecká pouť a Plážový 
  víkend nejen pro rodiny 
  s dětmi 
 23. 8. Muž roku 2018
 24. 8. Den dobrých skutků
  7. 9. Náchodské Kuronské slavnosti 
  na Státním zámku Náchod

Přejeme všem malým i velkým nád-
herné prázdniny plné pohody, sluníčka 
a spousty zážitků, ať už je budete trávit 
jakkoliv a kdekoliv. Pokud přeci jen bude-
te váhat, kam vyrazit, zastavte se u nás 
v infocentru. Rády vám s úsměvem po-
radíme. Krásné prázdniny a těšíme se 
s vámi na viděnou!
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Zastupitelstvo města 
Náchoda 27. května 2019
Jednání zastupitelstva města 
se zúčastnilo 23 zastupitelů, 
čtyři byli omluveni.
ZM projednalo:
1. Majetkoprávní úkony obce
2. Změnu stanov společnosti Beránek Ná-

chod a.s.
3. Vyřazení dlouhodobého hmotného 

majetku
4. Rozpočtová opatření
5. Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-

počtu města – podpora de minimis –
Smlouva č.: SMF/139/2019

6. Volbu člena finančního výboru
7. Česko-polské mikroprojekty – Dohody 

a deklarace o spolupráci
Veškeré materiály pro jednání zastupitelů 
včetně návrhu usnesení k jednotlivým bo-
dům najdete na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/
zastupitelstvo/podklady.asp
Usnesení je zveřejněno na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupi-
telstvo/usneseni/zastupitelstvo18-6.asp

Rada města Náchoda 27. května
Jednání rady města se zúčastnilo šest rad-
ních, tři byli omluveni.
Číselný popis u zprávy představuje poměr 
hlasů při hlasování PRO – PROTI – ZDR-
ŽEL SE.
Volba nového vedení 
Beránek Náchod a.s. 9-0-0

 RM přijala rezignaci členů představen-
stva a dozorčí rady společnosti Beránek 
Náchod a. s. k 31. 5. 2019.

 RM v působnosti valné hromady společ-
nosti Beránek Náchod a.s., zvolila orgány 
společnosti od 1. 6. 2019: Představenstvo 
– Jan Birke, Jitka Štimová, Ing. Iva Cveta-
nova, Bc. Tomáš Magnusek, Milan Nosek
Dozorčí rada – Marek Dvorský, Ing. Josef 
Šimon, Hana Kopecká 
Změna systému provozu 
Malé lázně 9-0-0

 RM schválila záměr na vybudování in-
formačního centra v budově Malých láz-
ní a změny ve stavební dokumentaci po-
třebné k zajištění provozu informačního 
centra v Malých lázních.

 RM souhlasila s podáním žádosti o změ-
nu projektu na Centrum pro regionální 
rozvoj České republiky, jejímž předmětem 
je vznik zázemí pro pracovníky v budově 
Malých lázní
Beránek Náchod a.s.  9-0-0

 RM vzala na vědomí přesun prosincové 
platby do května 2019 v souladu s uzavře-
nou smlouvou o veřejné službě.

Rada města Náchoda 31. května
Jednání rady města se zúčastnilo všech de-
vět radních.

Majetkoprávní úkony obce 9-0-0
 RM schválila uzavření dodatku č. 1 

ke smlouvě o výpůjčce s organizací Sta-
cionář Cesta Náchod z.ú., kterým se pro-
dlužuje platnost smlouvy o výpůjčce, a to 
na dobu určitou do 31. 12. 2026.

Rada města Náchoda 3. června
Jednání rady města se zúčastnilo všech de-
vět radních.
Výroční zprávy organizací – Sportovní 
zařízení města Náchoda p.o., Náchodská 
prima sezóna o.p.s. a Lesy města Nácho-
da, spol. s r. o. 9-0-0

 RM vzala na vědomí výroční zprávy 
za rok 2018 organizací: Sportovní zaříze-
ní města Náchoda, p.o. a Náchodská Pri-
ma sezóna o.p.s.

 RM v působnosti valné hromady schvá-
lila Zprávu o činnosti společnosti za rok 
2018, Roční účetní závěrku za rok 2018 
bez výhrad, Návrh společnosti na rozděle-
ní zisku za rok 2018, Zprávu dozorčí rady 
a Plán činnosti společnosti na rok 2019 
společnosti Lesy města Náchod spol. s r. o.
Majetkoprávní úkony obce

 RM zamítla žádost na prodej i pronájem 
domu č.p. 148 v ulici Hurdálkova z důvo-
du záměru využití daného prostoru pro 
potřeby města s tím, že dojde k demolici 
objektu a nové výstavbě pravděpodobně 
spolkového domu. 9-0-0

 RM souhlasila s bezplatným parková-
ním na horním parkovišti pod zámkem 
cca od 6 do 18 hodin pro stánkaře v den 
gastronomické akce „Náchodské zámec-
ké hodování – festival minipivovarů, regi-
onálních potravin a krajových specialit“, 
která se bude konat dne 22. 6. 2019. 9-0-0

 RM schválila uzavření nájemní smlou-
vy se společností České dráhy, a. s. Smlou-
va se týká pronájmu části pozemku p.č. 
2067/121 o výměře 290 m2 a části pozem-
ku p.č. 2067/57 o výměře 306 m2 v katas-
trálním území Náchod, za účelem využití 
jako trvalý zábor – pozemek pod vlečkou 
města a zařízení, které na pronajatém po-
zemku leží a pod přilehlou kolejí č. 13 ve-
doucí do rozmrazovacího tunelu včet-
ně manipulačního prostoru okolo vlečky 
a koleje.  9-0-0
Smlouvy o poskytnutí dotací 9-0-0

 RM schválila smlouvy o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchoda – podpora 
de minimis pro Laxus z.ú. (30.000Kč), ZŠ 
Náchod-Plhov (35.000 Kč), Náchodské ko-
munitní centrum z.s. (48.000 Kč), ZŠ TGM 
(35.000 Kč), Letní fiesta horkovzdušných 
balónů (35.000 Kč), 24hodinový závod 
horských kol (10.000 Kč), Adventní kon-
cert (10.000 Kč), Festival „Na Ostrovech“ 
(20.000 Kč) a Spolek přátel vojenské his-
torie (25.000 Kč).
Výměna oplocení 
sportovní areál Hamra 2. část 9-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou a vy-
stavením objednávky na provedení 2. čás-
ti výměny oplocení sportovního areálu 
Hamra firmě BEZEDOS s.r.o., Velké Poříčí.

Senior taxi v Náchodě 9-0-0
 RM schválila pořadí nabídek na veřej-

nou zakázku „Senior taxi v Náchodě‘‘ 
a schválila uzavření smlouvy s účastní-
kem na 1. místě – Vodní záchranná a do-
pravní služba s.r.o., Náchod.
Pivobraní 2019 
– žádost o spolupráci  9-0-0

 RM schválila podporu kulturní akce Pi-
vobraní a spolupořadatelství města Ná-
choda za konkrétních podmínek. Uvedená 
akce se bude konat na Masarykově ná-
městí v Náchodě, dne 20. 7. 2019 od 12.00 
hodin. Hlavním pořadatelem je Savage 
Company s. r. o., Náchod zastoupená pa-
nem Danielem Šafrem.
Městská knihovna Náchod 9-0-0

 RM vzala na vědomí rezignaci Bc. Tomá-
še Magnuska na člena správní rady ke dni 
3. června 2019 a jmenovala s účinnos-
tí od 4. 6. 2019 do správní rady Městské 
knihovny o.p.s. Mgr. Zuzanu Kůrkovou.

TELEGRAFICKY: 
 RM schválila pojmenování plánované 

naučné stezky okolo rybníka Podborný 
v Náchodě názvem “Naučná stezka Pod-
borný“. 9-0-0

 RM vzala na vědomí zápis z jednání ko-
mise prevence kriminality konané 20. 5. 
2019. 9-0-0

 RM souhlasila s přidělením finančních 
prostředků z rozpočtu města ve výši 
35.000Kč na projekt ZŠ T. G. Masaryka. 
 9-0-0

 RM vzala na vědomí zápis z jednání ko-
mise výstavby konané 15. 5. 2019. 9-0-0

 RM souhlasila s obnovou vodorovného 
dopravního značení v ulici Mánesovo ná-
břeží v Náchodě. 9-0-0

 RM souhlasila s opravou schodů k do-
mům čp. 332 a 333 v ulici Zahradní, kte-
rou provede firma MURSTAV. 9-0-0

 RM schválila převod investičního pří-
spěvku a čerpání fondu investic ve výši 
269.043 Kč pro Základní školu T. G. Masa-
ryka. Finanční prostředky budou použity 
na pořízení serveru. 9-0-0

 RM schválila uzavření objednávky pro 
World Invest v. o. s., Otvice, na opravu 
krytiny krytého bazénu. 9-0-0

 RM vzala na vědomí zápis z jednání do-
pravní komise konané 22. 5. 2019 s tím, že 
žádná komise nemá právo úkolovat odbo-
ry MěÚ. Komise je pouze poradním orgá-
nem rady města. 9-0-0

 RM souhlasila s navýšením rozpočtu 
odboru školství o 50 000 Kč na dárky pro 
prvňáčky. 9-0-0

 RM vzala na vědomí zápis z jedná-
ní kontrolního výboru konaného 27. 5. 
2019. 9-0-0

 RM vzala na vědomí změnu ceníku Jirás-
kova koupaliště pro sezónu 2019 ve for-
mě zavedení slevy vstupného pro děti 
do 100 cm, pro studenty a pro seniory.  
 9-0-0

 RM schválila služební cestu do partner-
ského města Klodzko dne 11. 8. 2019 pro 

Zprávy 
z radnice
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Jana Birke, Sabinu Matoulkovou a Ing. Ji-
řího Hurdálka. 9-0-0

  RM schválila používání nového loga or-
ganizace Správa přírodních zdrojů a lázní 
Běloves, příspěvková organizace a nového 
loga Dětského dopravního hřiště a uloži-
la ředitelce organizace obě loga zaregist-
rovat. 9-0-0

 RM souhlasila, aby Město Náchod poda-
lo oznámení o kácení dřevin v letním kině 
a na Karlově kopci. 9-0-0

Rada města Náchoda 17. června
Jednání rady města se zúčastnilo všech 
devět radních.
Výroční zpráva 
Beránek Náchod a.s. 8-0-0

 RM v působnosti valné hromady spo-
lečnosti Beránek Náchod a.s. vzala na vě-
domí zprávu představenstva o podnika-
telské činnosti v roce 2018, stavu jejího 
majetku k 31. 12. 2018 a podnikatelské-
ho záměru na rok 2019 včetně předložení 
řádné účetní závěrky k 31. 12. 2018 a ná-
vrhu na vypořádání hospodářského vý-
sledku a zprávu dozorčí rady a její vyjád-
ření k přezkoumání řádné účetní závěrky 
k 31. 12. 2018 a návrhu na vypořádání 
hospodářského výsledku

  RM v působnosti valné hromady společ-
nosti Beránek Náchod a.s. schválila účet-
ní závěrku za rok 2018 a vypořádání hos-
podaření na vrub ztrátám z minulých let.

 RM určila a schválila, že auditorem 
pro audit řádné účetní závěrky a výroč-
ní zprávy za rok 2019 bude firma Ing. Jiří 
Huml, Hejtmánkovice.
Výroční zpráva – Technické služby 
Náchod s. r. o. 8-0-0

 RM v působnosti valné hromady schvá-
lila Zprávu o činnosti společnosti za rok 
2018, Roční účetní závěrku za rok 2018 
bez výhrad, Návrh společnosti na rozděle-
ní zisku za rok 2018, Zprávu dozorčí rady, 
Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovlá-
danou osobou a o vztazích mezi ovláda-
nou osobou a ostatními osobami ovláda-
nými stejnou osobou (propojené osoby) 
dle § 66a odst. 9) podle zákona č. 513/1991 
Sb., Obchodní zákoník v roce 2018 a Plán 
činnosti společnosti na rok 2019.
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila pachtovní smlouvu, kte-
rou se přenechává do užívání část pozem-
kové parcely č. 586/3 o výměře 20 m2 mezi 
ulicí Zahradní a Lipovou, za účelem zříze-
ní zahrádky. Smlouva se uzavírá na dobu 
neurčitou s účinností od 1. 7. 2019. 8-0-0

 RM schválila smlouvu o zřízení věcné-
ho břemene – služebnosti se společnos-
tí ČEZ Distribuce, a.s. Zemní a vrchní 
kabelové vedení nízkého napětí je umís-
těno pod povrchem pozemkové parcely  
č. 249/1, č. 251, č. 252, č. 305/9, č. 319/1  
a č. 327/30 v katastrálním území Malé Po-
říčí o celkové délce 198 m. Smlouva se uza-
vírá na dobu neurčitou.  8-0-0

 RM schválila smlouvu o smlouvě budou-
cí o zřízení věcného břemene-služebnosti 

se společností ČEZ Distribuce, a.s. Vedení 
bude umístěno nad povrchem pozemkové 
parcely č. 207/1, č. 208/7 a č. 441/1 v k.ú. 
Babí u Náchoda a dále pozemkové parcely 
č. 10, č. 252, č. 305/3 a č. 319/1 v k. ú. Malé 
Poříčí v předpokládané délce cca 39 m.  
 9-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o umístění reklamy na vánočních převě-
sech na dobu 3 let do 15. 1. 2022. 9-0-0

  RM schválila č. 19089 – provedení opra-
vy střechy včetně příslušenství domu č.p. 
540 v ulici Českých Bratří v Náchodě fir-
mou Miloš Habr, Václavická č.p. 1179, Ná-
chod, IČO 16273788 za nabídkovou cenu 
Kč 372.728,40 včetně 21 % DPH a vysta-
vení objednávky firmě Miloš Habr, Vác-
lavická č.p. 1179, Náchod, IČO 16273788 
na provedení opravy střechy včetně pří-
slušenství domu č.p. 540 v ulici Českých 
Bratří v Náchodě za nabídkovou cenu Kč 
372.728,40 včetně 21 % DPH. 
Sportovně kulturní centrum Náchod – 
Babí – úprava PD 9-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou a vy-
stavením objednávky na Sportovně kul-
turní centrum Náchod – Babí – úprava 
projektové dokumentace – snížení ná-
kladů, zhotoviteli Centrum PRO, s.r.o., 
Dobruška.
Zastřešení autobusového 
nádraží Náchod 9-0-0

 RM schválila cenovou nabídku na vy-
čištění zámkových dlažeb a proskleného 
zastřešení autobusového nádraží Náchod 
předloženou Technickými službami Ná-
chod s.r.o. a termín zahájení prací.
Doporučení ze sportovní komise 9-0-0

 RM vzala na vědomí doporučení Spor-
tovní komise Rady města Náchoda 
a schválila dotace pro sportovní kluby: 
SKP Judo Náchod z.s. 
(18.000 Kč) na celoroční sportovní čin-
nost členky oddílu Kristýny Vondřejcové 
(startovné a cestovné na soutěže, náklady 
na soustředění a tréninkové kempy, reha-
bilitace), TJ SPŠS Náchod z.s. 
(15.000 Kč) na nákup nových dresů, Hvěz-
da Pardubice z.s. (18.000 Kč) – úhrada čás-
ti pronájmů za sportoviště v Náchodě At-
letické skupině Jiřího Vondřejce působící 
pod hlavičkou Hvězdy Pardubice z.s., Hol-
key Náchod z.s. (7.000 Kč) na celoroční 
činnost mládeže oddílu ženského hokeje, 
Karate – Do Dvůr Králové nad Labem, z.s. 
(10.000 Kč) na celoroční činnost mládeže 
Oddílu sportovního karate Náchod a Ba-
víme se sportem z.s. (20.000 kč) na 
celoroční činnost sportovní všestrannos-
ti předškolní mládeže. 
Chodník v ulice Ryšavého  9-0-0

 RM schválila vystavení objednávky 
na vypracování projektové dokumenta-
ce chodníku v ulici Ryšavého, společné 
územní (DÚR) a stavební řízení (DSP) v po-
drobnostech pro provedení stavby (PDPS) 
pro zhotovitele Miloslav Kučera – PRODIS, 
projektování dopravně inženýrských sta-
veb, Hradec Králové.

Víceúčelové hřiště Hamra 
– úprava terénu v areálu hřiště 9-0-0

 RM souhlasila s vystavením objednáv-
ky zhotoviteli BEZEDOS s.r.o., Velké Poříčí, 
na akci Víceúčelové hřiště Hamra – úpra-
va terénu v areálu hřiště.
Odkanalizování oblastí ulic V Úvozu 
a Pod Vyhlídkou – I. etapa 9-0-0

 RM rozhodla o přidělení veřejné zakáz-
ky „Odkanalizování oblastí ulic V Úvozu 
a Pod Vyhlídkou – I. etapa“ účastníkovi 
ALPRIM CZ s.r.o., Velké Poříčí a schválila 
uzavření smlouvy o dílo na realizaci této 
stavby.
Déčko – výměna a oprava 
podlahových krytin  9-0-0

 RM schválila vystavení objednávky spo-
lečnosti Interiéry Brejtr s.r.o., Náchod, 
na výměnu a opravu podlahových krytin 
v čp. 243, Zámecká ul. Náchod – Středis-
ko volného času Déčko.
Oprava komunikace Raisova 9-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou a vy-
stavením objednávky na opravu komuni-
kace Raisova firmě STRABAG a.s., Hradec 
Králové.
Úprava kontejnerových stání 
pro rok 2019

 RM schválila realizaci úpravy navrže-
ných kontejnerových stání a schválila 
uzavření smlouvy o dílo se společností 
ELEKTROIN spol. s r.o., Náchod.

TELEGRAFICKY:
 RM vzala na vědomí zápis z jednání 

sportovní komise ze dne 29. 5. 2019, zá-
pis z jednání finančního výboru ze dne 
6. 6. 2019 a zápis z jednání letopisecké 
a místopisné komise ze dne 22. 5. 2019. 
 9-0-0

 RM souhlasila s rozdělením rezervy 
z kapitoly školství na zabezpečovací za-
řízení mateřských škol. 9-0-0

 RM souhlasila s přijetím účelově urče-
ného finančního daru Základní umělec-
ké škole, Náchod, od Nadace O2 ve výši 
30.000 Kč na vzdělávací akce v oblasti in-
ternetové a mediální gramotnosti. 9-0-0

 RM schválila dotaci pro pana Pavla Mer-
varta ve výši 5.000 Kč na vydání knihy 
Věry Vlčkové „Doufám, dokud dýchám“. 
 6-2-0 

 RM vzala na vědomí ceník a provozní 
řád víceúčelového hřiště Hamra pro sezó-
nu 2019. 8-0-0

 RM schválila ceník Zimního stadionu 
Náchod pro využití ledové plochy na se-
zonu 2019/2020 a ceník Zimního stadio-
nu Náchod pro využití tělocvičny na se-
zonu 2019/2020. 9-0-0

 RM souhlasila s návrhem na zadání sta-
vebního záměru pro rozšíření parkova-
cích míst u dopravního hřiště. 9-0-0

 RM schválila dotaci pro organizaci Spo-
lek Klub Českých Turistů Náchod ve výši 
5.000 Kč na uspořádání běhu Náchod-Dob-
rošov. 9-0-0 
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   KRONIKA

V květnu 2019 se narodilo
9 náchodských občánků

V květnu 2019 byli oddáni:
24. 5.  Pavel Hušo, Broumov
  Iljana Mychajlivna Byče, 
  Ukrajina
 25. 5. Jiří Novák, Praha
  Soňa Marková, Náchod
  Ondřej Slavík, Hradec Králové
  Tereza Koblicová, Vysoká n. Lab.

 V sobotu 8. června 2019 se uskuteč-
nilo již tradiční sobotní hudební odpo-
ledne ve venkovních prostorách Domo-
va pro seniory Marie. Hudební odpoledne 
patří klientům, zaměstnancům, ale i po-

Sobotní hudební odpoledne 
v Domově pro seniory Marie

zvaným hostům. Velmi vzácnou návště-
vou byli místostarostka Ing. Pavla Marší-
ková a Bc. Pavel Schuma, vedoucí odboru 
sociálních věcí.

Odpoledne se počasí pozitivně rozhod-
lo a dopřálo modrou oblohu se sluníčkem. 
K veselé pohodě všech zúčastněných hrá-
li a zpívali harmonikáři. Někteří klienti si 
s kapelou zazpívali známé a oblíbené pís-
ničky. V průběhu odpoledne se podávaly 
výborné opečené šunkové klobásy, které 
všem chutnaly, a velké díky patří panu do-
movníkovi, který je skvěle opekl.

Celé slunečné odpoledne obětaví za-
městnanci přispívali k dobré atmosféře 
a náladě.                        Mgr. Jaromír Vejrych

 ředitel MěSSS Marie

Místostarostka města Náchoda Pav-
la Maršíková v pondělí 10. června 2019 
pogratulovala paní Jitce Domáňové, kte-
rá oslavila v kruhu svých nejbližších ži-
votní jubileum 100 let. Paní Domáňová 
je úžasná žena plná elánu a entuziasmu, 
která má přehled o všem, co se děje u nás 
i ve světě. Přejeme jí pevné zdraví, a aby 
jí toto životní nadšení vydrželo i v dal-
ších letech. 

Blahopřání 
ke stým narozeninám

Dovolte mi, abych touto cestou srdeč-
ně poděkoval všem těm, kdo zareagovali 
na moji výzvu v březnovém čísle Náchod-
ského zpravodaje!

V malém článečku jsem tehdy prosil 
o pomoc v hledání rodiny Kozlíkových 
z Náchoda, která velice pomohla dvěma 
židovským dívkám po návratu z koncen-
tračního tábora v roce 1945.

Byl jsem až překvapen, kolik milých 
a ochotných lidí z Náchoda se mi ozvalo 
a snažilo se mi v hledání pomoct. A sku-
tečně tato společná snaha přinesla své 
plody.

A tak jsem moc rád, že mohu s vel-
kou vděčností všem těm, kdo mi pomoh-
li, oznámit, že se (po téměř detektiv-
ní akci) podařilo najít děti této rodiny. 
A dokonce se nám podařilo zorganizo-
vat v Praze schůzku, při které se potka-
la paní Tirca z Izraele (dcera pomožené) 
s paní PhDr. Evou Kozlíkovou – Nováko-
vou, dcerou manželů Kozlíkových, kteří 
dívkám pomohli.

Pro obě dvě dámy tato schůzka zname-
nala mnoho - jak pro paní Dr. Novákovou, 
která se tak po letech dozvěděla o šlechet-
ném činu svých rodičů, tak i pro paní Tir-
cu, která si takto mohla zmaterializovat 
vyprávění ze své rodinné historie a osob-

Poděkování ně vyjádřit představitelce této rodiny svo-
ji vděčnost.

A to vše díky ochotným lidem z Nácho-
da a okolí. Ještě jednou tedy srdečné podě-
kování!!!                              Tomáš Novotný

Manželé Kozlíkoví s dcerou a synem 
v roce 1946

Paní Tirca Yoffe a paní Dr. Nováková 
(s kabelkou)

Před 948. koncertem abonentního cyk-
lu KHN, posledním v koncertní sezóně 
2018/2019 a současně slavnostním zahajo-
vacím koncertem 49. ročníku festivalu ko-
morní hudby Camerata Nova Náchod, ko-
naném dne 28. května 2019 v Městském 
divadle Dr. Josefa Čížka Náchod, byla nej-
vhodnější příležitost veřejně poděkovat 
Ing. Jindřichu Bradnovi za jeho více než tři-
cetiletou práci v oblasti vážné hudby v Ná-
chodě. Od roku 1987 stál v čele výboru Ko-
morní hudby Náchod jako jeho předseda. 
Nyní se sám rozhodl vzhledem ke svému 
věku v této funkci, které věnoval množství 
svého času a energie, skončit. 

Návštěvníci koncertů ho pravidelně 
mohli vidět s Pamětní knihou, o jejíž dopl-
ňování účinkujícími umělci pečlivě dbal, 
mohli slyšet jeho uvádění vybraných kon-
certů a také číst jeho četné popularizač-
ní články a jubilejní brožury. Ovšem to, 
co nemohli vidět a slyšet, byla především 
náročná práce při sestavování dramatur-
gie jednotlivých koncertních sezón, kte-
rá vyžaduje nejen znalost dějin hudby, ale 
i orientaci v současné nabídce interpretů 
a jejich repertoáru, rovněž umění navá-
zat s nimi často i osobní kontakt, ale pře-
devším lásku k hudbě. Vším disponoval 
znamenitě.

A tak přejeme Ing. Jindřichu Bradnovi 
hodně zdraví a ještě dlouhá léta potěšení 
z krásy vážné hudby i z toho, že díky jemu 
našla v Náchodě četné posluchače. Za ně 
za všechny děkujeme!

 Za výbor Komorní hudby Náchod 
Lydia Baštecká 

Komorní hudba Náchod 
a Ing. Jindřich Bradna
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V pondělí 10. června 2019 odpoledne předali v obřadní síni ná-
chodské radnice představitelé města již tradičně v závěru škol-
ního roku ocenění „Náchodský pedagog roku 2019“.

Slavnostní setkání za účasti starosty města Jana Birke, mís-
tostarostů Pavly Maršíkové a Františka Majera, vedoucí odboru 
školství Ivety Lukešové, paní Svatavy Odlové z Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje a ředitelů náchodských škol, zahájily 
děti z MŠ Havlíčkova hudebním vystoupením.

„Máte můj upřímný respekt, obdiv a úctu. Být pedagogem není 
zaměstnání, ale poslání. Rád bych Vám proto poděkoval za Váš obě-
tavý přístup, mnohdy nad rámec běžných povinností, “ řekl oceně-
ným během slavnostní chvíle starosta Jan Birke.

Titul Náchodský pedagog roku 2019 obdrželi:
– Jitka Dostálová, učitelka Mateřské školy Havlíčkova  
– Mgr. Marcela Klemmová, učitelka Základní školy T. G. Masa-

ryka  
– Mgr. Iva Marešová, učitelka Základní školy Komenského
– Věra Rýdlová, vychovatelka Základní školy Plhov 
– Ivona Prokopová, vychovatelka Základní školy 1. Máje 
– Mgr. Petra Výtvarová Krausová, učitelka Základní umělecké 

školy
– Mgr. Daria Sitko, pedagogická pracovnice Střediska volného 

času Déčko
Ocenění za dlouholetou práci ve školství převzala:
– Bc. Andrea Vrabcová, učitelka Mateřské školy Vančurova

Všem oceněným blahopřejeme, děkujeme za příkladnou práci 
s dětmi a přejeme krásné prázdniny! 

Pedagog roku 2019
Město Náchod vedle zavedeného oceňování pedagogických 

pracovníků oceňuje již osmým rokem také píli a úspěchy žáků 
udělením titulu „Žák roku“.

Titul je udělován v kategoriích: 1. stupeň a 2. stupeň ZŠ a nej-
lepší žák ZUŠ. Zároveň je oceňována i snaha o zlepšení studij-
ních výsledků titulem „Skokan roku“. Žáky navrhuje pedago-
gická rada každé školy na základě dlouhodobě dosahovaných 
výborných studijních výsledků.

Ocenění je určené i rodičům těchto žáků, protože bez jejich 
podpory a neustálé motivace by děti takových úspěchů jistě ne-
dosáhly. Slavnostně předali ocenění ve čtvrtek 20. června 2019 
v obřadní síni náchodské radnice představitelé města – starosta 
Jan Birke, místostarostka Pavla Maršíková, místostarosta Fran-
tišek Majer a vedoucí odboru školství Iveta Lukešová. Tuto slav-
nostní chvíli si nenechali ujít nejen rodiče žáků, ale také jejich 
třídní učitelé a ředitelé škol. V úvodu vystoupil pěvecký sbore-
ček žáků ze ZŠ Babí. 

Titul Žák roku 2019 získali:
– Diana Tran, žákyně ZŠ Komenského
– Filip Steiner, žák ZŠ Komenského 
– Anna Pincáková, žákyně ZŠ Náchod–Plhov
– Veronika Shejbalová, žákyně ZŠ Náchod–Plhov
– Zuzana Papežová, žákyně ZŠ TGM Náchod
– Dang Nguyen Thuy Trang, žákyně ZŠ TGM Náchod
– Radomír Štěpánek, žák ZŠ Náchod, Drtinovo náměstí
– Dominika Pultarová, žákyně ZŠ Pavlišovská 
– Jakub Černý, žák ZŠ 1. Máje 
– Aleš Cedidla, žák Základní umělecké školy Náchod, který oce-

nění převzal již v minulém týdnu v rámci sborového koncer-
tu ZUŠ

Skokanem roku 2019 se stal:
– Adam Dostál, žák ZŠ TGM

Všem oceněným blahopřejeme a přejeme krásné prázdniny!  

Žák roku 2019
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Prázdninová výročí
V době třicetileté války vtrhla v dubnu 1639 
do Čech švédská vojska, která pak v čer-
venci oblehla i Náchod. Událost připomíná 
jedna z fresek na budově ZUŠ.
Na sv. Annu 26. července 1914 vydal cí-
sař František Josef I. manifest Mým náro-
dům. O dva dny později vyhlásilo Rakous-
ko-Uhersko válku Srbsku, poté vstoupilo 
do války Rusko, tomu vyhlásilo 1. srpna 
válku Německo a 4. srpen je datem počát-
ku války mezi Velkou Británií a Německem. 
V několika dnech v létě roku 1914 se roz-
hořel konflikt, který stál životy mnoha mi-
lionů nevinných lidí. Padlé z našeho okre-
su připomíná záslužná kniha Věry Vlčkové 
a Jana Čížka Nevrátili se – mrtvi jsou.
1. července 1944 se narodil umělecký fo-
tograf Miroslav Kolátor. 4. července 1929 
zemřel v Praze u syna Karla MUDr. Anto-
nín Čapek. 5. července 1879 se narodil 
v Náchodě malíř Jindřich Rajl. 6. červen-
ce 2009 zemřel Jaroslav Lamka, režisér, 
jeden ze zakladatelů Černého divadla.
7. července 1984 se narodil pedagog 
a filmový producent i herec Tomáš 
Magnusek. 11. července 1944 zahynul 
v Osvětimi MUDr. Karel Kraus, známý 
náchodský lékař. v díle Josefa Škvorec-
kého doktor Štras. 22. července 1909 ze-
mřel německý spisovatel Detlev von Li-
liencron, který zaznamenal, že ve válce 
1866 prošel Náchodem. Narodil se 3. červ-
na 1844 v Kielu. 29. července 1849 zemřel 
v Náchodě kasteolog František A. Heber, 
autor monumentálního díla České hrady, 
zámky a tvrze. Patrně v srpnu 1254 byl 
pořízen popis panství polického kláštera, 
v němž je jméno Hrona z Náchoda, prv-
ní písemná zmínka o Náchodě. 1. srpna 
2004 zemřel novinář Stanislav Šrůtek, 
redaktor a vydavatel náchodského Naše-
ho času. 3. srpna 1889 se ve Dvoře Králo-
vé narodil sochař Otto Gutfreund, tvůr-
ce sousoší Babičky v Ratibořicích.
4. srpna 1869 v Náchodě „založil technik 
J. Turek ženský zpěvácký spolek, který si 
zvolil jméno Libuše“. O dvacet let později 
se spojil s mužským sborem Hron a vzni-
kl sbor smíšený, který zpívá dodnes.
4. srpna 1899 vypukla v Doctorově továr-
ně stávka. Proti stávkujícím bylo nasaze-
no vojsko a četnictvo. V důsledku těch-
to nepokojů bylo v Náchodě zřízeno od  
1. října 1899 okresní hejtmanství.  
10. srpna 1749 se v Náchodě narodil as-
tronom a matematik Antonín Strnad, 
ředitel hvězdárny v pražském Klemen-
tinu. 15. srpna 1744 vpadla pruská armá-
da Bedřicha (Fridricha) II. na Náchodsko.  
16. srpna 1419 zemřel král Václav IV. 
Po jeho smrti se rozhořely husitské vál-
ky. 16. srpna 1889 zemřel matematik a fy-
zik František Weyr.
29. srpna 1954 se narodil výtvarník a bás-
ník Jiří Mědílek.                                  (AF)

V půli června vyšel další svazek sbor-
níku kraje Aloise Jiráska, Boženy Němco-
vé a bratří Čapků Rodným krajem. Při-
náší na 66 stránkách jako obvykle texty 
z regionální historie, o přírodě regionu, 
výročích, obvyklý přehled literatury se 
vztahem k regionu, informace o chysta-
ných výstavách ad. O výtisku Bible svato-
václavské, jednom z pokladů náchodské 
muzejní knihovny, píše Pavlína Švando-
vá, Richard Švanda přináší Střípky z es-
perantského hnutí na Náchodsku. Věra 
Vlčková a Jan Čížek doplňují několik pa-
mětních desek a pomníků obětí první svě-
tové války, které nejsou v jejich knize Ne-
vrátili se – mrtvi jsou. Boris Ekrt napsal 
text k jubileu bývalého ředitele muzea dr. 
Václava Sádla, jeho současný ředitel Six-
tus Bolom-Kotari připomíná dva badate-
le o starověkém Předním východě, Benno 
Lansbegera a Lubora Matouše, absolven-
ta náchodského gymnázia a syna jednoho 
z jeho legendárních profesorů. Autorem 
nekrologů za pohádkářem Arnoštem Ví-
tem a dr. Oskarem Sýkorou je Aleš Fetters, 

Vyšlo 58. číslo sborníku Rodným krajem  
a XII. svazek Kladského sborníku

Věra Vlčková nekrologu za Jiřím Samkem. 
Milovníky přírody upoutá text Petra Hny-
ka, který seznamuje slovem i obrazem se 
skalními branami našeho kraje. Sborníček 
si může zájemce koupit na obvyklých mís-
tech za 40 Kč.

 Téměř současně vyšel také XII. svazek 
Kladského sborníku. Publikují v něm his-
torici čeští i polští, v tomto svazku i jeden 
německý. Zájemci o historii sousedního 
Kladska najdou na téměř 400 stránkách 
množství významných poznatků, vesměs 
objevných. V úvodu se ohlíží za historií 
a prací Kladské komise, založené v roce 
1993, jeden ze zakladatelů prof. dr. Vladi-
mír Wolf. Vedle dvanácti svazků základní 
řady sborníku vyšlo v jeho redakci i sedm 
suplement. Prof. Wolf, který má zejmé-
na výraznou zásluhu organizační, včet-
ně získávání sponzorů na vydavatelskou 
činnost, vzhledem k věku a zdravotnímu 
stavu s redakční prací končí. Věříme, že se 
pro tuto záslužnou (nehonorovanou) práci 
najde vhodný pokračovatel.                     AF

Ve středu 29. května 2019 zemřel 
ve věku 87 let spisovatel, scénárista, pub-
licista a politický vězeň Jiří Stránský. Jeho 
jméno je spojeno s řadou zajímavých pří-
běhů, knih, filmů, např. Bumerang a tele-
vizního seriálu Zdivočelá země, většinou 
založených na osobních prožitcích z ko-
munistických kriminálů a lágrů, který-
mi prošel. Mezi jeho spoluvězni byli také 
spisovatelé Karel Pecka, Zdeněk Rotrekl, 
z náchodských politických vězňů Rudolf 
Macek. Osobní přátelství ho pojilo nejen 
s Rudolfem Mackem, ale také s Ladisla-
vem Bachtíkem, tehdejším předsedou KPV 
Náchod. Na pozvání pobočky Konfedera-
ce politických vězňů Náchod navštívil Jiří 
Stránský naše město v listopadu 2001.

Po uvítání na radnici besedoval se 
studenty středních škol a svými čtená-
ři. Dodnes vzpomínám na sál zaplněný 
mladými lidmi, kteří velmi pozorně po-
slouchali osobitý projev pana Stránského. 
Nebylo to jen smutné vzpomínání na léta 
věznění, na léta pronásledování, dovedl 
i s humorem přiblížit prožitky mladého 
člověka v komunistických kriminálech 
a pracovních táborech, odpovídal na zví-
davé otázky ještě dlouho po ukončení be-
sedy, na chodbě, cestou k nádraží, neboť 
odmítal jinou dopravu než vlakem. Tehdy 
jsem ho poprosila o svědectví, které bude 
jakýmsi úvodem k druhému dílu mé kni-
hy Horizonty (Ne)svobody. Svůj slib splnil 
a 6. ledna 2003 jsem obdržela krásný do-
pis s přiloženým textem: 

Vzkaz generacím po nás, ze kterého si 
dovolím ocitovat několik vět:

Vzpomínka To je mé veliké přání: Aby všechna svědec-
tví zaznamenaná v této knize i v její před-
chůdkyni (prvním díle), byla zároveň zázna-
mem do dějin našeho státu dokládajícím, že 
i v čase největší poroby, největšího útlaku 
a největšího ponižování se tisíce žen a mužů 
(z nichž mnozí teprve končili svá dětství) se 
dovedly vzepřít. Že jim smysl pro čest, prav-
du a úctu k lidství byl dražší než komunis-
tická odveta, která je za tento postoj stihla. 

A byl bych rád, aby i mezi řádky bylo po-
znáno, co se tomuto režimu nepodařilo ni-
kdy vzít: lásky, touhy, představy, vnitřní svo-
bodu, víru, slušnost, úctu k jinému názoru, 
pracovitost, věrnost ideálům lidství i lidskos-
ti… a že je nejvyšší čas, aby se tyto významy 
začaly do našich vztahů vracet… Naštěstí 
dorůstá generace, kterou (na náš vkus mož-
ná až moc pomalu) ony významy začínají 
pomalu oslovovat. Navzdory okouzlení mo-
bily a počítači si začíná uvědomovat, že oslo-
vení potřebuje i její srdce a duše.

V roce 2015 se stal Jiří Stránský Rytí-
řem české kultury, v roce 2016 obdržel 
prestižní Cenu Arnošta Lustiga. Právem, 
byl to velký rytíř ducha, svědomí a setká-
ní s takovouto osobností patří k nezapo-
menutelným okamžikům.       Věra Vlčková
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Historické průmyslové stavby 
7. Textilní firma Josef Bartoň a synové, tkalcovna Bražec

Osobnost a význam českého průmyslníka Josefa Bartoně 
(1838–1920) a jeho synů Josefa (1862–1951) a Cyrila (1863–1953) 
byla nejen na stránkách tohoto zpravodaje již mnohokrát vzpo-
menuta. Vzhledem k tomu se ve dvou pokračováních zaměříme 
pouze na jejich dvě průmyslové stavby, které se dosud nacháze-
jí v místních částech Bražec a Staré Město nad Metují.

Josef Bartoň původně podnikal na Plhově v čp. 10, kde měl bar-
vířskou dílnu. Postupně zvyšující se poptávka přesáhla výrobní 
kapacity tohoto malého závodu, a proto se po poradě s rodinou 
rozhodl pro přechod na tovární výrobu. Vyhlédl si a smlouvou ze 
7. 9. 1884 (čj. 9741) koupil od Emanuela Kašpara z Úpice za 5 000 
zl. spáleniště bývalého mlýna čp. 32 ve Starém Městě n. M., kte-
rý stával na katastrální hranici s osadou Bražec. Na něm posta-
vil mechanickou tkalcovnu a barevnu bavlněného zboží. Žádost 
o povolení ke stavbě z 29. 4. 1885 obsahuje i konstatování, že 
dosud nehotové stavební plány, které na základě náčrtků syna 
Cyrila Bartoně vypracoval stavitel Josef Hakauf, budou předlo-
ženy později. Skutečně se tak záhy stalo a 21. 5. 1885 se mohlo 
uskutečnit šetření stavební komise na místě úzkého a dlouhé-
ho staveniště mezi místní komunikací a řekou Metují. Při něm 
bylo shledáno, že stavba již od jara probíhá a že je v ní dbáno 
o zachování čistoty řeky, kam nesměl přímo ústit odpad ze zá-
chodů ani z barevny. Tovární budova byla dokončena do podzi-
mu 1885, koncem roku se rozběhla ruční výroba v barevně s tis-
kárnou a na jaře 1886 po zakoupení 26 starších mechanických 
stavů i tkalcovna. 

Nová továrna v Bražci čp. 32 měla tehdy podobu obdélné jed-
nopatrové budovy se sedlovými střechami o velmi malém sklo-
nu. Fasády tradičně členily pouze nárožní lizény a segmentem 
zaklenutá okna s nadokenními záklenky. Pohon textilních stavů 
byl původně pomocí dvou vodních kol na řece Metuji vzedmu-
té pomocí jednoduchého jezu a byl závislý na stavu vody v řece. 
Teprve na žádost J. Bartoně z 15. 7. 1890 byla na základě staveb-
ní komise z 27. 8. 1890 a následného povolení postavena kotel-
na o jednom parním kotli, strojovna a 30 m vysoký komín, takže 
stroje byly poháněny kombinací vodní a parní síly. Až v r. 1909 
byla vodní kola nahrazena dvěma vodními turbínami. Po velmi 
těžkých začátcích, kdy Josef Bartoň jako jediný Čech čelil převa-
ze místních židovských podnikatelů, měl nedostatek potřebné-
ho kapitálu, materiálu i odborníků na výrobu, se finanční i ob-
chodní bilance závodu postupně lepšila a mohlo se přistoupit 
k jeho rozšiřování. V r. 1890 vyrostla nová přízemní budova tis-
kárny a šlichtovny i další dílny. Počet stavů tak postupně vzros-
tl na 86. Další přístavby byly realizovány na základě povolení 
ze srpna 1900, kdy byla zvětšena strojovna, přistavěno patro 
pro přípravnu a vybudovány nové dílny pro zámečníky a truh-
láře. V r. 1906 vyrostla nová dominanta závodu – třípatrová bu-
dova sušárny látek o třech odděleních. V r. 1908 byl postaven 
nový komín, který z větší části stojí dodnes. Postupně se rozši-
řovaly i provozní prostory formou přízemních hal se shedový-
mi střechami, počet mechanických stavů tak k r. 1902 vzrostl na  
400 a v r. 1904 až na 600. Umožnil to dobrý odbyt zboží do celé-
ho Rakouska-Uherska, ale i do Orientu, hlavně do Turecka. 

V roce 1890 došlo ke změně majetkové struktury, kdy k 9. 8. 
Josef Bartoň přijal svého syna Josefa za veřejného společníka 
s třetinovým majetkovým podílem. Ke stejnému kroku v pří-
padě jeho druhého syna Cyrila přistoupil Josef Bartoň 23. 2. 
1894 a název firmy byl změněn na „Josef Bartoň a synové“. Ko-
nečně, k 3. 8. 1902 se senior firmy vzdal postupní smlouvou ofi-
ciálního vedení firmy zcela a svoji třetinu postoupil za cenu  
113 512 oběma synům. Nadále zůstal ve firmě, ovšem více se vě-
noval veřejné činnosti. 

Po výrobní krizi za první světové války a těsně po ní, kdy byl 
naprostý nedostatek bavlny, a látky se vyráběly mj. z papíru, za-

čala od poloviny dvacátých let 20. stol. opět růst výroba. Tkal-
covna byla v r. 1926 elektrifikována pomocí nového parního stro-
je, přístavbou bylo zdokonaleno vybavení barevny a apretovny 
(konečná úprava výrobků) a do sušárny látek byla vložena vnitř-
ní železobetonová konstrukce, vše podle projektu náchodského 
rodáka Dr. Ing. Františka Jiráska působícího v Praze. Stejný pro-
jektant navrhl i další úpravy, provedené v r. 1927 – výstavbu 
nové a přestavbu staré strojovny a rozšíření barevny o novou „ji-
grovnu“. Nejvýznamnější stavbou v areálu je administrativní bu-
dova, která nahradila nevyhovující starou stavbu a jejíž projekt 
byl zadán jednomu z nejvýznamnějších představitelů české ar-
chitektonické moderny prof. Pavlu Janákovi (1882–1956), se kte-
rým Bartoňové často spolupracovali. Ten projekty datovanými 
28. 5. a 30. 8. 1927 navrhl jednopatrovou protáhlou budovu s plo-
chou střechou obsahující v přízemí kanceláře a v patře skladiš-
tě tvořené jednou velkou halou. Střecha měla sloužit jako terasa 
s lehkým zábradlím. Do dvora je přízemí předsazeno a opatře-
no prosklenou vrátnicí a segmentem jedné z kanceláří. Obě boč-
ní průčelí tvoří dva pásy velkých oken prostřídaných obkladem 
z červených cihel. Výrazově tato velkorysá stavba upřednostňu-
je emocionální působení před strohostí vědeckého funkcionali-
smu. Žádost o provedení stavby byla předložena 30. 1. 1928, sa-
motná realizace proběhla od 7. 4. 1928 do 15. 12. 1928, kolaudace 
se uskutečnila 10. 1. 1929. 

Posledními většími investicemi na začátku druhé světové vál-
ky byla rozsáhlá přízemní přístavba barevny formou dvoulod-
ní haly, zastřešené železobetonovým skeletem (zdejší stavitelé 
Weiser a Němeček) a částečné zastřešení továrního dvora ocelo-
vou konstrukcí (později odstraněno) na podzim 1939. To již firma 
od r. 1937 patřila Josefovi Bartoňovi-Dobenínovi ml. (1897–1972, 
syn Cyrila) a JUDr. Václavu Bartoňovi-Dobenínovi (1909–1982, 
syn Josefa). 

Po válce byla již 12. 6. 1945 zavedena do firmy národní sprá-
va, vyhláškou ministra průmyslu z 27. 12. 1945 byla znárodněna 
a od 1. 1. 1946 začleněna do Východočeských bavlnářských zá-
vodů, n. p. Náchod. Od 1. 1. 1949 byl název změněn na n. p. Tep-
na Náchod a v jeho rámci dostala tkalcovna označení „závod 
04“. K dílčím rekonstrukcím dochází až v sedmdesátých letech  
20. stol., kdy byla vyměněna střecha nad tkalcovnou (1972), po-
stavena kompresorová stanice (1977) a nová trafostanice (1979). 
Investovalo se i do strojního vybavení, kdy v r. 1977 bylo insta-
lováno 144 kusů nových stavů P 125. V r. 1990 se závod po roz-
padu Tepny stává součástí n. p. Jasna Nové Město nad Metují 
a po restituci majetku potomky rodu Bartoňů v r. 1992 je začle-
něn do akciové společnosti BARTOŇ – textilní závody (dnes BAR-
TOŇ – textil, a. s.). Po dalších modernizacích a zaměření výroby 
na podkladové tkaniny je dnes tento podnik jedinou činnou tex-
tilní firmou v Náchodě.                 PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek
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Městské 
informační 
centrum

Vstupenky 
na Letní parket Výrava v prodeji

I v letošním roce připravili pořadate-
lé z Letního parketu Výrava nabitý pro-
gram plný předních hudebních kapel 
a interpretů. Těšit se můžete na skupiny 
DIVOKEJ BILL, HARLEJ, JELEN, NO NAME, 
KRAUSBERRY, ŠKWOR a mnoho dalších. 

Vstupenky na všechny akce zakoupíte 
u nás v infocentru. 

Od začátku června je u nás v infocen-
tru nově možnost zakoupit vstupenky 
z prodejních sítí TICKETSTREAM a TIC-
KETMASTER. Můžete vybírat z široké na-
bídky festivalů, koncertů, divadel i dal-
ších akcí. Za vstupenky je možné platit 
hotově i kartou.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Turistický deník s motivem 
Státního zámku Náchod

Jako horkou novinku pro právě začína-
jící turistickou sezónu jsme u nás v info-
centru připravili ve spolupráci s vydava-
telem oblíbených turistických deníčků 
Wander-Book pro sběratele vizitek nový 
turistický deník s motivem Státního zám-
ku Náchod. Tuto novinku zakoupíte jak 
v infocentru na zámku, tak i na Masary-
kově náměstí. Nyní se kromě sbírání turi-
stických vizitek můžete na svých cestách 
pochlubit krásou místa, ze kterého pochá-
zíte nebo rádi navštěvujete.

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 01

přijme „kronikáře/kronikářku příměstské části Pavlišov“
Požadujeme  
 fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím stát-
ním občanem a má v ČR trvalý pobyt

 dosažení věku 18 let
 bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům
 vysokoškolské nebo úplné střední vzdělání
 výborná znalost českého jazyka

Náplň práce
 pečlivé shromažďování podkladů
 zaznamenávání významných událostí příměstské části Pavlišov
 provádění zápisů kroniky
 spolupráce s organizátory společenských, kulturních a sportovních akcí a s médii

Předpokládáme
 předchozí praxe v oboru vítána
 znalost historie, místních poměrů a zájem o dění v dané příměstské části
 komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi
 znalost práce s PC
 znalost jednoho cizího jazyka vítána

Nabízíme
 zahájení výkonu práce od 1. 1. 2020 
 výkon práce na dohodu o provedení práce 

Písemná přihláška musí obsahovat
 jméno, příjmení
 datum a místo narození
 státní příslušnost
 místo trvalého pobytu (z důvodu kontaktu uveďte i tel. číslo nebo e-mail)
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu
 datum a podpis

K přihlášce se připojí tyto doklady:
 strukturovaný životopis s přehledem dosavadních zaměstnáních, praxí, odborných 
znalostech a dovednostech

 kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 31. 7. 2019 na adresu: 
Městský úřad Náchod, Roman Toušek, vedoucího odboru kultury, sportu a cestovního 
ruchu, Masarykovo nám. 40, 547 01, Náchod
Obálku označte „Kronikář/Kronikářka příměstské části Pavlišov – neotvírat“.
Bližší informace podá Kamil Krunka, tel.: 491 405 327, 774 582 844, e-mail: k.krunka@
mestonachod.cz

V ulici Bílkova byly zahájeny staveb-
ní práce na realizaci dvou parkovacích 
ploch. Do konce července letošního roku 
tak díky upravám vznikne v této lokalitě 
18 nových parkovacích míst.

Nová parkovací místa 
v ulici Bílkova

Vážení občané, 
dovolujeme si vás informovat o doprav-
ních omezení, která budou souviset s ak-
cemi v Náchodě na Masarykově náměstí.
PIVOBRANÍ 19. 7. 2019 od 12.00 hodin 
do max. 2.00 hodin (20. 7. 2019). 
Omezené parkování od 19. 7. 2019 
od 18 hodin do 21. 7. 2019 do 12 hodin.
Vjezd na Masarykovo náměstí bude 
uzavřen od 19. 7. 2019 od 18.00 hodin 
do 21. 7. 2019 do 12 hodin. 
Dopravní obsluze bude vjezd povolen 
od 20. 7. 2019 od 12 hodin 
do 21. 7. 2019 do 12 hodin. 
VAVŘINECKÁ POUŤ 10. a 11. 2019
částečná uzavírka 
od 7. 8. od 12.00 hodin 
do 9. 8. 22.00 hodin (omezené parkování)
11. 8. od 22.00 hodin 
do 12. 8. 22.00 hodin (omezené parkování)
úplná uzavírka od 9. 8. od 22.00 hodin 
do 11. 8. 22.00 hodin
Parkoviště ul. Riegrova
úplná uzavírka od 9. 8. od 22.00 hodin 
do 11. 8. 22.00 hodin    
Předem děkujeme za pochopení.

Dopravní omezení
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Letošní ročník Festivalu sociálních služeb, který se uskuteč-
nil v úterý 18. června, se nesl v duchu řady změn. Nutno podotk-
nout, že změn velmi pozitivních a přínosných pro realizaci dal-
ších ročníků. Proběhl totiž v centru města, kam přilákal nejen 
veřejnost, která si návštěvu naplánovala, ale i ty, kteří náměs-
tím procházeli a navštívili stánky ze zvědavosti.

Slavnostního zahájení se ujali představitelé města paní mís-
tostarostka Pavla Maršíková, pan místostarosta Jan Čtvrtečka 
a pan radní Tomáš Magnusek. Za městský úřad vystoupil vedou-
cí odboru sociálních věcí pan Pavel Schuma.

Doprovodným programem obohacené odpoledne nabídlo pes-
trou paletu účinkujících. O užitečnosti seniorské obálky poho-
vořila paní Jana Fröhlichová z MPSV. Poté nám zvedlo náladu 
energické vystoupení děvčat ze sociálně aktivizační služby Ar-
cha, která s ním předvedla i svou tvůrčí šikovnost, jelikož cho-
reografie byla také jejich vlastním dílem. Na duši nás pohladily 
krásné trampské písničky v podání kytarového kroužku Déčka 
a na závěr nás po dlouhém dni vzpružila veselá hudba kapely 
Klapeto. Mezi vystoupeními moderátorka pohovořila s jednotli-
vými poskytovateli sociálních služeb a ti měli možnost předsta-
vit své služby všem, kteří se v tu dobu pohybovali v okolí radnice.

V závěru tohoto ohlednutí za vydařeným festivalovým dnem 
bychom chtěli poděkovat prezentujícím poskytovatelům soci-
álních služeb, návazným službám, organizátorům, účinkujícím 
i těm, kteří prostě „jen“ pomohli. Děkujeme. Vážíme si vaší po-
moci a spolupráce. Velmi se těšíme na spolupráci příští.

Kateřina Tylšová, koordinátor plánování sociálních služeb 
Pavel Schuma, vedoucí OSV

Poděkování za krásný 
festivalový den sociálních služebMěsto Náchod v letošním roce rozšiřuje v rámci systému sbě-

ru a svozu odpadů od občanů sortiment sbíraných tříděných od-
padů o jedlé oleje a tuky. Sbírány budou jenom použité rostlin-
né tuky a oleje určené pro tepelnou přípravu potravin, které již 
nejsou nevhodné pro další kuchyňské použití. Sběr bude proza-
tím prováděn pouze ve sběrném dvoře, kam mohou občané do-
nášet tuky a oleje v řádně uzavřených nádobách, nejlépe v PET 
lahvích od nápojů, a předávat je přímo obsluze sběrného dvora. 
Z bezpečnostních důvodů nebude prováděn sběr do odpadových 
nádob na území města, jelikož by mohlo dojít při neopatrném za-
cházení k rozlití olejů a znečištění veřejného prostranství, mimo-
řádně i k nebezpečným požárům v případě vandalismu.

Město Náchod žádá své občany, aby použité tuky a oleje ode-
vzdávali bez obsahu živočišných složek a jiných zbytků potra-
vin, pokud možno co nejčistší, aby byly způsobilé k dalšímu zpra-
cování. Nebudou sbírány tuky živočišné a v případě likvidace 
oleje minerálního, např z výměny oleje v motoru, musí být ob-
sluha sběrného dvora upozorněna, jelikož se v tomto případě 
jedná o odpad nebezpečný. Jedlé tuky a oleje, které jsou v do-
mácnostech vylévány do odpadů a kanalizace, způsobují nema-
lé problémy s jejich ucpáváním, proto odevzdání těchto odpadů 
na sběrném dvoře řeší kromě jejich dalšího využití i komplika-
ce s údržbou odpadů v domácnostech a veřejných kanalizací.

Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta

Sběr jedlých olejů a tuků

Více se dozvíte na www.zule.cz 

Zuzana Lenerová
 tel.:  +420 724 690 551
e-mail: zule@centrum.cz

Poradna osobnostního rozvoje Náchod
                         
 

Chcete se cítit lépe?
Být zdravější a spokojenější?

Chcete více peněz, lepší vztahy, práci?
Chcete .....?

Na Pivobraní vystoupí Škwor, Banjo Band Ivana Mládka, Po-
káč i Jakub Děkan. Tekutý chléb nabídne dvanáct pivovarů 
včetně jednoho polského

V sobotu 20. července vstoupí Pivobraní do svého osmého roč-
níku. Největší událost náchodských letních měsíců opět slibu-
je příjemnou atmosféru, přátelská setkání, degustaci českého 
národního pokladu i bohatý hudební program. Na Masarykově 
náměstí se bude prezentovat dvanáct pivovarů včetně jedno-
ho polského. Své sudy narazí Tambor, Trautenberk, Krkonošský 
Medvěd, Létající Chroust, Radegast, Krakonoš, Velkopopovický 
kozel, Raven, Svijany, Kočovný Kozi a chybět pochopitelně nemů-
že ani domácí Primátor. Mezinárodní zastoupení obstará polský 
pivovar Pivovski. Samozřejmostí je i celodenní hudební program, 
jehož hlavní hvězdou je tentokrát kapela Škwor. Jako první hráb-
nou do strun ve 13 hodin hoši z Warování, v 15 hodin je vystří-
dá kapela Natural, která jistě zahraje i svůj největší hit Já na to 
mám. V 17 začne show skupiny Škwor, v 19 vystoupí písničkář 
Pokáč, po něm legendární Banjo Band Ivana Mládka a před zá-
věrem celé veselice Jakub Děkan s kapelou. Před půlnocí pak 
jako poslední roztančí náměstí hronovský cirkus Heebie Jeebies. 

Zábavu kromě hudebního programu obstará i oblíbený stol-
ní fotbálek v životní velikosti, aktivity typu bumperball, které 
za kostelem připraví Duha Bartoňka a chybět nebude ani omy-
vatelné tetování. Další informace jsou k dispozici na www.pivo-
brani.eu. Vstupenky je možné zakoupit už nyní za zvýhodněnou 
cenu v regionálních informačních centrech a on-line na www.
kupvstupenku.cz.                                                                             hs

PIVOBRANÍ
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Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování, pracoviš-
tě Červený Kostelec. 

www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 443, 444

• operátor/ka gumárenské výroby, mzda 33 000 Kč až 
35 000 Kč měsíčně.

• mzdová účetní, mzda 34 000 až 40 000 Kč měsíčně,

• controller junior, mzda 35 000 až 40 000 Kč měsíčně,

• chemik, mzda až 52 000 Kč měsíčně,

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě vytla-
čovaných pryžových těsnění pro automobily, hledá 
zaměstnance na pozice:

Skvělý úspěch studentů gymnázia

Studenti navštěvující zájmové kroužky ná-
chodského Jiráskova gymnázia, podporova-
né v projektu T Generace červenokostelecké 
společnosti Saar Gummi Czech, mají v roboti-
ce skvělé výsledky. 

Tři první místa, jedno druhé a jedno třetí, 
to jsou fantastické výsledky studentů náchod-
ského Jiráskova gymnázia v mezinárodní sou-
těži Robotický den. Největší tuzemskou soutěž 
amatérských robotů pořádá Matematicko-fyzi-
kální fakulta UK v Praze, letos se jí zúčastnilo 
na 210 robotů z 9 zemí. 

Soutěž proběhla první červnový víkend 
v Kongresovém centru. Po prvním dni všichni 
roboti náchodských studentů postoupili do fi-
nálových jízd druhého dne. Už to lze považovat 
za velký úspěch.

Tým DRT ve složení Miroslav Jarý a Kurt 
Hartmann soutěžil v disciplíně Puck Collect, kde 

 Skvělý úspěch studentů Jiráskova gymnázia

– samozřejmě víme, že všude byl dvakrát a od všeho má klíče.

Dokážeme poradit 
každému

                                 ...i vašemu tchánovi

NÁCHOD  |  JAROMĚŘ  |  DOBRUŠKA  |  RYCHNOV N. KN.

www.stamont.eu         800 404 010

Zpravodaj Náchod 178x123 mm ČB 2019 „Tchán“

spolu soupeří dva roboti a jejich cílem je sbírat puky 
dané barvy a odvézt je do své cílové oblasti. Kromě 
sbírání puků je třeba se vyhýbat i protivníkovu ro-
botu, za narážení je diskvalifikace pro nesportovní 
chování. Tým DRT zvítězil jak v kategorii stavebnic, 
tak i v otevřené kategorii, kde ve finále porazil ro-
bota z Technické univerzity v Bruselu.

Tým Pondondon Jakuba Foglara a Ondřeje Šat-
ného s robotem Paddingdon zachraňoval medvěda 
z bludiště. Po urputném boji, kdy narazil i na dru-
hý tým našeho gymnázia, po zásluze zvítězil. Vě-
kově šlo o nejmladší tým Jiráskova gymnázia, oba 
jsou žáci tercie. Jejich druhý robot Gandalf pro dis-
ciplínu robotické minisumo tolik úspěšný nebyl, ale 
také postoupil do play-off.

Studenti kvinty Kryštof Veverka, Evheniy Vo-
rokhta a Dominik Rufer z týmu Abyss soutěžili s ro-
botem Jarvis v disciplíně Toy CleanUp. Úkolem ro-
bota je na hřišti posbírat kostky a roztřídit je podle 
barev do správných přihrádek. Na hřišti se vyskyto-
valo mnohem více kostek, než jsme čekali (cca 60), 
druhé místo je proto pro tým velkým úspěchem. 
Se svým druhým robotem Ranger studenti soutě-
žili také v záchraně medvěda (Bear Rescue). V kate-
gorii stavebnic se jim stal trochu osudný finálový 
pavouk, ale třetí místo je také potěšilo. V téže disci-
plíně, ale s roboty libovolné konstrukce, byli nejlep-
ší, ale ne první. Kvalifikačními koly prošel jen jejich 
robot, a protože neměli soupeře, pořadatelé bohu-
žel první místo neudělili, jen vyhlásili tým Abyss 
za nejlepší tým této kategorie.

Děkujeme studentům za výbornou reprezen-
taci gymnázia. Jsme rádi, že se robotice a techni-
ce obecně na Jiráskově gymnáziu daří, kromě ro-
botických kroužků mohou studenti navštěvovat 
i kroužek modelářský, elektrotechniky, Arduino, 

3D tisku, chemie… To vše by nebylo možné bez 
nadšených vedoucích z řad učitelů a také bez po-
moci sponzorů – především firmy Saar Gummi 
Czech z Červeného Kostelce, která již třetím ro-
kem naše aktivity výrazně podporuje v rámci 
svého projektu “T Generace – technici pro bu-
doucnost”. 

RNDr. Jan Preclík, Jiráskovo gymnázium Náchod

Tým DRT (zleva Miroslav Jarý, Kurt 
Hartmann) při ladění svého robota                
foto: Jan Preclík
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MŠ Vančurova

MŠ Havlíčkova MŠ Vítkova
Spolupráce družiny základní školy a ma-
teřské školy na Plhově má již mnohale-
tou tradici.

V mateřské škole Havlíčkova v Náchodě 
na Plhově se konala společná akce s druži-
nou ZŠ Plhov s názvem Zahradní slavnost.

Slunečné odpoledne zahajovaly děti ze 
základní školy hrou na flétny, potom děti 
z mateřské školy zahrály hudebně drama-
tickou scénku Zvířátka a loupežníci, za-
zpívaly několik písní z repertoáru sboreč-
ku Plhováčku.

Poděkování patří paní vychovatelce  
K. Mlezivové a jejím svěřencům, učitel-
kám mateřské školy D.Roušarové a J.Ště-
pánové i dětem a rodičům za příkladnou 
spolupráci.                         Mgr. M.Trejtnarová

Druhý dubnový týden byl ve třídě 
Hvězdiček v mateřské škole Vančurova 
ve znamení vzrušení a radostného očeká-
vání. Šikovní a stateční kamarádi mohli 
totiž ve školce přespat a zároveň se zú-
častnit naplánovaného výletu do Rati-
bořic. Už samotné cestování autobusem 
linkové dopravy bylo pro děti zážitkem. 
Ale to největší překvapení na děti tepr-
ve čekalo. Po procházce Babiččiným údo-
lím jsme navštívili herecké muzeum Vik-
torka, které jsme si směli prohlédnout, 
a dokonce v opravdovém kinosále mohli 
zhlédnout pohádku o Krtečkovi. Završe-
ním všeho bylo malé občerstvení, na kte-
rém jsme si pochutnali ve zdejší restau-
raci. Plni dojmů jsme pak s překrásnými 
zážitky usínali ve svých spacácích ve škol-
ce. Touto cestou bychom chtěli moc podě-
kovat ochotnému personálu muzea a re-
staurace Viktorka. Díky jejich laskavosti 
se nám podařilo tento úžasný výlet zrea-
lizovat a navzdory neočekávané situaci, 
kterou občas cestování s dětmi přináší, 
vše zvládnout. 

Lucie Perháčová, MŠ Vančurova

Rozumíme si, i když mluvíme jinou řečí
Naše navázané přátelství s polskou 

MŠ v Kudowě-Zdróji pokračuje. Na jaře 
se uskutečnila další dvě setkání. Nejprve 
jsme pozvali polské kamarády na společ-
nou prohlídku náchodského zámku, kde 
nám dobově oblečená průvodkyně ukáza-
la některé komnaty a zajímavosti v nich. 
Dětem se nejvíce líbil dětský pokojíček, 
ve kterém si kdysi hrávaly děti šlechti-
ců. Po prohlídce sklepení a hladomor-
ny zvládly všechny děti vystoupat na zá-
meckou věž a rozhlédly se po celém okolí 
Náchoda. České děti se snažily najít svůj 
dům, poznaly náměstí i směr, odkud při-
jeli polští kamarádi. A co by to bylo za ná-
vštěvu náchodského zámku, kdyby si ne-
prohlédli medvědy v zámeckém příkopu? 
Ludvík a Dáša právě svačili. Rozloučili 
jsme se slovy „Do widzenia“ a obdrželi 
pozvání do Polska.

Za týden jsme se setkali v Ekocentru 
v Kudowě. Nejprve jsme zhlédli krátký do-
kument o historii Stolových hor a pak už 
na nás čekala interaktivní výstava o pří-
rodě. Mohli jsme se s využitím všech smy-
slů seznámit s rostlinami i živočichy. Za-
jímavé bylo třeba vyzkoušet si, jak vidí 
ve dne i v noci had, ježek nebo dravý pták. 
Poznat vůni podzimního lesa nebo me-
dové louky. Uhodnout hmatové hádan-
ky a máváním „křídel“ probudit sovu... 
Na závěr si třeba zkusit kvíz a zjistit, ko-
lik toho ještě nevíme, a že můžeme stá-
le něco nového objevovat. Ekocentrum se 
zkrátka musí prožít. 

Przyjaciele dziękuję za zaproszenie nas. 
Děti a paní učitelky z MŠ Vítkova, Náchod

ZŠ BABÍ
FILHARMONIE Hradec Králové

Pro žáky ZŠ Babí jsme ke dni dětí při-
pravili nevšední zážitek. Zúčastnili jsme 
se krásného koncertu Filharmonie Hradec 
Králové – „ Děti v moři hudby.“

Představil se nám chlapecký sbor Boni 
pueri a osmiletá česká klavíristka Klárka 
Gibišová.

Děti dětem ukázaly, jak moc je pro nás 
hudba důležitá. Žáci si uvědomili, kolik 
se toho s návštěvou takové události pojí. 
Měli příležitost slavnostně se obléct a vi-

dět talentované děti s obdivuhodnou dis-
ciplínou. Koncert byl pro všechny velkým 
zážitkem.
Putovní pohár musel o školu dál

Jako každý rok, tak i letos proběhl 
na konci května turnaj malotřídních škol 
ve vybíjené – tentokrát opět na krásném 
obecním hřišti ve Žďáru nad Metují.

Každý rok se hraje o putovní pohár, kte-
rý jsme měli tu čest vystavit minulý rok 
v naší škole. 

Děti bojovaly, co jim síly stačily, ale loň-
skou výhru neobhájily a pohár zas putuje 
dál. Přesto se nedaly zahanbit a umístily 
se na krásném 3. místě!

 Děkujeme!   
Kolektiv ZŠ Náchod – Babí, Pavlišovská ul.

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA
Téměř jako když se horolezec blíží k vr-

cholu, stoupající adrenalin z reálnosti 
dosažení cíle burcuje všechny živé buň-
ky k co nejčilejší aktivitě. Tak tomu bylo 
i v naší škole. Zkrátka, červen byl na zá-
žitky rozličného druhu skutečně bohatý. 
Přestože jsme se v naší skromné školní 
budově zdržovali méně času než jindy, ne-
lenili jsme. Oslavili jsme svátek dětí, po-
znávali jsme, soutěžili, učili jsme se no-
vým dovednostem i společnému soužití. 
Přitom jsme zažívali větší či menší úspě-
chy, únavu z námahy, pocity libé i neli-
bé. Vše, co k zážitkové pedagogice, jež je 
hlavním pilířem speciálního vzdělávání, 
bezpochyby patří. 

Žáci druhého stupně zdárně ukončili 
svá četná putování po stopách architekta 
Dušana Jurkoviče pěší túrou od Lipí přes 
Peklo do Nového Města nad Metují. Poda-
řilo si jim tak završit projekt paní učitelky 
Mgr. Ivany Kolářové, díky němuž se jako 
správní rodáci dokáží s kusem oprávně-
né pýchy pochlubit, v jak na skvostná díla 
bohatém kraji dostali šanci žít. 

Žáci nižších ročníků se vydali za zví-
řátky na farmu WENET u Broumova.  
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„Co nového pod Montací“
Vážení čtenáři, 
v minulém sloupku jsme slí-
bili, že vás konkrétně se-
známíme s méně obvyklým 
způsobem klasifikace, a to 
slovním hodnocením, kte-
ré používáme u nás v ZŠ Pod 

Montací. Tento způsob umožňuje peda-
gogům vyjádřit se k procesu učení nejen 
během celého školního roku, ale také při 
psaní vysvědčení. V naší škole chceme, 
aby hodnocení mělo smysl a posouvalo 
děti vpřed. Jedním ze způsobů, jak toho 
dosáhnout, je pojmenovávat, co se dětem 
daří a to, na čem je třeba pracovat. Výho-
dou je, že v bezpečném prostředí (dítěti 
nehrozí horší známka, pokud se mu prá-
vě nedaří) si žáci mohou svobodně uvědo-
movat, co potřebují zlepšit a jsou si také 
vědomi toho, co umějí. 

Pro představu jsme pro vás připravili 
reálnou ukázku hodnocení českého jazy-
ka na vysvědčení dvou našich prvňáků: 

1. Ve čtení děláš pokroky. Čteš ještě po sla-
bikách, ale Tvoje čtení je plynulé. Pokud udě-
láš chybu, opravíš se sama. Čteš v dětských 
knihách. Mám dojem, že Tě čtení baví. Čteš 
s porozuměním. Seřadíš ilustrace z příběhu 
podle dějové posloupnosti, vyprávíš jedno-
duchý příběh. Rozumíš písemnému poky-
nu. Velmi oceňuji Tvoje písmo. Píšeš správ-
ně všechny tvary naučených písmen. Napíšeš 
slova podle diktátu. Zkontroluješ, cos napsa-
la a doplníš znaménka.

2. Ve čtení děláš pokroky. Čteš ještě po sla-
bikách, ale Tvoje čtení se stává plynulejší. 
Bude potřeba zaměřit se na čtení správné 
délky slabiky. Také některá delší slova nebo 
slova se shlukem souhlásek Ti dělají potíže. 
Čteš v dětských knihách. Většinou čteš s po-
rozuměním. Seřadíš ilustrace z příběhu po-
dle dějové posloupnosti, vyprávíš jednodu-
chý příběh. Rozumíš písemnému pokynu. 
Píšeš správně všechny tvary naučených pís-
men. Pozor na napojování malého psacího 
„a“ a „o“ uprostřed slova, v tom někdy chy-
buješ. Napíšeš slova podle diktátu. Doporu-
čuji, abys pečlivě kontroloval napsaná slo-

   Zprávičky 
 z Masaryčky

Pro mnohé z nich bylo dobrodružstvím 
už samotné cestování vlakem. Na místě 
se nám dostalo vlídného přijetí a v útul-
ném, s láskou opečovávaném prostředí 
nám všem bylo moc dobře. Především 
bezprostřední kontakt se zvířaty, který 
je tu ve většině případů samozřejmou zá-
ležitostí, byl pro citlivé duše našich dětí 
velikým přínosem. 

Příznivého červnového počasí využili 
učitelé a žáci druhého stupně a navazují-
cí střední školy praktické, když se v rám-
ci enviromentální výchovy záměrně za-
toulali, aby pomocí busoly a mapy hledali 
cestu pro návrat. 

Svůj významný den si prožili reprezen-
tanti školy z řad žáků druhého stupně. 
Ve čtvrtek 6. června zabojovali ve dvou 
skvěle sehraných družstvech a z kraj-
ského kola soutěže „Mladý zdravotník 
ČČK“, které se konalo na půdě Speciální 
základní školy Augustina Bartoše v Úpi-
ci, přivezli vynikající páté a deváté místo. 
Na dvanácti stanovištích, jež byla opro-
ti okresnímu kolu rozšířena o úkoly z ob-
lasti dopravní výchovy, botaniky, úrazové 
či popáleninové medicíny, prokázali svou 
výbornou připravenost v náročné konku-
renci čtrnácti družstev. Význam akce již 
tradičně pořádané hostitelskou školou do-
svědčila i přítomnost starosty města Úpi-
ce a zástupců odboru školství Krajského 
úřadu HK. Naši úspěšní soutěžící si kro-
mě věcných cen odváželi jistě i posílené 
sebevědomí a přesvědčení o prospěšnos-
ti toho, čemu se ve svých učebnách věnují. 

Dvoudenní akci s přespáváním „Táh-
neme za jeden provaz“ uspořádali peda-
gogové náchodského pracoviště ve spo-
lupráci se svými jaroměřskými kolegy. 
Vybraní žáci obou škol se sešli v Josefo-
vě, aby se i nad rámec běžného vyučová-
ní naučili být dobrými kamarády. Pozvání 
garanta projektu Mgr. Marie Hrachovcové 
přijala odborná lektorka Karla Mihatscho-
vá. Za přispění dalších kolegů a kolegyň 
se tak podařilo naplnit záměr dotačního 
programu Královéhradeckého kraje a pro-
střednictvím her, soutěží a sportovního 
vyžití rozšířit etickou výchovu našich svě-
řenců. 

Svoji tečku za několikaměsíčním sna-
žením učinili i malí „vodomilové“, jimž se 
díky plaveckým kurzům pořádaným pla-
veckou školou náchodského bazénu stala 
voda snad doopravdy milou. Své plavec-
ké styly i vztah k „mokrému živlu“ zdoko-
nalovali ve svých deseti lekcích žáci tře-
tích až pátých ročníků v rámci povinného 
vzdělávání. Žákům speciálních tříd škol-
ský zákon tento druh vzdělávání, bohu-
žel, nepředepisuje, avšak ani oni nepřišli 
díky nadšení svých pedagogů a finanční 
podpoře svých rodičů zkrátka. Děkujeme 
tímto pracovníkům bazénu za jejich pro-
fesionální přístup a toleranci, kterou si 
specifické nároky našich žáků vyžadují. 

S posledním otočením klíče v zámku 
naší školy děkujeme jejím příznivcům, 

pracovníkům, žákům a všem, kdož se o ně 
s láskou a péčí starají, krásné, ve zdra-
ví prožité, nezapomenutelné prázdniny 
a těšíme se na další střetávání se nejen 
na těchto stránkách v příštím školním 
roce. Za vedení školy a kolektiv pracovníků 

napsala Mgr. Jana Burčíková 

Výlet do Drážďan pro žáky 8. a 9. tříd 
„Guten Morgen, Hallo“, to byla nejčas-

tější slova, která se rozléhala autobusem 
plným dětí z „Masaryčky“, které vyráže-
ly, mnohé z nich úplně poprvé v životě, 
do zahraničí. Cílem byly saské Drážďa-
ny… O výletě jsme si dlouho předem vy-
právěli, pečlivě jej společně připravova-
li, abychom, až dorazíme na místo, byli 
připraveni – interaktivní Muzeum sezna-
mující se stavbou lidského těla a životem 
člověka, nově vystavěný kostel Frauenkir-
che – memento zbytečných obětí války - 
byly místy, kde jsme se vlastně vzdělávali, 
ač to tak vůbec nevypadalo. Celá exkurze 
byla korunována tím, že jsme mohli vy-
užít chvilky volna a v praxi si ověřit, jak 
hluboké jsou znalosti jazyků a jazyková 
vybavenost nás všech. Bylo hezké, že děti 
dokázaly překvapit nejen samy sebe, ale 
i své pedagogy - některé svými znalostmi, 
jiné svým příjemným vystupováním a re-
prezentací jak školy, tak i města Náchod.

Mgr. Hana Richtermocová
Výlet do Prahy pro žáky 7.B 

V úterý 14. 5. jsme se v 6.00 hodin sešli 
na vlakovém nádraží. Byla celkem zima, 
proto jsme čekali v hale. Ve vlaku byla 
zábava, když jsme přestupovali na druhý 
vlak, zjistili jsme, že si v novém vlaku ne-
máme kam sednout, jak byl plný.

V Praze jsme navštívili Prašnou brá-
nu a prošli se kolem ČNB. V Muzeu čo-
kolády to bylo velice zajímavé, protože 
každý z nás mohl ochutnat čokoládovou 
pralinku. Poté jsme šli do Muzea vosko-
vých figurín. Viděli jsme postavy růz-
ných známých osobností – herců, spor-
tovců, zpěváků a prezidentů. Došli jsme 
přes Staroměstské náměstí až na Karlův 
most. Výlet jsme si velice užili.

 A. Jiří, žák 7.B
 Pasování na čtenáře

V pondělí 3. 6. 2019 dopoledne se žáci 
1.A ZŠ TGM zúčastnili již tradičního slav-
nostního „Pasování na čtenáře“ v Městské 
knihovně v Náchodě.

Před samotným slavnostním aktem 
děti přečtením krátké věty prokázaly, 
že se během svého prvního roku ve ško-
le naučily něco úžasného, že učinily je-
den z nejdůležitějších kroků svého živo-
ta, který jim otevírá nekonečné obzory 
kultury i vědění, naučily se číst. Po prá-
vu byly rytířem Hronem mečem pasovány 
na čtenáře. Slavnostního aktu se zúčast-
nila z odboru školství paní Podstavcová, 
která dětem popřála hodně štěstí a spous-
tu krásných chvil strávených s knihou.

Děti si hrdě nesly domů „Pasovací glejt“ 
a pohádku, kterou si již každý sám doma 
přečte.                           Mgr. Ivana Maršíková

Všem dětem, rodičům přejeme krásnou 
dovolenou, hodně sluníčka a spoustu nových 
zážitků.              Kolektiv pedagogů ZŠ TGM
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va, někdy zapomeneš doplnit znaménka 
nebo vynecháš písmeno. Velmi oceňuji Tvo-
je úsilí a pracovitost při učení se psaní i čte-
ní, na trénování psaní jsi měl i vlastní pí-
sanku navíc. 

Svůj vlastní prostor pro hodnocení mají 
na vysvědčení všechny předměty od ma-
tematiky přes angličtinu po výtvarnou 
výchovu. Pedagog navíc doplní například 
i to, jak si žák vede v kolektivu, jak plní 
své úkoly, jak dodržuje pravidla třídy, co 
všechno se během roku naučil i na čem 
by mohl zapracovat a nechybí ani přání 
pěkných prázdnin. Krásné léto plné odpo-
činku a zážitků přejeme samozřejmě také 
my a navíc bychom ještě rádi poděkovali 
všem našim podporovatelům, Spolku ro-
dičů Začít spolu Náchod, pedagogům, ve-
dení ZŠ kpt. Jaroše Trutnov, městu Trut-
nov, městu Náchod a rodičům a dětem 
za báječný, i když náročný první rok pů-
sobení naší ZŠ Pod Montací. V září se tě-
šíme na další dobrodružství! 

                           Tým ZŠ Pod Montací

ZŠ BĚLOVES
POTŠTEJN

Hrad Potštejn nebo Litice? Vlak nebo 
koňská drožka? Bazén nebo koupel ve 
vlastním potu na výletě? Rozcvička nebo 
stezka odvahy? 

Hry na hřišti nebo zpěv a hraní na ky-
taru? Aktivity a neposedné fazolky nebo 
postřehový závod a základy horolezec-
tví? Žádné buď, a nebo. Toto všechno stih-
li naši třeťáci, čtvrťáci a páťáci na čtyř-
denním výletě. Užili si i své spolužáky a 
poznali se i jinak, než jak se znají ze škol-
ních lavic.
DOPRAVNÍ SOUTĚŽE

Naši žáci Sam Truněček, Adam Hubka, 
Kristýna Hejzlarová a Bětka Kuřová se po 
získání 1. místa v okresním kole dopravní 
soutěže zúčastnili krajského kola, které se 
konalo v 4. 6. v Třebši v Hradci Králové. Za 
vzornou reprezentaci školy jim děkujeme.

 Žáci a učitelé ze ZŠ 1. máje přejí všem 
čtenářům Náchodského zpravodaje krásné 

dovolené a léto plné slunce a pohody.

ZŠ PLHOV

kole se umístila na 1. místě a v celostát-
ním kole obsadila krásné 3. místo. 

Je to úspěch nejen samotné Viktorky, 
ale i ocenění práce paní učitelky Langen-
bergerové, která Viktorii ve 3. třídě plhov-
ské školy učí.
Přijímací zkoušky na střední školy

Až na konci května bylo definitivně 
ukončeno přijímací řízení na střední ško-
ly. Přijímačky jsou vždy testem toho, co 
škola naučí, zároveň i toho, kolik úsilí žáci 
učení věnují.

Do primy Jirásková gymnázia ode-
jdou čtyři žáci současných 5. tříd, dal-
ší tři budou chodit do matematické tří-
dy ZŠ Komenského ul. Jsme neradi, když 
nám odcházejí šikovní žáci, zároveň počet 
úspěšných páťáků svědčí o tom, že vycho-
váváme dobré studenty.

Měřítkem úspěšnosti u žáků devátých 
tříd je počet přijatých na Jiráskovo gym-
názium v Náchodě. Z obou 9. tříd se jich 
dostalo sedm, což je opravdu hodně. Těší 
nás to o to víc, že v těchto třídách učí-
me Hejného matematiku a ono to fun-
guje. Na úspěchu či neúspěchu u přijí-
macích zkoušek se vždy podílí rozumný 
výběr školy, míra studijních předpokladů 
a množství energie věnované školní práci. 

Přejeme všem deváťákům, ať jsou 
na „svých“ školách úspěšní a spokojení. 

Vladimír Honzů
Testy Kalibro

Každoročně se žáci 5. a 7 tříd věnují 
testům Kalibro. Z nabídky firmy, která se 
zjišťováním výsledků ve vzdělávání vě-
nuje dlouhodobě a jejich služeb využíva-
jí desítky škol celé ČR, si vybíráme testy 
z Aj, M, Čj.

5. třídy letos obstály dobře, v žebříčku 
škol, které jsou zároveň s námi hodnoce-
ny, se umístily v první polovině. V češti-
ně je naše škola ve druhé nejúspěšnější 
desetině škol, v matematice a v angličti-
ně ve čtvrté desetině hodnocených škol. 

V testech tříd sedmých jsme nadmíru 
spokojeni s tím, jak si vedli naši žáci v ma-
tematice. Jako škola jsme se vešli do prv-
ní desetiny nejúspěšnějších škol. Testy Ka-
libro pracují s umístěním v jednotlivých 
desetinách, místo v první desetině zna-
mená, že naši žáci obstáli v matemati-
ce lépe, než 90 % ostatních testovaných 
škol. Třídy 7.A a 7.B se vešly do první de-
setiny hodnocených tříd, třída 7.C skonči-
la v desetině třetí. Asi největší uspokojení 
cítí paní učitelka Adamcová, která v sed-
mých třídách matematiku učí a ukazuje 
se, že kvalitně a úspěšně. Naopak, v tes-
tech z českého jazyka a z angličtiny sed-
mé třídy dopadly hůře, než jsme čekali 
(za první polovinou testovaných tříd). 

Nad výsledky testů se sejdou všich-
ni vyučující a budeme se bavit o tom, co 
se nám podařilo, co naopak žákům nešlo, 
a hlavně, jak dál budeme se získanými in-
formacemi nakládat.

Vladimír Honzů
 

Úspěch Viktorie Adamcové 
v matematické soutěži

Viktorka je žákyní třídy 3.A. a v letoš-
ním školním roce dosáhla vynikajících 
výsledků v matematické soutěži Klokan, 
kategorie Cvrček. V okresním i krajském 

CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

Konečně jsou tu prázdniny! Dva měsíce 
volna, které si všichni zasloužíme. Tady 
je nicméně malá „ochutnávka“ našich 
aktivit z konce právě skončeného škol-
ního roku, další najdete na webu školy 
www.komenskehozsnachod.cz, vyhle-
dat si tu v sekci Školní časopis můžete 
i aktuální číslo našich Školních novin 
s ještě podrobnějšími informacemi. 

Prvňáci měli nedávno jedinečnou mož-
nost předvést veřejně své dosavadní čte-
nářské dovednosti, a to přímo v Městské 
knihovně v Náchodě. Poté zde byli slav-
nostně pasováni na čtenáře! Slíbit však 
zároveň museli, že se ke knihám budou 
chovat ohleduplně a nebudou je ničit. 
„Někteří ještě nejsou tak dobří čtenáři, 
ale písmena již poznají. A když budou pil-
ně trénovat, brzy budou číst jako dospě-
lí,“ hodnotí jejich snahu Mgr. Pavla Hoff-
manová, třídní učitelka 1.B. 

Sedmičky zavítaly před koncem škol-
ního roku v rámci výuky předmětu etic-
ká výchova na stanici Městské policie Ná-
chod. Děti byly podrobněji seznámeny 
s místním kamerovým systémem. Rovněž 
druháci měli možnost nahlédnout do slu-
žebních prostor zdejších strážců pořádku. 
Průvodcem jim byl pan Danihelka, který 
je zavedl kupříkladu do výslechové míst-
nosti či jim ukázal vybavení policejních 
aut. „Dobré je, že žáci už zase lépe po-
chopili, co znamená policejní slogan „Po-
máhat a chránit“, hodnotí přínos těchto 
návštěv Mgr. Dagmar Hemelíková, tříd-
ní učitelka 2.A.

V úterý 21. května dorazila dvě naše 
soutěžní družstva z prvního i druhého 
stupně na dopravní hřiště v Bělovsi. „Aby 
naši borci uspěli mezi závodníky z celé-
ho Náchodska, museli prokázat v doprav-
ním testu i v testu na téma „První po-
moc“ nejen dostatek svých teoretických 
znalostí, ale předvést se i v praxi během 
jízdy zručnosti či při jízdě po dopravním 
hřišti,“ popisuje celé klání Mgr. Zuzana 
Kůrková. V kategorii mladších žáků na-
konec obsadili J. Steiner, F. Felkl, J. Rado-
ňová a B. Mlýnková pěkné 9. místo, tým 
starších žáků čítající K. Krátkou, T. Ťo-
kanovou, M. Ťokana a A. Cvrčka byl ješ-
tě úspěšnější a skončil na medailovém  
3. místě. Blahopřejeme! 
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Postoupili jsme opět do národního kola 
Mladého zahrádkáře! Obě naše letošní fa-
voritky Anežka Ševčíková z 5.C a Barbo-
ra Reslová z 9.D nakonec obsadily pěkné 
dvanácté příčky. „Soutěže se také zúčast-
nili bývalí žáci naší školy. Eliška Boučko-
vá, v současné době studentka Gymnázia 
J. Žáka v Jaroměři, byla ve své kategorii 
šestá, a Tomáš Pražák, který studuje Čes-
kou zahradnickou akademii v Mělníku, 
opakovaně tuto soutěž vyhrál!“ hodnotí 
s velkým potěšením úspěchy dvou nedáv-
ných absolventů naší školy, a tudíž i svých 
dřívějších svěřenců RNDr. Ivana Šimurdo-
vá, která se přípravě dětí na různé pří-
rodovědné soutěže dlouhodobě věnuje. 
Za její obětavou práci, která přináší škole 
i soutěžícím dětem řadu úspěšných oceně-
ní, jí patří obrovský dík.

Poslední květnovou sobotu se v Jičíně 
konalo krajské kolo Zlatého listu. Nás re-
prezentovaly dva šestičlenné kolektivy 
žáků ze 4–9. tříd. „Oba týmy skvěle za-
bodovaly mezi svými vrstevníky a získa-
ly bronz! Zaslouží si pořádnou pochva-
lu,“ raduje se a povzbuzuje tím zároveň 
i soutěžící žáky v jejich dalším snažení 
RNDr. Ivana Šimurdová. 

Aktivní byl před koncem školního roku 
i náš pěvecký sbor Notičky. Malí zpěvá-
ci dorazili se svým repertoárem i do Do-
mova důchodců Náchod. „V letošním roce 
bylo naše pásmo písniček a průvodní-
ho slova inspirováno Starými pověstmi 
českými,“ uvádí Mgr. Michaela Ježková, 
sbormistryně. Děti absolvovaly celkem tři 
představení, která zhlédla téměř stovka 
zdejších seniorů. 

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka na ná-
chodském Masarykově náměstí bylo i le-
tos po dva červnové dny dějištěm závě-
rečných školních akademií. Své tanečky, 
písně či scénky tu nejprve, a to 20. červ-
na prezentovali žáci prvního stupně, o tý-
den později jejich starší spolužáci z dru-
hého stupně. A nutno říci, že se bylo opět 
na co dívat. 
Anketa věnovaná osobnosti 
Josefa Škvoreckého

V době konání festivalu Prima sezóna 
se žáci 9. B a 9. C vydali do náchodských 
ulic, aby oslovili náhodné kolemjdoucí 
a položili jim otázky týkající se náchod-
ského rodáka Josefa Škvoreckého. „Oslo-
vili jsme přibližně 130 lidí a z toho byla 

ochotna odpovědět asi třetina. Náš celko-
vý dojem z ankety byl kladný, i když jsme 
byli ze začátku nervózní, ale potom jsme 
ztratili ostych a rozmluvili jsme se. Nako-
nec nás to začalo bavit a už jsme se nesty-
děli oslovovat cizí lidi. Vyměřený čas ale 
rychle utekl. Překvapilo nás, že spíše měli 
čas odpovídat senioři než pracující a stu-
denti. Zjistili jsme, že náchodští rodáci 
Josefa Škvoreckého znají, vědí, co napsal, 
kde v Náchodě žil, co je po něm v našem 
městě pojmenované. Přesně však už ne-
uváděli, kam Škvorecký emigroval a jaké 
nakladatelství se svou ženou v Torontu 
založil,“ komentuje za deváťáky průběh 
a poznatky z akce Mgr. Blanka Majero-
vá, která ve výše uvedených třídách vyu-
čuje český jazyk a anketu také připravila. 
Podle jejích dalších slov žáci zpět ve škol-
ních lavicích získané poznatky násled-
ně zpracovali do přehledných grafů či ta-
bulek, ty pak po skupinách prezentovali 
svým spolužákům. „Žáci obou devátých 
tříd si zaslouží pochvalu nejen za dobře 
zpracovanou práci, ale i za slušné a pří-
kladné vystupování v ulicích města,“ po-
dotýká Majerová závěrem.

Kolektiv ZŠ Komenského Náchod přeje 
všem co nejpříjemnější strávení letních 

prázdnin. 

ERASMUS+ 
– ACADEMIA MERCURII
na schůzce koordiná-
torů v Itálii

Zástupci střední sou-
kromé školy ACADEMIA 

MERCURII v Náchodě se zúčastnili schůz-
ky koordinátorů projektu ERASMUS+ 
v italském Rimini. Dalšími účastníky této 
schůzky byli zástupci středních škol z Vel-
ké Británie, Nizozemí, Itálie a Německa. 
Cílem setkání bylo dosavadní zhodnoce-
ní probíhajícího projektu „Moving Waters 
– how water shapes us“ a naplánování 
jeho dalšího průběhu. Projekt je zaměřen 
na partnerství a spolupráci mezi těmito 
školami. Učitelé a žáci postupně navště-
vují všechny partnerské školy, kde je pro 
ně připraven program tak, aby žáci po-
znali systém vzdělávání dané země, její 
kulturu i historii. Komunikačním jazykem 
je angličtina, žáci i učitelé mají tedy ideál-

ní možnost se v tomto jazyce zdokonalit. 
Jazykové zaměření projektu koresponduje 
také s vizí naší školy, kde se právě na ko-
munikační schopnosti našich žáků bude-
me od nového školního roku více zaměřo-
vat.                            Mgr. Dana Jarolímová

ředitelka školy

Ve čtvrtek 30. května 2019 uspořádala 
Základní umělecká škola v Náchodě v Diva-
délku pod zámkem již třetí koncert studen-
tů hudebního programu Akademie 60+. 
Po prvním poněkud nesmělém pokusu 
v roce 2017 a druhém obsazením i progra-
mově bohatším koncertu v roce 2018 byl 
ten letošní překvapivě opět o něco skrom-
nější. Především, co se týče počtu účinku-
jících, a hlavně chyběl loni velmi úspěšný 
Seniors Club Band. Takže bych měla upřes-
nit titulek. Ano, studenti Akademie koncer-
tovali, ale jen někteří. Právě proto si těch 
pět statečných z celkového počtu 21 stu-
dentů oboru zaslouží zmínku a ocenění.

Již tradičně v programu dominovaly 
čtyřruční klavíry. Vystoupily Iva Kitlero-
vá se dvěma skladbami Cathrine Rollin 
a Milena Arnoštová s částí Duben z cyk-
lu Měsíce P. I. Čajkovského, obě společně 
se svou lektorkou Michaelou Michalovou. 
Jeden z temperamentních Uherských tan-
ců Johanesa Brahmse přednesly Lydia Baš-
tecká a její lektorka Olena Ivaněnko. Sólo-
vě zazpívala Ester Blažková za doprovodu 
reprodukované hudby písně Až na vrchol-
ky hor a Je po dešti. A také již tradičně ne-
mohly chybět dvě studentky hry na soprá-
novou zobcovou flétnu – Irena Ungerová 
a Lydia Baštecká. Obě zahrály své sólové 
skladby s doprovodem klavíru a na zá-
věr pak dueto Come Gentle Spring F. J. 
Haydna, při němž je pohotově doprovo-
dil ve vlastním aranžmá lektor František 
Franěk. Během koncertu vystoupilo také 
několik mladých žáků ze třídy populární-
ho zpěvu učitelky Radky Jiřičkové, kteří 
si tak splnili postupové zkoušky do dal-
šího ročníku. My starší žádné postupo-
vé zkoušky skládat nemusíme a záleží jen 
na našem vlastním chtění, zda budeme 
pokračovat. Domnívám se, že chceme.

Nakonec úvaha, proč nás letos bylo tak 
málo? Mohly se vyskytnout nejrůznější 
osobní překážky (zdravotní stav, rodin-
né povinnosti aj.), ale nepochybně svou 
roli sehrát i fakt, že před rokem skončil 
první tříletý cyklus projektu, někteří stu-
denti skončili s ním a nastoupili nováčci. 
Není jednoduché překonat ostych a trému 
a samozřejmě veřejné vystoupení není po-
vinností ani žádnou prestižní záležitos-
tí. Osobně v něm vidím radost ze spo-
lečného sdílení prožitků z muzicírování. 
A za tuto možnost znovu děkujeme ředi-
teli ZUŠ Zbyňku Mokrejšovi a všem oběta-
vým lektorům.                     Lydia Baštecká

Studenti Akademie 60+ 
koncertovali
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Řeknete si, že to není žádná objevná myšlenka. Chápu. A zá-
roveň dodávám, že je dneska mnoho dětí, které s přírodou kon-
takt nemají. Všichni víme, že by měly. Realita je ale jiná. 

Pohyb a aktivně strávený čas venku je jedním z hlavních pilířů 
Jazykové školy Náchod z.s. Tedy nejen přirozená komunikace dětí 
v cizím jazyce, ale také rozumný a vybalancovaný životní styl, 
budování správných pohybových návyků a respektu k přírodě.
Když dotace opravdu pomáhají.

Ne každá vzdělávací a výchovná instituce si může dovolit fi-
nancovat velkolepou přestavbu zahrady. Proto v tomto případě 
kvituji s povděkem, že se pro jednu z náchodských dětských sku-
pin, umístěnou ve vile v Nemastově ulici, řešení našlo. Pomocí 
dotačního projektu „Realizace Přírodní zahrady Jazykové škol-
ky Náchod z.s.“ vzniká dětský ráj. 

Rodiče a jejich děti dennodenně sledují, jak jim před očima 
vyrůstá místo pro hry, poznávání přírody – fauny a flóry, pro 
pěstování, sport, zdravý pohyb a sledování všeho živého. Krok 
za krokem se z projektu stává realita. 
Až bude hotovo…

budou mít děti ve školce zase o kousek bohatší a rozmanitěj-
ší program. Pohyb po zahradě dává volnost, prostor, upevňuje 
zdraví a posiluje imunitu. Volná hra zlepšuje a rozvíjí sociální 
kontakty, schopnost komunikace a diskuze. Soužití s přírodou je 
aktivita poznávací, relaxační a uklidňující. Při péči o rostlinky 
a živočichy se v dětech buduje a posiluje zodpovědnost ke všemu 
živému. Hmatové a hudební prvky z přírodních materiálů rozvi-
nou motorické schopnosti, zvukové vnímání a estetiku. 

Je toho ale mnohem více. Zkušené pedagožky a chůvy jsou již 
nyní připraveny smysluplně využívat každičký kousek nové za-
hrady k tomu, aby malí návštěvníci školky odcházeli domů nad-
šení, šťastní a plni dojmů a nových informací. Velmi přirozenou 
cestou si osvojí tolik potřebné respektující a ohleduplné přístu-
py k přírodě i sobě samým. 
Jak to bude vypadat?

Děti budou mít k dispozici prostor pro pěstování, hry i pro 
společné stolování venku. Přírodně utvářená zahrada dá dětem 
možnost naplnit svou potřebu pohybu, experimentovat s přírod-
ními materiály jako je dřevo, hlína, voda. Pozorovat živočichy 
a rostliny v jejich přirozeném prostředí a bezprostředně proží-
vat střídání ročních období. Balanční kůly = špalíková stezka, 
kompost s průhlednou čelní stěnou, hmatový chodník, užitko-
vá zahrádka, ještěrčí zídka, hmyzí hotel, ptačí krmítko a ptačí 
budky, vodní hřiště, ježčí domeček, stěna s korýtky, zobací za-
hrádka, xylofon, dřevěná zvířátka, skákací panák, trávník, klády 
na sezení jsou jako stvořené pro rozvoj všech smyslů našich dětí. 

Vznikne sjednocený prostor, který současně nabízí zákoutí 
vhodná pro výuku i volnočasové aktivity. Zahradu tak mohou 
využívat menší i větší děti současně. Osázení zahrady od vstu-
pu vytvoří z areálu školy přírodní biotop, který poskytne dětem 
i dospělým pocit relaxace, soužití s živou přírodou.

Zní to dobře, že ano? Je za tím mnoho práce a úsilí personálu 
a lidí, kteří školce pomáhají. Blížíme se do zdárného konce a již 
teď víme, že u našich dětí bude mít zahrada obrovský úspěch. 

Děkuji rodičům a sousedům školky za trpělivost. A děkuje-
me za dotace, které nám tuto věc umožnily. V tomto ohledu si 
myslím, že poskytnuté peníze opravdu pomáhají a jsou využity 
smysluplně. Jde přece o naše děti.                               Štěpán Kačer

Zahrada realizována s dotační podporou: 
Národní program životního prostředí

Podporovaná aktivita – 6. 1. C  – Rekonstrukce a vybavení cen-
ter ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO

Výše dotace ze SFŽP ČR – 500 000 Kč
Hlavním cílem projektu je rozvoj kompetencí potřebných pro 

environmentálně odpovědné jednání, tj. jednání, které je v dané 

Kontakt s přírodou 
je pro děti důležitý

situaci a daných možnostech co nejpříznivější pro současný i bu-
doucí stav životního prostředí.

Důležitým faktorem projektu je místně zakotvené učení. Děti 
získají prostor pro poznávání, vytvořený školkou a dotací z: „Re-
alizace Přírodní zahrady Jazykové školky Náchod z.s.“

Výzva: č. 16/2017, díky nimž se zrealizuje projekt, a tím po-
stupně změní a zlepší místo, kde žijí.

Environmentální zahrada se stane součástí areálu školky, kte-
rý již nyní slouží jako místo určené k relaxaci, ke hře i k výuce.

V dubnu 2019 se Sboreček Jiráskova gymnázia vydal hned 
do několika míst naší republiky, a měl tak možnost si v někte-
rých těchto místech poprvé zazpívat.

 Nejprve se ale 16. dubna zúčastnil přehlídky středoškolských 
sborů v Hradci Králové, kde byl oceněn, stejně jako na minulé 
přehlídce, poděkováním se „zlatým pásmem“. Následně byl vy-
brán k postupu na přehlídku celostátní.

Ve dnech 26. a 27. dubna se sbor zúčastnil mezinárodního pě-
veckého festivalu Cantate carlsbad 2019, který se konal tradič-
ně v Karlových Varech a v Mariánských Lázních. Pořadí sborů 
a délka jejich vystoupení byla určena pořadatelem festivalu. Prv-
ní den v pátek 26. 4. měl Sboreček příležitost si zazpívat na pó-
diu známé Mlýnské pseudorenesanční kamenné kolonády z let 
1871–1881, postavené podle projektu vynikajícího českého ar-
chitekta Josefa Zítka. Pro toto vystoupení na Mlýnské kolonádě 
bylo vyhrazeno pořadatelem 30 min. Sboreček tu zazpíval výběr 
ze svého tradičního repertoáru. 

Následující dvě vystoupení se konala druhý den, v Marián-
ských Lázních. Sboreček uvedl další část svého repertoáru na pó-
diu novobarokní hlavní kolonády vídeňských architektů Miksche 
a Niedzielského, vyzdobeného nástropními freskami malíře Jose-
fa Vyleťala. Délka programu byla stanovena pořadatelem, stejně 
jako v Karlových Varech, na 30 min. Druhé představení Sborečku 
v Mariánských Lázních se pak konalo v mramorovém sále spole-
čenského domu Casino z konce 19. století, vystavěného ve stylu 
italské novorenezance. Pro každý sbor tu byl rezervován prostor 
pro kratší samostatné vystoupení. Na závěr programu v Casinu 
se všechny sbory spojily a provedly skladbu Bedřicha Smetany 
„Proč bychom se netěšili“ z opery Prodaná nevěsta. 

Dá se říci, že všechna vystoupení Sborečku na festivalu výraz-
ně zaujala jak posluchače, tak i ostatní zúčastněné sbory. Svědčí 
o tom srdečná reakce pořadatelů, kontakty posluchačů a zpěvá-
ků jiných sborů, kteří vystoupení Sborečku sledovali. Po kon-
certech oslovovali naše studenty a chtěli si s nimi popovídat. 
Tyto rozhovory probíhaly nejednou v jiném jazyce než českém.
 Vlastimil Čejp

Sboreček Jiráskova gymnázia 
v Hradci Králové a v západních Čechách
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BERÁNEK NÁCHOD a.s.
 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka  v Náchodě     Divadelní předplatné v sezoně 2019/2020 „MODRÉ“ a „ZELENÉ“

Červen 2019 
Náchodská divadelní scéna 

Titul inscenace je zatím utajen.                        
                                                                                                                                                                                       Vstupné: 120 Kč, 100 Kč, 80 Kč

Středa 25. září 2019 v 19.00 hodin
Klicperovo divadlo Hradec Králové

ANNA KARENINA
Příběh velké lásky, pozvánka mezi petrohradskou smetánku
Hrají: Sára Venclovská, Jiří Zapletal, Jan Sklenář a další

Vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

Středa 30. října 2019 v 19.00 hodin
Městská divadla pražská ODDACÍ LIST

Rodinná komedie o tom, zda bychom si vzali svého partnera i po 20 letech?
Hrají: Jan Vlasák, Taťjana Medvecká, Marika Procházková, Marcel Rošetzký a další

Vstupné: 360 Kč, 340 Kč, 320 Kč

Čtvrtek 14. listopadu 2019 v 19.00 hodin
Městské divadlo Mladá BoleslavTEĎ MĚ ZABIJ

Příběh jedné rodiny, která žila šťastně až do osudového okamžiku.
Hrají: Roman Teprt, Milan Ligač, Malvína Pachlová, Lucie Matoušková, Jan Hofman

Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

Středa 4. prosince 2019 v 19.00 hodin
Agentura Harlekýn PrahaSKLENĚNÝ ZVĚŘINEC

Hrají: Simona Stašová, Jaromír Nosek/Filip Cíl, Andrea Daňková/Kamila Trnková, 
          Zdeněk Piškula/Adam Vacula

Vstupné: 440 Kč, 420 Kč, 400 Kč

Neděle 12. ledna 2020 v 19.00 hodin  
Divadelní soubor Vrchlický JaroměřLAKOMEC a další světci

Jak slastné je koupat se v penězích a jak nezbytné je tyto statky střežit? 
Nepřetržitě podezírat, stále bdít a neusnout. A jak nevýhodné je, když tomuto vyznání zkříží cestu třeba láska?

Vstupné: 140 Kč,120 Kč, 100 Kč

Pátek 7. února 2020 v 19.00 hodin
Divadlo Kalich PrahaPLNÝ KAPSY ŠUTRŮ

Slavná inscenace ceněné komedie
Hrají: Miroslav Vladyka a Radek Holub v mnoha úlohách

Vstupné: 420 Kč, 400 Kč, 380 Kč

Březen 2020
Činoherní studio Bouře PrahaCENA ZA NĚŽNOST

Hra oscilující na hranici komedie a melodramatu
Hrají: Jana Janěková, Jitka Čvančarová, Alexej Pyško, Marcela Holubcová, 
         Jan Fišar/Robert Jašków/Miloslav Mejzlík, Daniela Choděrová/Kateřina Sedláková

Vstupné: 320 Kč, 300 Kč, 280 Kč

Čtvrtek 9. dubna 2020 v 19.00 hodin
Moravské divadlo OlomoucSTARCI NA CHMELU

Když dva jsou jako jeden
Hrají: Tomáš Krejčí, Daniela Klevetová, Petr Vaněk, Lukáš Červenka, Marek Pešl a další

Vstupné: 460 Kč, 440 Kč, 420 Kč

Čtvrtek 4. června 2020 v 19.00 hodin
Městské divadlo Brno SUGER! (Někdo to rád horké)

Muzikálová komedie
Hrají: Barbora Remišová/Ivana Odehnalová/Mária Lalková, Roman Vojtek j.h./Petr Štěpán,
          Aleš Slanina/Milan Němec j. h., Pavla Vitázková/Lenka Janíková, Michal Isteník a další

Vstupné: 460 Kč, 440 Kč, 420 Kč

Celkem za vstupné všech inscenací  3 460 Kč, 3 260 Kč, 3 060 Kč                                                                                Předplatné nabízíme za sníženou cenu   2 400 Kč, 2 250 Kč, 2 100 Kč
 Prodej pro stávající předplatitele bude zahájen od 17. 6. 2019 a potrvá pouze do 14. 7. 2019 v Městském informačním centru v Náchodě. V tuto dobu budete mít možnost zakoupení svého místa 
v hledišti a v abonmá, které jste navštěvovali i v tomto roce. Současně bude probíhat prodej pro veřejnost, a to na místa, která nebyla v loňské sezoně obsazena. Noví zájemci o divadelní abonentní cyklus 
budou mít možnost si od 15. 7. do 18. 8. 2019 zakoupit neobsazená místa dle svého zájmu a výběru. Poté už se permanentky prodávat nebudou! Proto, prosím, dodržte termíny.
Prodej probíhá pouze v Městském informačním centru v Náchodě Otevírací doba: po - pá  8.00 - 12.00 hodin, 12.30 - 17.00 hodin                  so - ne  8.00 - 12.00 hodin, 12.30 - 15.00 hodin 
Rezervace permanentek probíhá telefonicky na 491 426 060 nebo písemně na adrese: Městské informační centrum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod nebo na e-mail: infocentrum@mestonachod.cz. 
Rezervované permanentky vyzvedněte do 5 dnů od rezervace. Platbu je možno provést hotově nebo platební kartou. Další informace na našich stránkách www.beraneknachod.cz.

Čtvrtek 26. září 2019 v 19.00 hodin
Městská divadla pražská PREMIÉRA MLÁDÍ

Bláznivá komedie o dvou mimořádných ženách
Hrají: Dana Syslová a Jitka Smutná

Vstupné: 360 Kč, 340 Kč, 320 Kč

Středa 9. října 2019 v 19.00 hodin
Městské divadlo Mladá Boleslav REVIZOR

Klasická komedie o naší současnosti z dob carského Ruska
Hrají: Milan Ligač, Petr Bucháček, Petr Mikeska, Ivana Nováčková, Lucie Končoková, 

RomanTeprt, Martin Hrubý a další
Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

Listopad 2019
Agentura Harlekýn Praha RUKOJMÍ BEZ RIZIKA

Francouzská komedie s kriminální příchutí
Hrají: Václav Vydra, Jan Šťastný/Svatopluk Skopal, Jana Boušková a další

Vstupné: 420 Kč, 400 Kč, 380 Kč

Prosinec 2019  
Divadlo A. Dvořáka Příbram MARYŠA

Velký dramatický a očistný příběh
Hrají: Tomáš Töpfer, Helena Karochová, Anna Fixová, Vladimír Senič, Daniela Šišková a další

Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

Sobota 11. ledna 2020 v 19.00 hodin
Divadelní soubor Vrchlický Jaroměř LAKOMEC a další světci Jak slastné je koupat se v penězích a jak nezbytné je tyto statky střežit? 

Nepřetržitě podezírat, stále bdít a neusnout. A jak nevýhodné je, když tomuto vyznání zkříží cestu třeba láska?

Vstupné: 140 Kč, 120 Kč, 100 Kč

Čtvrtek 6. února 2020 v 19.00 hodin
Divadlo Kalich Praha PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ

Slavná inscenace ceněné komedie
Hrají: Miroslav Vladyka a Radek Holub v mnoha úlohách

Vstupné: 420Kč, 400Kč, 380Kč

Čtvrtek  19. března 2020 v 19.00 hodin
Klicperovo divadlo Hradec Králové OSM ŽEN

Francouzská detektivní hra
Hrají: Lenka Loubalová, Sára Venclovská, Martina Eliášová, Anna Peřinová, Martina Nováková, 

Natálie Holíková, Zora Valchařová-Poulová, Kamila Sedlárová
Vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

Středa 8. dubna 2020 v 19.00 hodin
Moravské divadlo Olomouc STARCI NA CHMELU

Když dva jsou jako jeden
Hrají:  Tomáš Krejčí, Daniela Klevetová, Petr Vaněk, Lukáš Červenka, Marek Pešla další

Vstupné: 460 Kč, 440 Kč, 420 Kč

Středa 3. června 2020 v 19.00 hodin
Městské divadlo Brno SUGER! (Někdo to rád horké)

Muzikálová komedie
Hrají: Barbora Remišová/Ivana Odehnalová/Mária Lalková, Roman Vojtek j.h./Petr Štěpán,
           Aleš Slanina/Milan Němec j. h., Pavla Vitázková/Lenka Janíková, Michal Isteník a další

Vstupné: 460 Kč, 440 Kč, 420 Kč

 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka  v Náchodě     Divadelní předplatné v sezoně 2019/2020 „MODRÉ“ a „ZELENÉ“

Celkem za vstupné všech inscenací  3 460 Kč, 3 260 Kč, 3 060 Kč                                                                                Předplatné nabízíme za sníženou cenu   2 400 Kč, 2 250 Kč, 2 100 Kč
 Prodej pro stávající předplatitele bude zahájen od 17. 6. 2019 a potrvá pouze do 14. 7. 2019 v Městském informačním centru v Náchodě. V tuto dobu budete mít možnost zakoupení svého místa 
v hledišti a v abonmá, které jste navštěvovali i v tomto roce. Současně bude probíhat prodej pro veřejnost, a to na místa, která nebyla v loňské sezoně obsazena. Noví zájemci o divadelní abonentní cyklus 
budou mít možnost si od 15. 7. do 18. 8. 2019 zakoupit neobsazená místa dle svého zájmu a výběru. Poté už se permanentky prodávat nebudou! Proto, prosím, dodržte termíny.
Prodej probíhá pouze v Městském informačním centru v Náchodě Otevírací doba: po - pá  8.00 - 12.00 hodin, 12.30 - 17.00 hodin                  so - ne  8.00 - 12.00 hodin, 12.30 - 15.00 hodin 
Rezervace permanentek probíhá telefonicky na 491 426 060 nebo písemně na adrese: Městské informační centrum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod nebo na e-mail: infocentrum@mestonachod.cz. 
Rezervované permanentky vyzvedněte do 5 dnů od rezervace. Platbu je možno provést hotově nebo platební kartou. Další informace na našich stránkách www.beraneknachod.cz.
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BERÁNEK NÁCHOD a.s.
 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka  v Náchodě     Divadelní předplatné v sezoně 2019/2020 „MODRÉ“ a „ZELENÉ“

Červen 2019 
Náchodská divadelní scéna 

Titul inscenace je zatím utajen.                        
                                                                                                                                                                                       Vstupné: 120 Kč, 100 Kč, 80 Kč

Středa 25. září 2019 v 19.00 hodin
Klicperovo divadlo Hradec Králové

ANNA KARENINA
Příběh velké lásky, pozvánka mezi petrohradskou smetánku
Hrají: Sára Venclovská, Jiří Zapletal, Jan Sklenář a další

Vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

Středa 30. října 2019 v 19.00 hodin
Městská divadla pražská ODDACÍ LIST

Rodinná komedie o tom, zda bychom si vzali svého partnera i po 20 letech?
Hrají: Jan Vlasák, Taťjana Medvecká, Marika Procházková, Marcel Rošetzký a další

Vstupné: 360 Kč, 340 Kč, 320 Kč

Čtvrtek 14. listopadu 2019 v 19.00 hodin
Městské divadlo Mladá BoleslavTEĎ MĚ ZABIJ

Příběh jedné rodiny, která žila šťastně až do osudového okamžiku.
Hrají: Roman Teprt, Milan Ligač, Malvína Pachlová, Lucie Matoušková, Jan Hofman

Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

Středa 4. prosince 2019 v 19.00 hodin
Agentura Harlekýn PrahaSKLENĚNÝ ZVĚŘINEC

Hrají: Simona Stašová, Jaromír Nosek/Filip Cíl, Andrea Daňková/Kamila Trnková, 
          Zdeněk Piškula/Adam Vacula

Vstupné: 440 Kč, 420 Kč, 400 Kč

Neděle 12. ledna 2020 v 19.00 hodin  
Divadelní soubor Vrchlický JaroměřLAKOMEC a další světci

Jak slastné je koupat se v penězích a jak nezbytné je tyto statky střežit? 
Nepřetržitě podezírat, stále bdít a neusnout. A jak nevýhodné je, když tomuto vyznání zkříží cestu třeba láska?

Vstupné: 140 Kč,120 Kč, 100 Kč

Pátek 7. února 2020 v 19.00 hodin
Divadlo Kalich PrahaPLNÝ KAPSY ŠUTRŮ

Slavná inscenace ceněné komedie
Hrají: Miroslav Vladyka a Radek Holub v mnoha úlohách

Vstupné: 420 Kč, 400 Kč, 380 Kč

Březen 2020
Činoherní studio Bouře PrahaCENA ZA NĚŽNOST

Hra oscilující na hranici komedie a melodramatu
Hrají: Jana Janěková, Jitka Čvančarová, Alexej Pyško, Marcela Holubcová, 
         Jan Fišar/Robert Jašków/Miloslav Mejzlík, Daniela Choděrová/Kateřina Sedláková

Vstupné: 320 Kč, 300 Kč, 280 Kč

Čtvrtek 9. dubna 2020 v 19.00 hodin
Moravské divadlo OlomoucSTARCI NA CHMELU

Když dva jsou jako jeden
Hrají: Tomáš Krejčí, Daniela Klevetová, Petr Vaněk, Lukáš Červenka, Marek Pešl a další

Vstupné: 460 Kč, 440 Kč, 420 Kč

Čtvrtek 4. června 2020 v 19.00 hodin
Městské divadlo Brno SUGER! (Někdo to rád horké)

Muzikálová komedie
Hrají: Barbora Remišová/Ivana Odehnalová/Mária Lalková, Roman Vojtek j.h./Petr Štěpán,
          Aleš Slanina/Milan Němec j. h., Pavla Vitázková/Lenka Janíková, Michal Isteník a další

Vstupné: 460 Kč, 440 Kč, 420 Kč

Celkem za vstupné všech inscenací  3 460 Kč, 3 260 Kč, 3 060 Kč                                                                                Předplatné nabízíme za sníženou cenu   2 400 Kč, 2 250 Kč, 2 100 Kč
 Prodej pro stávající předplatitele bude zahájen od 17. 6. 2019 a potrvá pouze do 14. 7. 2019 v Městském informačním centru v Náchodě. V tuto dobu budete mít možnost zakoupení svého místa 
v hledišti a v abonmá, které jste navštěvovali i v tomto roce. Současně bude probíhat prodej pro veřejnost, a to na místa, která nebyla v loňské sezoně obsazena. Noví zájemci o divadelní abonentní cyklus 
budou mít možnost si od 15. 7. do 18. 8. 2019 zakoupit neobsazená místa dle svého zájmu a výběru. Poté už se permanentky prodávat nebudou! Proto, prosím, dodržte termíny.
Prodej probíhá pouze v Městském informačním centru v Náchodě Otevírací doba: po - pá  8.00 - 12.00 hodin, 12.30 - 17.00 hodin                  so - ne  8.00 - 12.00 hodin, 12.30 - 15.00 hodin 
Rezervace permanentek probíhá telefonicky na 491 426 060 nebo písemně na adrese: Městské informační centrum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod nebo na e-mail: infocentrum@mestonachod.cz. 
Rezervované permanentky vyzvedněte do 5 dnů od rezervace. Platbu je možno provést hotově nebo platební kartou. Další informace na našich stránkách www.beraneknachod.cz.

Čtvrtek 26. září 2019 v 19.00 hodin
Městská divadla pražská PREMIÉRA MLÁDÍ

Bláznivá komedie o dvou mimořádných ženách
Hrají: Dana Syslová a Jitka Smutná

Vstupné: 360 Kč, 340 Kč, 320 Kč

Středa 9. října 2019 v 19.00 hodin
Městské divadlo Mladá Boleslav REVIZOR

Klasická komedie o naší současnosti z dob carského Ruska
Hrají: Milan Ligač, Petr Bucháček, Petr Mikeska, Ivana Nováčková, Lucie Končoková, 

RomanTeprt, Martin Hrubý a další
Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

Listopad 2019
Agentura Harlekýn Praha RUKOJMÍ BEZ RIZIKA

Francouzská komedie s kriminální příchutí
Hrají: Václav Vydra, Jan Šťastný/Svatopluk Skopal, Jana Boušková a další

Vstupné: 420 Kč, 400 Kč, 380 Kč

Prosinec 2019  
Divadlo A. Dvořáka Příbram MARYŠA

Velký dramatický a očistný příběh
Hrají: Tomáš Töpfer, Helena Karochová, Anna Fixová, Vladimír Senič, Daniela Šišková a další

Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč

Sobota 11. ledna 2020 v 19.00 hodin
Divadelní soubor Vrchlický Jaroměř LAKOMEC a další světci Jak slastné je koupat se v penězích a jak nezbytné je tyto statky střežit? 

Nepřetržitě podezírat, stále bdít a neusnout. A jak nevýhodné je, když tomuto vyznání zkříží cestu třeba láska?

Vstupné: 140 Kč, 120 Kč, 100 Kč

Čtvrtek 6. února 2020 v 19.00 hodin
Divadlo Kalich Praha PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ

Slavná inscenace ceněné komedie
Hrají: Miroslav Vladyka a Radek Holub v mnoha úlohách

Vstupné: 420Kč, 400Kč, 380Kč

Čtvrtek  19. března 2020 v 19.00 hodin
Klicperovo divadlo Hradec Králové OSM ŽEN

Francouzská detektivní hra
Hrají: Lenka Loubalová, Sára Venclovská, Martina Eliášová, Anna Peřinová, Martina Nováková, 

Natálie Holíková, Zora Valchařová-Poulová, Kamila Sedlárová
Vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

Středa 8. dubna 2020 v 19.00 hodin
Moravské divadlo Olomouc STARCI NA CHMELU

Když dva jsou jako jeden
Hrají:  Tomáš Krejčí, Daniela Klevetová, Petr Vaněk, Lukáš Červenka, Marek Pešla další

Vstupné: 460 Kč, 440 Kč, 420 Kč

Středa 3. června 2020 v 19.00 hodin
Městské divadlo Brno SUGER! (Někdo to rád horké)

Muzikálová komedie
Hrají: Barbora Remišová/Ivana Odehnalová/Mária Lalková, Roman Vojtek j.h./Petr Štěpán,
           Aleš Slanina/Milan Němec j. h., Pavla Vitázková/Lenka Janíková, Michal Isteník a další

Vstupné: 460 Kč, 440 Kč, 420 Kč

 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka  v Náchodě     Divadelní předplatné v sezoně 2019/2020 „MODRÉ“ a „ZELENÉ“

Celkem za vstupné všech inscenací  3 460 Kč, 3 260 Kč, 3 060 Kč                                                                                Předplatné nabízíme za sníženou cenu   2 400 Kč, 2 250 Kč, 2 100 Kč
 Prodej pro stávající předplatitele bude zahájen od 17. 6. 2019 a potrvá pouze do 14. 7. 2019 v Městském informačním centru v Náchodě. V tuto dobu budete mít možnost zakoupení svého místa 
v hledišti a v abonmá, které jste navštěvovali i v tomto roce. Současně bude probíhat prodej pro veřejnost, a to na místa, která nebyla v loňské sezoně obsazena. Noví zájemci o divadelní abonentní cyklus 
budou mít možnost si od 15. 7. do 18. 8. 2019 zakoupit neobsazená místa dle svého zájmu a výběru. Poté už se permanentky prodávat nebudou! Proto, prosím, dodržte termíny.
Prodej probíhá pouze v Městském informačním centru v Náchodě Otevírací doba: po - pá  8.00 - 12.00 hodin, 12.30 - 17.00 hodin                  so - ne  8.00 - 12.00 hodin, 12.30 - 15.00 hodin 
Rezervace permanentek probíhá telefonicky na 491 426 060 nebo písemně na adrese: Městské informační centrum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod nebo na e-mail: infocentrum@mestonachod.cz. 
Rezervované permanentky vyzvedněte do 5 dnů od rezervace. Platbu je možno provést hotově nebo platební kartou. Další informace na našich stránkách www.beraneknachod.cz.
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moderní mikroprášková technologie mytí
celoroční provoz NONSTOP

platit lze i bankovní kartou v každém boxu
 výška boxů je 3,5 metru

přes den s obsluhou, která ráda poradí
nebo vůz umyje za Vás

věrnostní karty pro firmy i jednotlivce
vysavač pro dva vozy a automat na kávu

NOVÁ BEZKONTAKTNÍ
MYČKA VOZIDEL NÁCHOD

Ulice U Cihelny vedle depa České 

pošty při příjezdu do Náchoda

od Nového Města nad Metují

Car Wash 90x123 mm BW.indd   1 04.01.19   10:40

NOVĚ OTEVŘENO.
Plhovské náměstí, Pod Kapličkou 1187 
(bývalá prodejna pekařství U Zvonu)
Otevřeno denně od 10.00 do 18.00

Nabízíme točenou a kopečkovou zmrzlinu, 
kávu i s sebou, zákusky.

Posezení uvnitř i venku.  Těšíme se na Vaši návštěvu. 

A K R O N volné sdružení 

                                                    pořádá 11 setkání 
 

Archivářů,  Kronikářů  
a Rodopisců  Orlicka a Náchodska 

 

 
 

Místo konání:  Kounov u Dobrušky, velký sál hotelu Zlatý potok. 
Datum konání: sobota 13. července 2019 od 10. 00 hod. 
Občerstvení a teplá kuchyně zajištěna, předpokládané ukončení setkání v 15. 00 hod. 

 
Program:  

1) Zdena Hartmanová - informace o v. s. AKRON. 
2) Zdena Hartmanová. Příspěvek: Dvě výročí zpěváka Jiřího Šlitra a 70. let divadla SEMAFOR. 
3) Ing. Josef Jiránek. Příspěvek: Český textilní průmysl včera a dnes.   
4) PhDr. Jaroslav Šůla, CSc. Příspěvek: Kniha o Dobrušce za 30-ti leté války.(Autoři knihy: J. Šůla a 

Tikovský.)  
5) Ing. Petr Kalivoda, profesionální genealog. Příspěvek: Aktuální literatura o lidech Orlických hor.  
6) Ing. Jiří Stach, kronikář sedmi vesnic a člen České genealogické a heraldické společnosti. Příspěvek:                        

Vedení kronik, o činnosti ČGH společnosti, ukázka rodokmenu.   
7) Nové informace a zajímavosti.  

 
 

 Další hosté: Zdeňka Janouchová, profesionální genealog. Pead., Dr., Mgr. Josef Ptáček. Mgr. Karel Nývlt.  
                     Profesionální historici, archiváři, zástupci regionálních muzeí a další.  
 Poznámka: Hosté a témata přednášek se mohou ještě měnit a doplňovat. 

Mezi 12.00 hod. a 13.00 hod. bude přestávka na občerstvení. V odpolední části po 13.00 hodině   
bude dán prostor k vzájemné výměně nových poznatků z historie rodů, řemesel a obcí Orlicka   
a Náchodska.  

 
Doporučujeme: Většina našich příznivců a návštěvníků setkání zpracovává své poznatky z bádání na počítači 
a na setkání je pak ochotna se o ně podělit s ostatními účastníky. Je proto dobré vzít si s sebou přenosnou paměť 
(tzv. flešku) nebo rovnou laptop.         
        
Protože je kapacita velkého sálu hotelu omezena a počet účastníků setkání rok od roku stoupá, prosíme 
zájemce o toto setkání, aby si předem rezervovali požadovaný počet míst do 12. 6. 2019 
na e -mailové adrese: pro.akron.oh@seznam.cz 
                                   ( pro.akron.oh@email.cz  - hlavní pořadatelka setkání.)    
nebo na telefonním čísle: jen SMS: 737 10 20 86 
 
Informace na: www.i-akron.cz  
 
Za pořadatele:  
Zdena Hartmanová – hlavní pořadatelka setkání.  
Dagmar Honsnejmanová, Eva Charouzová, Růžena Vrbická, Ing. Zdeněk Šedivý, PhDr. Jan Škoda ml.,  
Milan Kopecký, Josef Loučka.    

Královéhradecká  lékárna a.s. 
přijme pro svoji 
nemocniční lékárnu 
v Náchodě Lékárnici/Lékárníka.
 
Požadujeme: farmaceutické vzdělání, pozice je vhodná  
i pro absolventy
Nabízíme: 5 týdnů dovolené, prémie, stravenky, příspě-
vek na penzijní nebo životní pojištění, výhodný tarif mo-
bilního operátora pro Vás i pro rodinu, možnost práce na 
zkrácený úvazek, volné víkendy, příspěvek na atestaci, 
podporu při dalším vzdělávání.
Kontakt: personal@khl.cz
telefon: 739 084 691

PANTONE  347 C
CMYK    93/0/100/0
RGB        0/154/68
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Za malíři do Vesmíru 
AMAG (Atelier malířů a grafiků)

Náchodský AMAG – ze života regionu
„Rozdíl mezi životem a uměním je ten, že umění je snesitelnější.“ 

– Charles Bukowski americký básník a spisovatel
 Zkratku AMAG už v náchodském regionu lidé registrují. Aby 

také ne, zapsaný spolek „Ateliér malířů a grafiků“ je sice ve spol-
kovém rejstříku teprve od roku 2015, ale jeho kořeny sahají až 
do roku 1948. Za ta léta představil AMAG náchodské veřejnosti 
díla svých členů už mnohokrát. 

 Jenomže – jak známo, čas letí a tak prací aktivních členů spol-
ku neustále přibývá. A navíc, čas od času je umění chtivé veřej-
nosti práce malířů a grafiků z regionu dobré představit a záro-
veň tak připomenout, že jejich vidění světa se vyvíjí, že reagují 
na svět kolem sebe. Tím spíš, že řady spolku se rozšiřují, a tak 
se veřejnost může seznámit také s pracemi nových členů regio-
nální „rodiny” výtvarníků. 

 Tentokrát opět poskytla nejen reprezentativní prostory pro 
už 5. členskou výstavu AMAGu Městská knihovna Náchod – ob-
razy a kresby mohla veřejnost od 10. června 2019 vidět také díky 
podpoře a spolupráci pracovníků knihovny. Za což jim patří vel-

ký dík, který si stejnou měrou zaslouží i náchodská radnice. Měs-
to osobně na vernisáži tentokrát zastupovala paní místostarost-
ka Ing. Pavla Maršíková. 

 Ti, kteří si do náchodské knihovny cestu našli, a nebylo vás 
málo – srdečně děkujeme – měli možnost vidět 95 děl šestadva-
ceti autorů. Kresby, akvarely, pastely, grafické i další techniky, 
různé žánry, pestrá škála témat –  to byla nabídka čelnů spolku 
AMAG. Podle ohlasů, včetně milých zápisů v návštěvnické kro-
nice, náchodskou veřejnost i návštěvníky města zaujala. Členská 
výstava, kterou jsme si připomněli také 5. výročí od “restartu” 
spolku, tedy jeho registrace podle nově platné legislativy, se tak 
stala důstojnou aktuální přehlídkou a zároveň navázala na víc 
než sedmdesátiletou tradici historie organizace malířů a grafi-
ků náchodského regionu.

 A vy, kteří jste nestihli vidět celou expozici, máte možnost se-
známit se s dvacítkou vybraných výtvarných prací ve studovně 
Městské knihovny v Náchodě ještě do konce srpna. 

Naďa Voldánová

Foto: Dana Vlčková

Dennodenně přichází Václav Zilvar do práce. Jako každý dal-
ší člověk. Ale přichází rád. Už čtvrtým rokem pracuje na varně 
v Pivovaru PRIMÁTOR v Náchodě. Nastoupil původně jen náho-
dou na sudárnu, ale brzy se dostal k zodpovědné práci na za-
čátku procesu výroby piva - šrotuje slad, připravuje chmel, pře-
čerpává hotovou mladinu do vířivé kádě, kde se 
usazují kaly a pak ji spílá do kvasných kádí. „Je to 
rozmanitá, stále tvůrčí práce. Navíc jsme tu tako-
vá pivovarská rodina, bývá tu legrace. Na jedné 
straně velká zodpovědnost, ale současně přátel-
ské ovzduší,“ přemýšlí vystudovaný zahradník, 
proč ho to za srdce chytilo právě v pivovaru. Při-
tom původně nebyl ani pivař. 

Stejně tak Radek Chvojka. V pivovaru pracuje 
již skoro třicet let. Po vyučení v Plzni a absolvo-
vání pivovarské školy v Praze nastoupil na lah-
várně. Nyní je pevným článkem týmu sklepáků. 
Každý den v pět ráno naplaví filtr, narazí pivo 
a filtruje jej, aby mělo krásnou jiskru. Také se sta-
rá o pivo ve sklepě, které týdny zraje v ležáckých 
tancích. „PRIMÁTOR se od konkurence odlišuje 
tou rozmanitostí, vyrábíme spoustu různých piv. 
A samozřejmě máme skvělé pivo,“ popisuje svůj 
vztah k pivovaru.

Jaroslav Janko za svůj život prošel celou výrobou pivovaru. 
Od varny až do sklepa. Bez něj by to na spilce nešlo. Den co den 
se stará o kvasnice, propírá je. Sbírá deku z otevřených kvasných 
kádí. Suduje prokvašené pivo do ležáckých tanků. „Děláme to po-

ctivě, děláme to srdcem. Snažíme se, aby to k něčemu vypada-
lo,“ říká. Celý den je na nohách, přesto mu ta práce dává smysl. 
Ví, že orosený výsledek za to prostě stojí.

Všichni jsou jednotlivými články řetězu, na jehož konci je 
sklenice či půllitr piva a spokojený zákazník. Poctivá práce a pří-
stup k ní každého z pracovníků z náchodského pivovaru se pře-
tavuje v poctivost piva, které tu vaří. Oblíbeným nápojem, kte-
rý sklízí i úspěchy na poli pivních soutěží.

Naposledy si pivovar přivezl pět medailových úspěchů z tra-
diční degustační soutěže Pivo České republi-
ky, která se na přelomu května a června konala 
v Českých Budějovicích. V konkurenci 66 pivova-
rů a minipivovarů, které přihlásilo 402 soutěž-
ních vzorků, náchodská jedenáctka opanovala 
kategorii světlý ležák i kvasnicové a nefiltrova-
né pivo. Zlato si odvezly také PRIMÁTOR Tchyně 
a PRIMÁTOR Weizen. V kategorii polotmavých piv 
vybojovalo stříbro pivo PRIMÁTOR 13 polotmavé. 

„Největší radost mám z úspěchu naší jedenáct-
ky. Podobný double – vítězství s filtrovanou i ne-
filtrovanou variantou jsem ještě nezaznamenal, 
rozhodně to není obvyklé,“ říká sládek a ředitel 
pivovaru Petr Kaluža, který tak poukázal na fakt, 
že lidé náchodského pivovaru mají doslova zla-
té ruce. 

 „Český ležák, pilsner, je celosvětově nejoblíbe-
nější pivní styl. A nejtypičtější stupňovitost čes-

kého ležáku je dnes právě 11 %. Také naše PRIMÁTOR 11 je nej-
prodávanější náchodské pivo,“ dodal Petr Kaluža.

S případnými dotazy se obracejte na Ing. Petra Kalužu – petr.
kaluza@primator.cz. 

Za Pivovar PRIMÁTOR a.s. zpracovala Petra Kulhavá.   

Pivo vaří srdcem, zlaté medaile 
jsou jen bonusem
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Oblastní charita Červený Kostelec zve všechny sportovní pří-
znivce na další ročník benefiční akce Běh pro Hospic. V letošním 
roce můžete svou účastí podpořit budování nového zázemí pro 
Mobilní hospic Anežky České. Opět budou připraveny tratě pro 
dospělé i dětské běžce v různých kategoriích. Nejdelší trať – běh 
na 10 km – bude bodována v rámci seriálu běžeckých závodů PRI-
MÁTOR CUP, jehož součástí se Běh pro Hospic opět stal díky ge-
nerálnímu partnerovi, Primátoru a.s.

Akce bude odstartována v sobotu 21. září 2019 u střediska vol-
ného času Háčka, Manželů Burdychových 245 v Červeném Kos-
telci. Pro detailní informace a online registraci navštivte strán-
ky: www.behproshopic.cz. Dopředu registrovaní běžci obdrží 
malý dárek.

Běh pro Hospic 2019

Oblastní charita Červený Kostelec zve na benefiční předsta-
vení „Hrdinové“. Jedná se o povedenou komedii uváděnou Diva-
dlem v Rytířské, která potěší díky inteligentnímu humoru, dob-
rému překladu a skvělému obsazení. Hra získala v Anglii v roce 
2006 cenu za nejlepší komedii. V hlavních rolích vystoupí Petr 
Kostka, Jaroslav Satoranský a Miroslav Vladyka.  Představení 
se koná v neděli 8. září v 19 hodin v Divadle J. K. Tyla v Červe-
ném Kostelci. Vstupenky lze zakoupit online na stránkách: www.
mksck.cz. Výtěžek představení bude věnován na podporu budo-
vání nového zázemí Mobilního hospice Anežky České v Červe-
ném Kostelci.

Hrdinové

S rostoucím bříškem, budoucí maminky hledají informace, jak 
se miminko vyvíjí v různých etapách těhotenství. Doplňují si vý-
bavičku pro dítě, nebo připravují sebe a svoji rodinu na jeho pří-
chod. Čím více informací a podpory, tím cítí sebejistotu, vnitřní 
klid a větší důvěru, že se umí postarat o své dítě. Strach a nejis-
tota nemají šanci. 

Na předporodní přípravě na kojení se žena dozví nejdůležitější 
informace o kojení, prvním přisátí, o prvních dnech po porodu, 
či prvních týdnech doma. V jakých polohách může kojit, kdy je 
miminko dobře přisáté, nebo kdy se vydatně kojí. Jak se dá pře-
dejít bolestivě nalitým prsům v prvních dnech a jiným různým 
komplikacím s kojením. Šestinedělí by mělo patřit k štěstí, ra-
dosti, lásce a rodině. 

Podpůrná kojící a nosící skupinka pro těhotné, kojící ženy i pří-
znivce kojení

18. červenec 2019; 1. srpna 2019
STD – Světový týden kojení
Čas: v 15.00 hod; Trvání: cca 1–2 hodiny
Kde: v Knihovně Břetislava Kafky v Červeném Kostelci
Vstup: zdarma; Více info: 773 930 255; www.kojenideti.cz
Protože na kojení záleží...

Kojení a příprava těhotných
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Od čtvrtka budou v provozu pouťové atrakce!
Sponzoři akce: PROVOZOVATELÉ ZÁBAVNÝCH ATRAKCÍ

Změna programu vyhrazena

14.00  Písečné hrátky – soutěže pro děti
 15.00  Pohádka – Eva Hrušková a Jan Přeučil 
 16.00  Anička Slováčková s kapelou 
 17.00  Davide Mattioli 
 19.30  Jakub Smolík
11. 8. 2019 9.00   poutní mše svatá – žehnání chleba 
   kostel sv. Vavřince (Děkanství Náchod)
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10. sr10. sr10. srppppppna 2019na 2019na 2019

25/7 Pýcha a předsudek 
 Romantický / Drama
 VB / Francie, 2005, 127 minut

 1/8 Víno nás spojuje  
 Drama
 Francie, 2017, 113 minut

 8/8 Po čem muži touží  
 Komedie 
 Česká republika, 2018, 95 minut

15/8 Tři billboardy kousek nad Ebbinghanem
 Drama/krimi
 VB/USA, 2017, 115 minut 

22/8  Ženy v běhu 
 Komedie
 Česká republika 2019, 93 minut

29/8  Balón 
 Drama / Thriller
 Německo, 2018,120 minut

LETNÍ FILMOVÉ 
ČTVRTKY

KAVÁRNA LÁRY FÁRY HURDÁLKOVA 371 
NÁCHOD

ZAČÁTEK VŽDY VE 20:20 HOD! 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ  REZERVACE NUTNÁ: 734 505 394
DEKY A OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 
Husovo náměstí 698 
547 01 Náchod  
Bc. Pavlína Stražická 
Tel.: +420 974 534 400 
e-mail: pavlina.strazicka@pcr.cz 

 

 

POLICIE  ČR 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE  

STAŇ SE 
JEDNÍM Z NÁS 

Nabízíme: 
Po zaškolení plat přes 29 000 Kč 

Šest týdnů dovolené 

Příspěvek na rekreaci/dovolenou 

Náborový příspěvek 75 000 Kč 

Výsluhový příspěvek  

Nárok na odchodné 

Příspěvky na sportovní činnosti 
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Průkazku na využití služeb Senior taxi 
může získat každá fyzická osoba, která je 
na území města Náchoda hlášena k trva-
lému pobytu a dosáhla věku nejméně 65 
let nebo osoba, která dosáhla věku 18 let 
a vlastní průkaz ZTP, ZTP/P. O její vydání 
lze požádat od 1. do 22. 7. 2019 (případ-
ně i později) na Městském úřadě Náchod, 
ul. Zámecká 1845, na odboru sociálních 
věcí, v kanceláři Mgr. Kateřiny Tylšové, 
2. patro, č. dv. 2.09 na základě vyplně-
ní přihlášky.

Přihlášku lze také vyplnit předem – 
k odstřižení na následující straně, do-
stupná na webových stránkách města 
(mestonachod.cz/urad/socialni-zdravotnic-
tvi/prihlaska_senior_taxi.pdf), v podatel-
ně MěÚ (Masarykovo nám. 40, Němcové 
2020, Zámecká 1845). Pro ověření osob-
ních údajů je nutné předložit občanský 
průkaz, příp. průkaz ZTP, ZTP/P. K pře-
vzetí průkazky je možné využít zástup-

Informace k vydání průkazky 
pro využívání služby SENIOR TAXI

Oblastní nemocnice Náchod a. s. ote-
vřela dne 24. 4. 2019 v Jaroměři novou sta-
nici sociálních lůžek. Celkem sedmnáct 
jich tu slouží pacientům, jejichž zdravot-
ní stav už sice nevyžaduje hospitalizaci, 
ale nejsou schopni se o sebe doma posta-

ce, a to po předložení písemné plné moci 
(nemusí být úředně ověřena). 

SENIOR TAXI bude provozováno na úze-
mí města Náchoda včetně jeho příměst-
ských částí. Tato místa budou rozdělena 
do dvou zón.

Zóna I – Náchod, Babí u Náchoda, Staré 
Město nad Metují, Běloves, Bražec, Malé 
Poříčí, Lipí u Náchoda.

Zóna II – Jizbice u Náchoda, Dobrošov, 
Pavlišov.

Přepravné je stanoveno ve výši 25 Kč 
včetně DPH za jízdu v jednom směru 
v zóně I a 30 Kč včetně DPH za jízdu v jed-
nom směru ze zóny II a obráceně. V ka-
ždém měsíci bude možné uskutečnit  
8 jednosměrných jízd. Služba bude k dis-
pozici od 1. srpna 2019, a to každý pra-
covní den v době od 7.00 do 22.00, v sobo-
tu od 8.00 do 22.00, v neděli a ve dnech 
státního svátku či pracovního volna 
od 8.00 do 17.00 hodin.

Albi předalo dárky 
klientům na oddělení 
sociálních lůžek 
v LDN Jaroměř

rat a nemají ve svém okolí nikoho, kdo by 
péči zajistil. 

Nedílnou součástí poskytování soci-
álních služeb je aktivizace seniorů.  Ak-
tivizačním činnostem věnujeme velkou 
pozornost.  V rámci individuálního i sku-
pinového programu aktivit rozvíjíme 
zručnost našich klientů, podporujeme 
jemnou motoriku a s tím souvisí udrže-
ní jejich psychických funkcí. Pro zajiště-
ní aktivit je důležité i vybavení oddělení.

K tomu nám pomáhají také dárci, kte-
rých si velmi vážíme.

Společnost Albi Česká republika a. s. 
z Červeného Kostelce, seniorům předala 
dárky v podobě omalovánek pro dospě-

Velké poděkování  za  skvěle připravený 
vzdělávací program na téma „Cesta kolem 
světa“, který pro naše děti z Mateřské ško-
ly, Náchod, Alšova 952 připravili studen-
ti třetího a druhého ročníku z Academia 
Mercurii Náchod. Díky studentům jsme 
mohli aktivně procestovat Německo, Rus-
ko, Španělsko, ale také Českou republiku, 
Velkou Británii a Francii, a věřte, že cesto-
vání bylo opravdu zajímavé a ještě zábav-
né! Nejen, že jsme mohli ochutnat typické 
dobroty těchto zemí, vyhledávat v ma-
pách, ale také si poslechnout jejich jazyk 
nebo se přiučit i některá slovíčka, prohléd-
nout si zajímavost z té země, ale také vyře-
šit nějaký ten úkol. Studenti byli opravdu 
velmi dobře připraveni a vybaveni mnoha 
obrázky, předměty typickými pro danou 
zemi a hlavně jejich přístup byl k nám dě-
tem velmi vstřícný a kamarádský! Naopak, 
my děti ze školky, jsme studenty překvapi-
ly mnoha znalostmi o těchto zemích, kte-
ré jsme se dozvěděly během našeho celo-
školního projektu „VŠUDE DOBŘE, DOMA 
NEJLÉPE“. V tomto projektu  jsme se dozvě-
děly o zajímavosti našeho města Náchoda, 
o naší krásné České republice, ale i našich 
sousedech za hranicemi. Také o světadí-
lech a dalších cizích zemí.  A proto „Ces-
ta kolem světa“ se studenty bylo pro nás 
opravdu nejvhodnějším zakončením toho 
naše projektu!

Proto také děkujeme vedení a doprová-
zejícím učitelům soukromé školy Acade-
mia Mercurii Náchod za perfektní přípra-
vu a skvělou organizaci celého programu 
„CESTA KOLEM SVĚTA“. 

A budeme se těšit na další spolupráci 
v příštím roce.

Přejeme tedy všem, mnoho zážit-
ků z cestování o prázdninách a šťastný 
návrat domů, protože „VŠUDE DOBŘE, 
DOMA NEJLÉPE“ Přejí děti a zaměstnan-
ci z Mateřské školy, Náchod, Alšova 952.

lé, pastelky, dřevěné stavebnice a další. 
Podobné dárky nám současně pomáha-
jí zkvalitnit a zefektivnit péči o klienty 
v rámci  ergoterapie i volnočasových ak-
tivit. 

Poděkování 
za „CESTU KOLEM SVĚTA“

Na období: 

Číslo průkazky

Jméno a příjmení

Senior taxi je dostupné v pracovních dnech od 07.00 
do 22.00 hodin, v sobotu od 8.00 do 22.00 hod., v neděli 
a ve dnech pracovního klidu od 8.00 do 17.00 hod. V těchto 
časech se přijímají jednotlivé objednávky. Službu si objed-
náváte zpravidla 1 den předem na tel. čísle: 491 421 544

Službu Senior taxi můžete využít 8x za měsíc.

Průkazka pro využití Senior taxi je nepřenosná!!!

Průkazka – SENIOR TAXI

Vydal MěÚ Náchod, OSV, Zámecká 1845
dne:............

(Zde, prosím, také hlaste ztrátu či zničení průkazky).
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Přihláška k využívání služby SENIOR TAXI   č. .....
Město Náchod
Masarykovo náměstí 40
547 01 Náchod

Přihlašuji se k využívání služeb Senior taxi
Jméno a příjmení:….. ………………………………………………………………………………….

datum narození:……. ………………………………………………………………………………….

bytem: …………………………………………………………………………………………………..

kontaktní telefon:……………………………………………………………………………………….

zastoupená:……………………………………………………………………………………………..

Podmínky využívání služeb Senior taxi:
a) průkazku na využití služeb Senior taxi může získat každá fyzická osoba, která je na území města Náchoda hlášena k trvalému 
pobytu a dosáhla věku nejméně 65 let nebo osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní průkaz ZTP, ZTP/P;
b) přepravovat se v rámci služby Senior taxi můžete pouze 8 x v jednom měsíci, a to pouze na území města Náchoda a jeho příměst-
ských částí – Babí u Náchoda, Běloves, Bražec, Dobrošov, Jizbice u Náchoda, Lipí u Náchoda, Malé Poříčí, Staré Město nad Metují. 
Za jednu jízdu se počítá cesta tam; cesta zpět se počítá již za druhou jízdu;
c) provozovatel Senior taxi je povinen vést k Vaší objednávce údaje, které mu stanoví vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí 
zákon o silniční dopravě. Kromě údajů požadovaných touto vyhláškou se prokážete i průkazkou Senior taxi a sdělíte účel přepra-
vy. Před započetím přepravy může od Vás řidič Senior taxi požadovat ještě prokázání Vaší totožnosti, případně předložení průka-
zu ZTP, ZTP/P. Řidič Senior taxi vyznačí na průkazce Senior taxi v příslušném políčku uskutečněnou přepravu a pro účely evidence 
služby si zaznamená číslo Vaší průkazky Senior taxi. Řidiči uhradíte cenu za přistavení vozidla ve výši 25 Kč, resp. 30 Kč.

Přeprava osob na území města Náchoda je pro účely určení výše této ceny členěna do dvou ZÓN: 
ZÓNA I – s cenou za přistavení vozidla ve výši 25 Kč včetně DPH – je definována jako přeprava osob nespadající do ZÓNY II. 
ZÓNA II – s cenou za přistavení vozidla ve výši 30 Kč včetně DPH – je definována jako přeprava osob, při které nástupní nebo vý-
stupní místo leží v katastrálním území Pavlišov, Jizbice u Náchoda nebo Dobrošov, 
Máte právo požadovat doklad o poskytnutí služby Senior taxi, vč. uhrazené ceny. Nic dalšího nejste povinni hradit; 
c) spolu s Vámi se může přepravovat jedna další osoba jako doprovod;
d) s sebou můžete přepravovat menší břemena a spoluzavazadla, či kompenzační pomůcky;
e) přeprava probíhá pouze v pondělí – pátek od 7 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 22 hodin, v neděli a ve dnech pracovního klidu  
od 8 do 17 hodin. Objednávku přepravy je nutno učinit minimálně 1 den předem na telefonním čísle +420 491 421 544;
f ) v případě plného vytížení všech vozidel provozovatele Senior taxi mají přednost osoby požadující převoz do nemocnice, k léka-
ři a na polikliniku a Vaše jízda může být z toho důvodu objednána, po dohodě s Vámi, na jiný než původně požadovaný termín;
g) službu provozovatele Senior taxi si objednáte vždy na určitou hodinu s tím, že pokud se na sjednané místo nástupu nedostavíte 
do 15 min. od sjednaného času, pak provozovatel není povinen na Vás déle čekat. Jízdu je možné zrušit, o tom však vždy informuj-
te provozovatele nejpozději 1 hodinu předem; 
h) doprava může být rozhodnutím města Náchoda pozastavena – o tom budete bezodkladně informováni  telefonicky.

Berete na vědomí, že:
– v případě, že se neprokážete průkazkou Senior taxi, jste povinni uhradit plnou cenu jízdy dle ceníku provozovatele Senior taxi, 
– v případě porušení shora uvedených podmínek můžete být vyloučeni z přepravy Senior taxi, 
– máte možnost kdykoliv využívání služeb Senior taxi ukončit; v tom případě jste povinni oznámit tuto skutečnost městu Náchod 
kontaktní osobě, kterou je Mgr. Kateřina Tylšová, na tel. č. 770 127 512, a vrátit průkazku Senior taxi. 

Na základě této přihlášky k využívání služeb Senior taxi Vám město Náchod poskytuje následující informace:
Město Náchod se sídlem Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, je správcem Vašich výše uvedených osobních údajů. S dotazy týka-
jícími se zpracování osobních údajů se můžete obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je zaměstnankyně měs-
ta Náchoda Ing. Eva Bauerová, tel. 491 405 419, e-mail: podatelna@mestonachod.cz.
Účelem nezbytného zpracování Vašich osobních údajů je řádné zajištění služby Senior taxi, o kterou jste touto přihláškou požá-
dali a kterou Vám bude město Náchod poskytovat za výše uvedených podmínek. Osobní údaje, které jste v přihlášce poskytli, bu-
dou zařazeny do evidence uživatelů služby Senior taxi, která je uložena na odboru sociálních věci Městského úřadu Náchod. K Va-
šim osobním údajům bude přiřazeno i číslo průkazky Senior taxi, kterou obdržíte a kterou se prokážete provozovateli Senior taxi. 
Vaše osobní údaje spolu s číslem průkazky budou městu Náchod sloužit pouze pro účely evidence využívání služby Senior taxi a pro 
stanovení správné úhrady, kterou město bude hradit provozovateli Senior taxi. Vaše osobní údaje nebudou nikam předávány. Měs-
to Náchod je bude zaznamenávat v evidenci po dobu, po kterou budete využívat služeb Senior taxi, případně po dobu nezbytnou 
pro vypořádání závazků s provozovatelem Senior taxi.

Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil/seznámila s výše uvedenými podmínkami a informacemi využívání služeb Senior 
taxi. Tyto podmínky se zavazuji dodržovat. 

Potvrzuji převzetí průkazky Senior taxi č. ................................................................................................................

V Náchodě dne ...............................................................................................................................................................   

Jméno, příjmení a podpis uživatele služby Senior taxi:  ..........................................................................................
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Středisku Náchod Péče o duševní zdraví se podařilo získat 
tréninkový byt a nabídnout tak lidem s dlouhodobou duševní 
nemocí rehabilitační formu bydlení. Smyslem tréninkového 
bydlení je umožnit lidem s nemocí žít mimo zdravotní a soci-
ální instituce a podporovat je v samostatném životě. 

Každý chce prožít svůj život šťastně, samostatně a spokojeně. 
Avšak žít život uspořádaný podle svých představ není pro všech-
ny jednoduché. Například pro ty, kterým vstoupí do života psy-
chické onemocnění. Organizace Péče o duševní zdraví se snaží 
těmto lidem pomáhat žít v prostředí podle své volby co nejspo-
kojeněji a nejsamostatněji. Jednou z forem pomoci je poskyto-
vání programu tréninkového bydlení. Tento program poskytuje 
organizace od roku 2001 a aktuálně celkem pronajímá 17 trénin-
kových bytů v 5 městech.

Od nového roku organizace nabízí nově tento program i v Ná-
chodě. Středisko Náchod se snažilo získat byt k účelům tréninko-
vého bydlení od města, avšak to se dlouhodobě nedařilo. Byt se 
nakonec podařilo získat od soukromého vlastníka, který posky-
tl pronájem bytu za velmi příznivou cenu. „Ekonomická situace 
lidí s duševním onemocněním není obvykle příznivá a komerční 
nájem si nemohou dovolit. Zároveň v okrese Náchod není k dis-
pozici dostatek dostupných služeb sociálního bydlení, proto jsme 
rádi, že se nám podařilo získat alespoň jeden byt. V bytě pracuje-
me s klientem formou sociální rehabilitace, trénujeme s ním po-
třebné dovednosti pro samostatné bydlení jako je fi nanční hos-
podaření, úklid či vaření a zapojujeme ho do běžného prostředí 
a komunity,“ vysvětluje smysl tréninkové bydlení vedoucí stře-
diska Lucie Kudrnáčová. 

Michaela Venclová

Tréninkové bydlení pomáhá 
k samostatnému životu

Státní okresní archiv v Náchodě na Brance se i letos připojil 
vlastní akcí k Mezinárodnímu dni archivů. Na pátek 7. června 
2019 vyhlásil Den otevřených dveří, při němž byla v badatelně 
archivu instalována výstava a v přilehlé chodbě bohatá nabíd-
ka publikací, většinou k volnému rozebrání. Samozřejmostí byla 
přítomnost archivářů, kteří podle zájmu poskytli návštěvníkům 
informace a odborný komentář. Letošní téma znělo: Školy za cí-
saře pána a první republiky aneb Ze školních archiválií ná-
chodského okresu. 

Archiv zval vehementně, bylo rozesláno 163 mailových po-
zvánek do měst, obcí, muzeí, knihoven i soukromým adresátům 
a osloveno bylo vzhledem k tématu i 25 škol okresu. Bohužel 
právě u nich zcela bez odezvy. Je škoda, že školy nevyužily jedi-
nečnou možnost seznámit své žáky či studenty s historií vývo-
je celostátního i regionálního školství a s dějinami jednotlivých 
konkrétních škol. Zdálo by se, že právě pro ně mohlo být téma 
atraktivní, ale je možné, že horké letní počasí lákalo v závěru 
školního roku víc na výlety do přírody než za písemnými doku-
menty. Ti, kdo přišli, však rozhodně nelitovali. Archiv disponuje 
velkým množstvím zajímavých a leckdy unikátních „školních“ 
dokumentů z celého okresu od konce 18. století a archiváři si 
dali na instalaci velmi záležet.

Z celkového bohatství pramenů byla pečlivým výběrem před-
stavena obsáhlá a rozmanitá činnost triviálních, obecných, měš-
ťanských, středních a odborných škol náchodského okresu za ča-
sové období od konce 18. století až do školního roku 1938/1939. 
Scénář byl koncipován do tří kapitol. Nejstarší a pochopitel-
ně i na dochované prameny nejchudší období obsahovalo čtyři 
ukázky ze 16. století včetně fotografi e nejstarší náchodské ško-
ly za děkanstvím. Naopak nejrozsáhlejší byla expozice počínají-
cí Všeobecným školním řádem osvícené rakouské císařovny Ma-
rie Terezie z roku 1774 a sledující následný vývoj. Právě zde byla 
šance ukázat zajímavosti z různorodého dvojnárodnostního re-
gionu i některé rarity z jednotlivých lokalit. Vše opatřeno vy-
světlivkami a popiskami. A pokud si návštěvník výstavy oblékl 
nabízené bílé rukavice, mohl si v lecčem i listovat. Mimořádný 
byl třetí oddíl výstavy – plány a fotografi e školních budov. Uká-
zalo se, že archivní fondy obsahují značné množství originálních 
plánů ať už realizovaných nebo těch, které zůstaly jen v projek-
tové fázi. Srovnávání bylo lákavé.

Sluší se všem archivářům v čele s jejich vedoucím PhDr. Jaro-
slavem Čápem poděkovat za vynaložené úsilí a hodnotný výsle-
dek. A všem těm, kdo nepřišli, je třeba doporučit seznámit se 
s bohatstvím školních fondů při individuálních návštěvách ar-
chivu. Mohou je využít i k vlastnímu prospěchu v případě, že 
postrádají některá vysvědčení, nebo je zajímá osud jejich školy 
a učitelů.                                                                         Lydia Baštecká  

Archiv zval 
na Den otevřených dveří

Jiráskovo koupaliště Náchod
Provoz letního koupaliště zahájen

Otevřeno denně od 9.00–19.00 hodin
www.sportnachod.cz
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Ve úterý 25. června 2019 zavítal do Náchoda vzácný host – 
olympijský vítěz z Nagana a trojnásobný mistr světa v ledním 
hokeji, dnes poslanec Parlamentu ČR Milan Hnilička. Jeho první 
kroky vedly na radnici, kde ho v obřadní síni přivítal kolega z po-
slanecké sněmovny a starosta Náchoda Jan Birke společně s mís-
tostarosty Pavlou Maršíkovou a Františkem Majerem.

„Sport je to, co nás oba spojuje a od malička provází životem. Nyní 
je to hlavním společným tématem i v poslaneckých lavicích a já jsem 
moc rád, že jsem dnes mohl svému kolegovi ukázat, jak to fungu-
je na té komunální úrovni, že do sportu dětí a mládeže investujeme 
nemalé finanční prostředky. Určitě se shodneme na tom, že se to vy-
plácí,“ komentoval návštěvu starosta Jan Birke.

V dopoledních hodinách bylo za jeho účasti Milana Hniličky 
a dodavatelů stavby slavnostně otevřeno zrekonstruované ví-
ceúčelové hřiště sousedící s atletickým stadionem na Hamrech.

Rekonstrukce víceúčelového hřiště probíhala od května 2018 
do konce května letošního roku a během úprav, které provedla 
firma VYSSPA Sports Technology s.r.o., Plzeň, byl na hřiště po-
ložen umělý trávník, za brankami naistalovány záchytné sítě, 
v okolí hrací plochy zámková dlažba a stožárové osvětlení. Nová 
krytina na tribuně je dílem firmy Vše pro stavby, s. r. o. Tribunu 
lavičkami z betonových bloků a sedací část pak lavičkami z hob-
lovaných fošen osadila firma Bezedos, Velké Poříčí. Díky nové-
mu mobiliáři a dalšímu vybavení, jako jsou branky na házenou, 
sítě na volejbal nebo basketbalové koše mohou hřiště využívat 
sportovní oddíly, ale také školní mládež i široká veřejnost. Ná-

Náchodská sportoviště 
nabízejí stále lepší podmínky, o tom se přesvědčil poslanec a bývalý hokejista Milan Hnilička

klady na nové víceúčelové hřiště představují částku více než 5,5 
mil. Kč.

V doprovodu správců náchodských sportovišť a ředitelky ZŠ T. 
G. Masaryka, kde od září vzniknou nové sportovní třídy, sezná-
mil starosta Jan Birke svého kolegu Milana Hniličku se sportov-
ním zázemím v Náchodě, jeho dostupností a využitím.

„Debata o tom, jak v Náchodě fungují jednotlivé oddíly, jak vyu-
žívají sportoviště a jak je sport podporován městem, je pro mě vel-
mi přínosná. Znám starostu Birke jako poslance, resp. jako člověka, 
který drží slovo, a to je vidět i tady v Náchodě. Péče a podpora spor-
tovnímu zázemí tady není jen heslem, ale je opravdu znát na kaž-
dém kroku,“ uvedl Milan Hnilička po tom, co si prohlédl atletic-
ký stadion Hamra, sousedící plavecký bazén a ocenil i skvělou 
polohu zimního stadionu a ZŠ TGM.

Odpoledne vedení města Náchoda společně s poslancem Mi-
lanem Hniličkou a za účasti dětí ze ZŠ T. G. Masaryka a mladých 
hokejistů pokřtili na zimním stadionu v Náchodě zbrusu novou 
elektrickou rolbu. 

Rolba značky Zamboni 650 electric disponuje bezkartáčovým 
pohonem na střídavý proud, systémem předzalití hlubokých 
vrypů s funkcí bezztrátového systému mycí vody, pohonem 4x4 
či nabíjecí stanicí, což přispěje ke kvalitnější i rychlejší údržbě le-
dové plochy. Novinka přišla na bezmála 4,2 mil. Kč a již od nedě-
le bude plně sloužit při přípravě ledu. Ledová plocha bude k tré-
ninkům hokejistů připravena již od července.

Na atletickém stadionu Hamra se v pondělí 17. června se-
šlo na 200 závodníků z celého náchodského regionu, aby opět 
po roce přeměřili své síly v atletických disciplínách, jakými jsou 
tzv. krátké běhy (60m), dlouhé běhy (800m), skok do dálky a výš-
ky a hod kriketovým míčkem resp. koulí. Celkovým očekáva-
ným vítězem mezi školami se s velkým bodovým náskokem sta-
la ZŠ Plhov, která tak obhájila loňské vítězství a odnášela si šek 
ve výši 2.000 Kč na nákup sportovního vybavení. Velkým pře-
kvapením se stalo vítězství ZŠ a MŠ Machov v hodnocení škol 
2. stupně, před ZŠ Jaroměř a ZŠ Police nad Metují. V hodnocení 
škol 1. stupně vyhrála opět ZŠ Plhov před ZŠ Hronov a ZŠ Komen-
ského Náchod. Akci organizovala již potřetí Kulturní a sportov-
ní nadace města Náchoda za sponzorské účasti Města Náchod, 
Primátoru Náchod a.s., Pekáren a cukráren Náchod a.s. a firmy 
Wimex, s. r. o.

Atletická olympiáda  
základních škol 2019 zná své vítěze
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 V pátek 21. června 2019 předali představitelé města Nácho-
da – starosta Jan Birke a místostarostové Jan Čtvrtečka, Pavla 
Maršíková a František Majer za přítomnosti ředitele HZS KHK 
brig. gen. Františka Mencla, ředitele územního odboru Náchod 
plk. Davida Pouče, starosty krajského sdružení hasičů Jiřího Or-
sáka, starosty Okresního sdružení hasičů Ivana Krause a mnoha 
dalších hostů novou budovu hasičské zbrojnice v Raisově ulici 
do užívání Jednotce sboru dobrovolných hasičů Náchod – druž-
stvu Náchod. Starosta Jan Birke při této příležitosti odhalil spo-
lečně s autorkou Paulinou Skavovou medailon ztvárňující sv. Flo-
riána, patrona hasičů, umístěný na fasádě nové budovy. Na jeho 
pořízení se společně finančně podílelo město Náchod a dodava-
tel stavby Průmstav Náchod, s.r.o. 

Slavnostní akt předání do rukou hasičů byl pak zakončen po-
žehnáním děkana Římskokatolické farnosti – děkanství Náchod 
P. Mgr. Zdeňka Kubeše. Ten požehnal nejen nové budově, ale ze-
jména všem hasičům, kterým bude sloužit jako zázemí pro je-
jich záslužnou práci pro obyvatele Náchoda a okolí. 

„Tato stavba je pro nás všechny splněným snem, pro mě osob-
ně završením slibu, který od nás „dobráci“ před lety dostali. Proto 
jsem dnes rád předal do rukou dlouholetého bývalého starosty sbo-
ru Václava Černého symbolicky kolaudační rozhodnutí. Před něko-
lika měsíci jsme mu předávali s radostí stavební povolení a dnes už 
tu můžeme stát v dokončené stavbě. Poděkování patří všem, kteří se 
na plnění tohoto snu podíleli, projektantům, stavbařům, ale i všem 
hasičům, kteří se od počátku výrazně podíleli svými připomínka-
mi a zkušenostmi na tom, že vzniklo toto důstojné zázemí,“ uvedl 
starosta Jan Birke při slavnostním předání hasičské zbrojnice. 

Náchodská jednotka, která v současné chvíli čítá 20 aktivních 
členů, vyjíždí prioritně ke všem událostem v katastru města Ná-
choda, ale i mimo něj. Povolání jednotky je prostřednictvím Kraj-
ského a informačního střediska Hasičského záchranného sboru 
Královéhradeckého kraje. Dalšími výjezdovými družstvy v jed-
notce Náchod jsou družstva Běloves, Lipí, Dobrošov, Jizbice, Babí, 
Pavlišov a v celé jednotce Náchod je zařazeno cca 90 výjezdo-
vých hasičů. Ročně Jednotka SDH Náchod vyjíždí k více než stov-
ce událostí v katastru města Náchoda a jeho okolí.

„Nová hasičská zbrojnice je vybavena moderním zařízením vyhlá-
šení poplachu, dílnou, odsáváním výfukových plynů a moderním zá-
zemím pro zasahující hasiče. V místě bude možné provádět údržbu 
a servis dýchací techniky všech družstev jednotky Náchod, provádět 
školení a výcvik celé jednotky Náchod,“ upřesnil místostarosta Jan 
Čtvrtečka a dodal: „Poděkování patří i hasičkám a všem rodinným 
příslušníkům za jejich trpělivost, pomoc, ochotu a podporu, bez kte-
ré se dobrovolní hasiči neobejdou.“

V přízemí budovy se nachází prostor pro parkování prvový-
jezdové cisterny Scania, velitelského vozu OPEL a dopravního 
automobilu Ford. 

Dobrovolní hasiči rádi ve svých řadách uvítají nové členy, kte-
ří by byli ochotni ve svém volném čase pomáhat občanům měs-
ta Náchoda, neváhejte! 

Náchodská jednotka dobrovolných hasičů 
převzala novou budovu hasičské zbrojnice
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Prvním závodem pro ně letos bylo Mezinárodní mistrovství 
České republiky v silovém trojboji a dřepu GPC, které se konalo 
22.–24. března 2019 v Trutnově. Martin Horák vybojoval stříbro 
v silovém trojboji RAW – kategorie Muži Masters do 110 kg s cel-
kovým vynikajícím výkonem 652,5 kg. Ještě lépe se mu dařilo 
v samostatném dřepu RAW – kategorie Muži Masters do 110 kg, 
kde získal s výkonem 240 kg zlatou medaili. Třešničkou na dortu 
pak byl ještě zisk poháru za 2. místo v absolutním pořadí závod-
níků napříč váhovými kategoriemi v dřepu RAW, kde získal pře-
počtem 221,2142 bodů. Dorostenec David Horák vybojoval bronz 
v silovém trojboji RAW – kategorie dorostenci do 75 kg s výko-
nem 335 kg a zlato v dřepu RAW – kategorie dorostenci do 75 kg 
s výkonem 105 kg. Také David si z Trutnova kromě medailí odvezl 

Náchodští Sokolové 
reprezentující TJ Sokol Náchod v silových 
sportech, opět skvěle vstoupili do další 
závodní sezóny

V pátek 14. června se v prostorách atletického stadionu Hamra 
uskutečnil druhý ročník náchodské Seniorády. Po loňském úspě-
chu této akce se letos zúčastnilo takřka sedm desítek aktivních 
seniorů, kteří přišli poměřit své síly, zasportovat si, ale hlavně 
se pobavit se svými vrstevníky. Seniorské klání se odehrávalo 
ve čtyřech kategoriích a sedmi sportovních disciplínách. Nechy-
běl ani další bohatý doprovodný program v podání Seniorských 
pasů, Evangelické akademie, projektu Senior bez nehod, a hlav-
ně pak náchodské kapely EFEST, která se stala pomyslnou třeš-
ničkou na dortu. Primátor Náchod, Pekárny a cukrárny Náchod 
a firma Wimex se postarali o to, že nikdo neměl žízeň ani hlad 
a firma Proma Reha a město Náchod o to, že si ti nejlepší odnes-
li domů hodnotné ceny. Tak zase za rok se těšíme na viděnou!

Seniorádu 2019 
okořenila kapela EFEST

i pohár za 2. místo v absolutním pořadí závodníků napříč váho-
vými kategoriemi v dřepu RAW, získal přepočtem 143,3767 bodů.

Nutno poznamenat, že v době konání závodů v Trutnově pro-
běhlo vyhlášení výsledků ankety ČUS – Sportovec roku 2018 
okresu Náchod. Oba výše jmenovaní závodníci v této anketě 
získali krásné bodové hodnocení. Martin Horák obsadil 2. mís-
to v kategorii jednotlivci – dospělí a David Horák 1. místo v ka-
tegorii jednotlivci – mládež.

Dalším závodem bylo Mezinárodní mistrovství ČR v silovém 
trojboji, benchpressu a mrtvém tahu WUAP, které se konalo  
4.–5. 5. 2019 v Novém Boru. Martin Horák zde získal zlatou me-
daili v silovém trojboji RAW – kategorie Muži Masters do 110 kg 
s výkonem 642,5 kg a David Horák získal bronzovou medaili v si-
lovém trojboji RAW – kategorie Dorostenci do 75 kg s výkonem 
335,0 kg.

Oba závodníci se tedy nominovali na Mistrovství Evropy GPC 
v silovém trojboji, dřepu, benchpressu a mrtvém tahu. To se ko-
nalo v maďarském Tiszakécske ve dnech 20.–26. 5. 2019. I v ev-
ropské konkurenci skvěle obstáli. Martin Horák zde získal zla-
tou medaili v silovém trojboji RAW – kategorie Muži Masters 
do 110 kg s výkonem 650,0 kg a David Horák získal bronzovou 
medaili v silovém trojboji RAW – kategorie Dorostenci do 75 kg 
s výkonem 347,5 kg.                                                   Martin Horák
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v červenci a srpnu 2019 v Regionálním muzeu Náchod
Přehled kulturních akcí

Stálá expozice muzea Dějiny Náchoda a Náchodska 
Stálá expozice Muzea Náchodska v Broučkově domě na Masary-
kově náměstí čp. 18 v Náchodě mapuje dějiny náchodského re-
gionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí 
až po současnost. Součástí je rovněž ojedinělá expozice figurek 
vojáčků čsl. armády první republiky v miniatuře Měli jsme se 
bránit – 1938 modeláře a sběratele Lubora Šušlíka. Organizova-
né výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722 nebo na e-mailu 
muzeumna.expozice1@seznam.cz. Otevřeno denně mimo pon-
dělí 9–12, 13–17 hod.

Tužme se!  150 let Sokola v Náchodě
Muzeum Náchodska si vás dovoluje pozvati na výstavu věnova-
nou slovutnému sokolskému spolku, kterýž v proslulém městě 
Náchodě působnost svou zahájil již před 150 léty. Výstava, insta-
lovaná v Broučkově domě na Masarykově náměstí čp. 18, bude 
trvati až do 29. září 2019. Navštíviti ji lze denně mimo pondělí 
9–12, 13–17 hod. Do 1 září 2019 bude v Broučkově domě a ve vý-
stavní síni muzea platit jednotné vstupné pro oba objekty: do-
spělí 45 Kč, studenti a senioři 30 Kč.

Hurá léto!  Dovolená za socialismu
Ve výstavní síni (roh Zámecké a Tyršovy ulice) muzea mohou 
zájemci do 1. září 2019 navštívit výstavu spojenou s létem, kte-
rá nás zavádí zpět do éry socialistického Československa, neboť 
připomíná různé způsoby trávení dovolené právě v tomto obdo-
bí. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod. Po dobu této 
výstavy bude ve výstavní síni muzea a v Broučkově domě na Ma-
sarykově náměstí platit jednotné vstupné pro oba objekty: do-
spělí 45 Kč, studenti a senioři 30 Kč.

Pátý muzejní sedánek v roce 2019 
Jak se nám (ne)jezdilo na dovolenou

Ve středu 3. července 2019 proběhne ve výstavní síni muzea (roh 
Zámecké a Tyršovy ulice) od 17 hodin v rámci cyklu tzv. muzej-
ních sedánků komentovaná prohlídka výstavy Hurá léto!, během 
níž si připomeneme způsoby a možnosti trávení letních dovole-
ných v dobách socialistického Československa. Výstavou vás pro-
vede její autorka Mgr. Barbora Libřická. Všechny srdečně zveme!

Šestý muzejní sedánek v roce 2019 
Nadregionální přesah některých událostí 
za Protektorátu v Náchodě
Ve středu 4. září 2019 proběhne v přednáškové místnosti Sta-
ré radnice, Masarykovo náměstí čp. 1 v Náchodě od 17 hodin 
další z cyklu muzejních sedánků, tentokrát věnovaný připome-
nutí některých událostí v Náchodě a jeho okolí v nelehké pro-
tektorátní době. Opomenut nezůstane např. požár náchodského 
skladiště pohonných hmot na konci srpna 1941 a následné per-
zekuce, neznámá tragédie Náchodska z doby prvního stanné-
ho práva, běloveské události a odplata za ně, k níž došlo zane-
dlouho v květnových dnech roku 1945 v náchodském pivovaru 
apod. Besedovat s vámi bude historik PhDr. Václav Sádlo. Všich-
ni jsou srdečně zváni!

Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opev-
nění z let 1935–1938 s rozsáhlým podzemím. V červenci začne 
dlouhodobě avizovaná plánovaná revitalizace pevnostního are-
álu, během níž bude pevnost dva roky uzavřena. V měsících čer-
venci a srpnu bude v prostorách kolem pevnosti každé pondě-
lí v době od 10 do 12 hodin probíhat ve spolupráci s organizací 
Branka, o.p.s. Festival zážitků. Dále zůstává volně přístupná na-
učná stezka dobrošovské pevnosti, k jejíž návštěvě zveme. Jako 
alternativu můžeme doporučit k návštěvě srub N–S 82 Březin-
ka (www.brezinka.cz) a muzeum Kahan III (www.kahan3.cz).

Státní zámek Náchod
Prázdniny na náchodském zámku
O letních prázdninách nabízí náchodský zámek návštěvníkům 
od úterý do neděle (9–17 hodin) prohlídky Reprezentačních 
pokojů Piccolominiů, Salonů II. zámeckého patra, Expozice 
Na dvoře vévodském a vyhlídkové věže, terasy a středověké-
ho sklepení. O víkendech v 10 a 14 hodin bude pro zájemce 
o faleristiku a numismatiku otevřena i Expozice řádů, mincí, 
medailí, šperků a vyznamenání, která je spojena s prohlídkou 
Reprezentačních pokojů Piccolominů (v ostatních dnech je samo-
statná prohlídka tohoto speciálního okruhu možná pro objedna-
né skupiny deseti a více osob). 

 V pondělí otevřen pouze I. okruh – Reprezentační pokoje 
Piccolominiů a věž, terasa a sklepení od 10 do 15 hodin.
KULTURNÍ A DALŠÍ AKCE ČERVENEC A SRPEN
Prázdninové pohádkové prohlídky pro děti
Prohlídky budou probíhat v expozici Na dvoře vévodském a prů-
vodcem malých návštěvníků bude sám vévoda Petr Biron nebo 
jeho dcera Kateřina Vilemína. Děti se od vévody nebo vévodky-
ně dozvědí něco málo z historie a vyslechnou si pohádku o ná-
chodském zámku. Na závěr budou mít možnost vyfotografo-
vat se přímo v interiéru expozice v kostýmu krále či princezny.
Délka prohlídky 30 minut.
Prohlídky se konají od úterý do neděle v 10, 12, 14 a v 16 hodin. 
Vstupné: 80 Kč/plné, 50 Kč /snížené a 210 Kč/rodinné

 Prohlídky půd
Při prohlídce půd a historických krovů nad hlavními zámeckými 
budovami návštěvníci uvidí pozdně barokní střešní konstrukci 
a seznámí se s historickými tesařskými pojmy jako hambalka, 
zazubený rošt, rybinové plátové spoje, námětkový krov, apod.
Prohlídky se konají každou středu ve 14 hodin.
Vstupné jednotné: 50 Kč

 6. 7. a 3. 8. Mše svatá v zámecké kapli Nanebevzetí Panny Ma-
rie v 16 hodin.

 7. 7. a 4. 8. Prohlídka zámecké kaple – prohlídka raně ba-
rokní zámecké kaple Nanebevzetí Panny Marie včetně sakristie 
a kruchty, ve 13 hodin. Vstupné jednotné: 50 Kč 

 14. 7. a 18. 8. Figarova svatba
Jedna z nejznámějších komedií, která si nachází místo na světo-
vých jevištích a najde si místo i na náchodském zámku. V zahra-
dě se totiž odehraje jeden bláznivý den, protože se chystá svat-
ba sluhy Figara. Kdo ji ale nakonec oslaví? Účinkují studenti ZUŠ 
Náchod. Začátky jednotlivých vystoupení v 11, 13, 14, 15 a v 16 ho-
din. Vstupné jednotné: 40 Kč

 20. 7. Večerní prohlídky knížecím zámkem
Přijďte i vy si prohlédnout komnaty knížecí rodiny po setmění. 
Setkáte se s princem Vilémem Karlem Augustem, jeho manžel-
kou Bathildis či vychovatelem princů, Jiřím Guthem.
Prohlídky v 21, 22 a v případě zájmu i v 23 hodin.
Vstupné: 150 Kč/plné, 100 Kč/snížené a 400 Kč/rodinné
Nutná rezervace na tel.: 491 426 201, 773 771 818 nebo na e-mailu: 
nachod.objednavky@npu.cz

 3. – 4. 8. Šermířská vystoupení Manů Přemysla Otakara
Krátká komentovaná šermířská vystoupení skupiny historické-
ho šermu Manové Přemysla Otakara na I. zámeckém nádvoří 
u velké věže. 
Začátek jednotlivých vystoupení v 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin. 
Vstupné jednotné: 30 Kč

Těšíme se na vaši návštěvu!
Správa Státního zámku v Náchodě

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 

červenec–srpen
PROGRAM

www.decko–nachod.cz

 5. 7. MUDr. Jana Vaňková okolská 215,
  Červený Kostelec  491 463 421
 6. 7. a 7.7. MUDr. Jana Vaňková Sokolská 215,
  Červený Kostelec  491 463 421
 13. 7. a 14. 7. MUDr. Alois Vejmola s.r.o. Palackého 20,
  Náchod  491 424 524
 20. 7. a 21. 7. MUDr. Ivana Vejmolová s.r.o. Náchodská 548,
  Velké Poříčí  491 482 000
 27. 7. a 28. 7 MUDr. Jarmila Vokůrková Větrník 720,
  Červený Kostelec  491 462 331
 3. 8. a 4. 8.   MUDr. Alena Zdražilová Denisovo nábřeží 665,   
  Náchod  491 427 548
 10. 8. a 11. 8. MUDr. Blanka Filipová Komenského 10,
  Nové Město nad Metují 491 472 721
 17. 8. a 18. 8. MDDr. Lenka Brousková Kamenice 113 (Pasáž Magnum),  
  Náchod  724 086 199
 24. 8. a 25. 8. MUDr. Renata Čábelková Jiřího z Poděbrad 937,
  Hronov  491 482 911
 31. 8. a 1. 9. MUDr. Tomáš Žďárský Náchodská 240,
  Dolní Radechová  491 424 322

Projekt CZ.03.2.65/0.0./0.0/16_047/0008127 Déčko pro rodiny – 
Příměstský tábor pro období 2018-2020

 I v tomto roce Déčko nabízí letní příměstské tábory, které se 
konají v budově Déčka Náchod po celé letní prázdniny, za dotač-
ní cenu 950 Kč / nečlen, 750 Kč / člen Déčka. Z vybraného poplat-
ku se hradí náklady na stravné a výlety. Více informací na tel. 
775 592 241 nebo alena.smutna@decko-nachod.cz
Těšíme se na Vás! SVČ Déčko přeje všem krásné léto!

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna
Náchod, Smiřických 272, tel. 491 427 321, 491 423 245
Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

 „Retrospektivní výstava ruského malířství 
XVIII. – XX. století“. 
Připomínka stejnojmenné výstavy konané v Clam-Gallaso-
vě paláci v Praze roku 1935
Letošní výstavou ruského umění připomínáme největší vý-
stavní projekt ruského umění u nás vůbec – I. retrospektiv-
ní výstavu ruského malířství XVIII. – XX. století, která se usku-
tečnila v roce 1935 v Praze. Náchodská galerie představuje 
tuto jedinečnou výstavu fotodokumentací, odkazy v dobo-
vém tisku a především výběrem děl ze svého fondu a zápůj-
ček z Akademie věd ČR, v. v. i, Národní galerie v Praze i sou-
kromých sbírek. 6. 4. – 10. 11.
K výstavě je připraven samoobslužný program pro děti, který 
je realizován v rámci projektu S kufříkem do galerie za pod-
pory Ministerstva kultury ČR.

 Pták Ohnivák – scénografie k dílům ruských autorů v na-
šich veřejných sbírkách
V letech 1921 až 1926 vycházel v Berlíně literárně umělec-
ký časopis Pták Ohnivák. Otiskovány byly básně, recenze 
i kritické bibliografické eseje o představitelích současného 
ruského umění, a to nejen emigrantského. Zvláštní pozor-
nost byla věnována ruskému divadlu. Ani v Československu  
20. a 30. let nebyla nouze o tituly ruské provenience se scé-
nickými výpravami od věhlasných ruských umělců. 
Výstava představí scénické a kostýmní návrhy k několika in-
scenacím, fotografie z divadelních představení, filmové zá-
znamy i návrhy českých umělců, kteří připravovali výpra-
vy ke klasickým ruským dramatizacím, operám a baletům. 
Na výstavě spolupracoval Institut umění Divadelního ústavu 
AV ČR, v. v. i., Archiv Národního divadla, Divadelní oddělení 
Národního Muzea a Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. 29. 6. – 8. 9.

 Ondřej Oliva – Urban Space, 
výstava z cyklu Umělci do 40 let
Ondřej Oliva patří k talentovaným sochařům své generace. 
Vytváří vizuálně zajímavé objekty, které jsou svým tvarem 
a obsahem čitelné i pro běžného diváka. Náchodská galerie 
představuje retrospektivní výběr z jeho volné tvorby. 
4. 7. – 8. 9., vernisáž ve středu 3. 7. v 17 hodin

Náchodský kostel sv. Vavřince bude opět o prázdninách ote-
vřen pro veřejnost

Návštěvníci Náchoda v době dovolených a prázdnin při pro-
cházce po Masarykově náměstí narazí na jeho dominantu a to 
kostel sv. Vavřince. Mnozí z nich projeví  zájem si kostel prohléd-
nout, někteří si pak chtějí v jeho prostorách odpočinout a zamy-
slet se nad významem křesťanství a velikostí Boha. 

V letošním roce bude kostel zpřístupněn veřejnosti v obdo-
bí od 15. července do 24. srpna od pondělí do soboty od 9 do 16 
hodin. Služba, která v uvedenou dobu bude v kostele, zajistí zá-
jemcům nejen informace o historii kostela, jeho významných 
památkách a vybavení, ale také bude schopna předat informace 
o křesťanství a činnosti farnosti. 

Návštěvník se například dozví, kde je nejstarší dochovaný 
znak města Náchoda, který inventář kostela je nejstarší, nebo 
kdo to byl sv. Vavřinec. To a mnoho dalších informací může ná-
vštěvník slyšet, pokud přijme naše srdečné pozvání a kostel na-
vštíví. 

Pro zahraniční návštěvy budou v kostele průvodcovské texty 
v polském a anglickém jazyce, aby si každý buď sám, nebo v do-
provodu průvodce, mohl prohlédnout kostel a to zdarma. 

Kostel sv. Vavřince

   vždy od 15 hodin 
 28. 9. Křemílek a Vochomůrka 
 5. 10. Křemílek a Vochomůrka 
 12. 10. Začarovaný Kašpárek 
 19. 10. Začarovaný Kašpárek 
 26. 10. Křemílek a Vochomůrka 
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Církve v Náchodě
Církev československá husitská
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stani-
slav Švarc, ThD. Kontakt mobil: 420 776 736 885, 420 604 929 825,  
e-mail: stanislav.svarc@volny.cz. Úřední hodiny: středa 15–17 
hod. Kolumbárium otevřeno denně 9–17 hodin. Pravidelné bo-
hoslužby se konají v neděli 8.15 hod. Biblické hodiny ve čtvrtek  
16 hodin. Místo konání Farská síň CČSH, vchod Raisova ul., Náchod.
Římskokatolická farnost – děkanství Náchod
děkanství Náchod, Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod. Kon-
takty: kancelář 491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš 737 
383 752, farní vikář P. Mgr. Jiří Jakoubek 720 206 260, výpomoc-
ný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.farnost.cz,  
e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí a čtvr-
tek 9.00–11.00 a 15.00–17.00, středa a pátek 9.00–11.00, v jinou 
dobu po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřin-
ce: pondělí 7.00, úterý 18.00, středa 16.00, čtvrtek 7.00, pátek 
18.00, sobota 7.30 a v 18.00 s nedělní platností, neděle 7.30, 9.00 
a 18.00. Během prázdnin nebudou slouženy mše svaté pro děti  
a mládež v kostele sv. Michaela.  Příležitost ke svátosti smíření 
se naskýtá půl hodinu přede mší svatou a v pátek hodinu přede 
mší svatou. V sobotu 6. července a 3. srpna od 16.00 hod. v zá-
mecké kapli mše svaté. Poutní mše svatá v kostele sv. Vavřince 
spojená s žehnáním chlebů připadá na neděli 11. srpna. 
Pokojné a požehnané prožití prázdnin a dovolených všem přeje                                               

P. Zdeněk Kubeš, děkan 
Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,  
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Konzultační hodiny, objedná-
ní rozhovoru či návštěvy faráře kdykoliv po telefonické domlu-
vě. V letním období budou nedělní bohoslužby (až na jednu níže 
uvedenou výjimku) sloučeny na jedno místo, a to do kostela v Šo-
nově u Nového Města nad Metují vždy od 10.00 hodin. V náchod-
ském sborovém domě se bohoslužby do konce září konat nebu-
dou. V neděli 14. 7. od 10.00 h. budou společné bohoslužby pro 
celý sbor se slavením svaté večeře Páně v evangelickém kostele 
v Bohuslavicích. V neděli 11.8. pak opět od 10.00 hodin společné 
bohoslužby s večeří Páně v kostele v Šonově. Biblické hodiny, se-
tkání střední generace ani schůzky dětí se o letních prázdninách 
nekonají. V týdnu od 21. 7. do 28. 7. tábor pro děti od 6 do 12 let 
v Tisu. Na pátek 30. 8. se plánuje farní večer pro všechny gene-
race na faře v Šonově se společnou večeří, s táborákem se zpívá-
ním a hrami pro děti. Přehled všech akcí a aktuální informace 
naleznete vždy na adrese www.nachod-sonov.evangnet.cz.
Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed-
ní podnikatelská škola), kazatel Tomáš Špác, mo bil. 739 481 014,  
Bohoslužby každou so bo tu od 9.30 hodin.
Církev Nový Život 
Náchod, Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 605 450 384 
www.novyzivot.cz. Bohoslužby každou neděli v 9.30 hod.

Církev bratrská
Purkyňova 584, kazatel Ing. P. Geldner, tel. 777 217 968,  
e-mail. nachod@cb.cz. Kazatel senior J. Hofman, tel. 605 973 056, 
kazatel senior RNDr. P. Javornický, CSc., tel. 722 948 196. Bo-
hoslužby v neděli v 9.30 hodin, Rozhovory nad Biblí ve středu 
od 18.30 hodin. Více na www.cb.cz/nachod.

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp–nachod.cz

SZDP Náchod, z.s., přeje svým členům a příznivcům prožití let-
ních měsíců ve zdraví, šťastný návrat z putování po Čechách i ze 
vzdálených destinací.
Služby poradenství v naší kanceláři – Harmonie II. Rybářská 1819 
Náchod. Každou středu od 13.00 do 15.00 hod. včetně oprav slu-
chadel. Služby v terénu – Mirek Čiháček a Olga Frühaufová.
Na měsíc září připravujeme prodejní výstavku kompenzačních 
pomůcek pro sluchově postižené i s odborným výkladem ve spo-
lupráci se s organizací SP. Program a čas bude upřesněn v zářijo-
vém Náchodském zpravodaji.

Za výbor: Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček.

Non-stop 24hodinovou asistenční a tísňovou péči nabízí se-
niorům a dalším osobám se zdravotním postižením organizace 
Anděl na drátě. Služba je určena především osobám, u kterých 
je zvýšené riziko pádu, náhlé nevolnosti, slabosti či kolapsu. 

Princip služby spočívá v tom, že klient má stále u sebe (na ruce) 
malé elektronické zařízení (hodinky, náramek). Po jeho stisknutí 
se ozve hlas profesionálně proškoleného asistenta a ten po vy-
hodnocení situace zvolí postup a formu zajišťované pomoci. Za-
řízení zároveň dokáže samo rozpoznat a upozornit na nestan-
dardní situace, jako je např. náhlý pád či déle trvající nehybnost, 
i když klient nestihne aktivovat tlačítko. Zároveň se lokalizuje 
(GPS/GSM) místo, kde se klient nachází. Asistent i v těchto pří-
padech volá na zařízení a ověřuje stav klienta. 

Přidanou hodnotou zařízení je možnost přijímat hovory od ro-
diny či přátel a neomezené volání ze zařízení v rámci EU, vše 
je v ceně služby. Součástí služby je také non-stop linka pomoci 
a bezpečí pro seniory, která nabízí pomoc při úzkostných a tís-
nivých pocitech a poradna pro seniory, která se zaměřuje na po-
moc a rady před podvodnými praktikami podomních a telefon-
ních prodejců nebo pomoc při řešení problémů v domácnosti. 

Za zařízení zaplatíte jednorázově 2 580 Kč včetně DPH, služ-
ba pak stojí měsíčně 380 Kč. Službu zajišťuje Anděl na drátě, z.ú., 
sídlící v Náchodě na Karlově náměstí 84. Bližší informace zís-
káte na www.andelnadrate.cz nebo na tel.: 774 705 824 (paní 
Galbová).

Nepřetržitá pomoc pro seniory 
a další osoby v krizových situacích

grafické studio a tiskárna
 www.creopress.cz 

603 311 052 | studio@creopress.cz
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Městská knihovna Náchod informuje v červenci a srpnu 2019

Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátech a na webových stránkách knihovny – www.mknachod.cz. (Vo)

Změna otevírací doby o letních prázdninách
Upozorňujeme čtenáře na změnu otevírací doby knihovny v čer-
venci a v srpnu. Všechna oddělení budou otevřena v pondělí, ve 
středu a čtvrtek od 8 do 17 hodin. V úterý, pátek a sobotu bude 
knihovna až do 31. srpna uzavřena. 
Na celé prázdniny zároveň navyšujeme limit výpůjček pro jed-
noho čtenáře z 15 na 30 půjčených knih na měsíc.

Rozvoz knih
V úterý 2. července a v pátek 2. srpna se v dopoledních hodi-
nách uskuteční rozvoz knih nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
Hala

 STALO SE V KNIHOVNĚ
1. července – 31. srpna. Ohlédnutí za kulturními akcemi, které 
jsme uspořádali v uplynulém školním roce.
Dětské oddělení

 PRÁZDNINOVÉ ČTENÍ
1. července – 31. srpna. Prázdninové knižní tipy pro malé čte-
náře. 
Studovna

 VÝSTAVA SPOLKU AMAG
Do 31. srpna. V. členská výstava spolku AMAG. 

Náchodské flerování
Na sobotu 31. srpna připravujeme již sedmé Náchodské flerová-
ní. Po celý den, od 9.00 do 16.00 hodin, si můžete v hale a na za-
hradě knihovny prohlédnout a nakoupit různé výrobky nejen od 
prodejců z Fleru – textilní hračky a dekorace, šperky všeho dru-
hu, keramiku, drátované výrobky, tašky, kabelky, módu a mnoho 
dalšího. Děti se mohou těšit na představení divadelního kroužku 
Za oponou knihovna, který vystoupí s původní hrou na motivy 
Velké pohádky doktorské od Karla Čapka v 10.00 a 14.00 hodin. 
Součástí programu bude i vystoupení ZUŠ Náchod od 16.00 ho-
din. Po celý den bude probíhat prodej vyřazených knih a gra-
mofonových desek za symbolickou cenu.



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

ČERVENEC

1. po jen v 18 hod. – 2D VERZE
6. so jen v 16.15 hod. – 3D VERZE

1. po jen ve 20 hod.

2. út jen v 18 hod.

2. út jen ve 20 hod.

3. st jen v 18 hod.

3. st jen ve 20 hod.

4. čt jen v 15.45 hod.

4. čt jen ve 20.15 hod.
8. po jen v 18 hod.

5. pá jen v 17.45 hod.
9. út jen ve 20 hod.

6. so ve 21 hod.

4. čt, 9. út jen v 17.30 hod., 3D+DAB
5. pá, 10. st jen ve 20 hod., 2D+DAB
6. so jen v 18 hod., 3D VERZE+DAB
7. ne jen v 17.30 hod., 2D VERZE+DAB
8. po jen ve 20 hod., 2D VERZE+TIT
7. ne jen ve 20 hod.

8. po jen v 16.30 hod.
10. st jen v 18 hod.
11. čt jen v 16.30 hod.

11. čt ve 20 hod.

11. čt jen v 18.15 hod.
15. po jen ve 20.15 hod.
17. st jen v 18.30 hod.

12. pá jen v 18.15 hod.

12. pá jen v 16.30 hod. – 2D VERZE
14. ne jen v 16.15 hod. – 3D VERZE
17. st jen v 16.45 hod. – 2D VERZE

12. pá jen ve 20.15 hod.
14. ne jen ve 20.15 hod.

14. ne jen v 18 hod.

13. so jen ve 20 hod.
19. pá jen v 18 hod.

13. so jen v 18 hod.
15. po jen v 18.30 hod.

15. po jen v 16.30 hod.

16. út jen ve 20 hod.

17. st jen ve 20.15 hod.

18. čt jen ve 20 hod.
20. so jen ve 20 hod.
23. út jen ve 20 hod.

19. pá jen ve 20.15 hod.

21. ne jen ve 20 hod.

18. čt, 20. so, 22. po jen v 18 hod. – 2D
19. pá jen v 16 hod. – 3D VERZE
21. ne jen v 16.30 hod. – 3D VERZE
23. út jen v 18 hod. – 3D VERZE
24. st jen v 16.30 hod. – 2D VERZE

21. ne jen v 18.30 hod.
24. st jen v 18.30 hod.

22. po ve 20 hod.

24. st jen ve 20 hod.

25. čt ve 20.15 hod.

25. čt jen v 18.30 hod.
27. so jen ve 20 hod.
30. út jen ve 20 hod.

25. čt jen v 16,15 hod.
31. st jen ve 20 hod.

26. pá jen v 18 hod.

26. pá jen ve 20 hod.
28. ne jen v 18 hod.
31. st jen v 18 hod.

27. so jen v 18 hod.

28. neděle jen ve 20 hod.

29. pondělí jen v 17.45 hod.

29. pondělí pouze ve 20 hod.

30. úterý pouze v 18 hod.

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
Další animovaná pecka z Illumination Studios (mj. filmy Mimoni či Já, padouch. České znění. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč) Mládeži přístupný.

ANNABELLE 3
Posedlí zlem: Vítejte zpět ve světě filmu V zajetí démonů! Ve třetím pokračování velmi úspěšné hororové série, ve které se opět potkáváme s neblaze proslulou panenkou. České titulky. Vstupné 
130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

POKÉMON DETEKTIV PIKACHU   Akční dobrodružný rodinný film, uváděný v českém znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

SLUNCE JE TAKÉ HVĚZDA   
Láska má svůj vlastní vesmír… Romantický film, natočený podle bestselleru New York Times, uváděný s českými titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MIA A BÍLÝ LEV   Přátelství je to největší dobrodružství… Rodinné dobrodružství o dívce a jejím přátelství s bílým lvem. České znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA Mimořádná předpremiéra pro nedočkavé!
Akční dobrodružný film, uváděný s českými titulky. Vstupné 140 Kč. Mládeži přístupný.

PSÍ VELIČENSTVO   … královské dobrodružství! Rodinné komediální dobrodružství uváděné v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.
MRTVÍ NEUMÍRAJÍ
Jim Jarmusch, ikona amerického nezávislého filmu, uspořádal největší zombie sešlost v historii. V hororové komedii se invazi příliš živých nebožtíků postaví první herecká liga v čele s Billem Mu-
rraym, Tildou Swinton nebo Adamem Driverem. České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

SRÁŽKA S LÁSKOU   … cítit něco jinak! Romantická komedie plná nekorektního humoru, ve které Charlize Theron a Seth Rogen excelují jako nesourodý pár. Romantická komedie, uváděná s čes-
kými titulky. Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

WESTLIFE: THE TWENTY TOUR LIVE FROM CROKE PARK SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS KONCERTU Z DUBLINSKÉHO STADIÓNU CROKE PARK
Westlife jsou zpátky! Je tomu už dvacet let, co v roce 1999 vrhli na hudební scénu. Poslední velkolepá show bude přenášena do kin z dublinského kultovního stadionu Croke Park. Shane, Nicky, Mark 
a Kian vystoupí se svými největšími hity včetně „Uptown Girl‘‘, „Flying Without Wings“, „You Raise Me Up“ či „If I Let You Go‘‘. Vstupné 250 Kč.

SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA
Po událostech filmu Avengers: Endgame musí Spider-Man čelit novým výzvám ve světě, který se navždy změnil… První film studia Marvel po netrpělivě očekávaných eposech Captain Marvel a Aven-
gers: Endgame. Hlavní hrdina Peter Parker vyrazí na školní výlet do Evropy… Akční dobrodružný film, který uvádíme v českém znění i s českými titulky. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D 
verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

JOHN WICK 3   Každý čin má své důsledky… Třetí část adrenalinové akční série, uváděné s českými titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU   Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí čtyři kamarádi. Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín… stupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

JAK VYCVIČIT DRAKA 3   Úspěšná dobrodružná animovaná komedie úplně pro všechny, uváděná v českém znění. Vstupné 110 Kč (děti 90 Kč). Mládeži přístupný.

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2   Dobrodružná rodinná animovaná komedie, ve které zažijete kupu psí, kočičí, křeččí a ptačí srandy. České znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

THE CURE – ANNIVERSARY 1978-2018 LIVE IN HYDE PARK LONDON ZÁZNAM KONCERTU Z LONDÝNA
Legendární The Cure, ikony světové hudby se zástupy oddaných fanoušků, jednoho červencového večera roku 2018 vystoupili na pódiu v londýnském Hyde Parku, aby oslavili neuvěřitelných 40 let 
na scéně. Vstupné 250 Kč.

KOŘIST
… když tě nedostane bouře, dostanou tě ONI! Aligátoři plavou rychleji a vidí líp než člověk. Mají nejsilnější stisk čelistí ze všech živých tvorů. Hororový thriller, uváděný s českými titulky. Vstup-
né 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

TERORISTKA
Komedie o učitelce v důchodu, která celý život učila žáky, že základem všeho je slušnost, a násilí nic neřeší… Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

WILLY A KOUZELNÁ PLANETA
Nejvesmírnější dobrodružství! V cizím světě na ně číhá mnoho nástrah a objevů… Animovaný rodinný film, uváděný v českém znění. Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 120 Kč. Mládeži přístupný.

SPOLUJÍZDA
Bacha na to, koho vezeš! Šílená jízda, při níž bude neustále hrozit ztráta nejen zdravého rozumu, ale občas i života. Akční komedie, uváděná s českými titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let ne-
přístupný.

SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA
Akční dobrodružný film, který uvádíme v českém znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

YESTERDAY
Ještě včera všichni znali Beatles. Dneska si ale jejich písničky pamatuje jediný člověk… Originální a hravá komedie o muzice a lásce. České titulky. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

UZLY A POMERANČE
Jen jedna láska je ta první… Film o lásce k dívce, co voní po pomerančích, o zauzlovaném vztahu s otcem, o statečnosti, odpovědnosti, o prvních šrámech života, jedním slovem o dospívání. Hrají 
Stanislav Majer, Tomáš Dalecký, Emilie Neumeister, Ewa Farna, Leoš Noha a Hana Bartoňová. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

POKÉMON DETEKTIV PIKACHU
Historicky první hraný film o Pokémonech. Akční dobrodružný rodinný film, uváděný v českém znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

LETNÍ HOKEJ Předpremiéra filmu za účasti tvůrců!
Dokumentární komedie! Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

ŽENY V BĚHU
Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti… Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
Všechno se změní jednoho rána, kdy se nejlepší přátelé Toni a Paul na 100 dnů vzdají díky sázce všeho, co vlastní… Oba se probudí nazí na zemi a v prázdném bytě. Den číslo 1 ve 100denní sázce, 
kterou včerejšího bujarého večera uzavřeli začíná… Komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

APOLLO 11
Padesát let od přistání prvního člověka na Měsíci se pootevřely bohaté archivy NASA, aby o proslulé cestě Apolla 11 vydaly nové svědectví. Dosud nezveřejněný materiál přináší v ohromující audio-
vizuální kvalitě start z Mysu Canaveral, komorní svědectví o nadpozemském klidu panujícím v lunárním modulu i všechny další důležité momenty této průkopnické výpravy…České titulky. Vstup-
né 200 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

JOHN WICK 3
Každý čin má své důsledky… České titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

LVÍ KRÁL
Simba se vrací po 25ti letech… Nová hraná verze slavné animované disneyovky. Dobrodružný rodinný film z africké savany, kde se narodil budoucí panovník všeho živého. Malý lví princ 
Simba zbožňuje svého otce, lvího krále Mufasu, a připravuje se na svou budoucí vládu. České znění. stupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný. 

LETNÍ HOKEJ
Dokumentární komedie! O náctiletých hokejistech z marockého Salé a českého Náchoda, kteří se zúčastnili zvláštní sportovně-kulturní výměny. Film od prvních chvil v přísně observačním módu 
zobrazuje jejich postupné sbližování, první konflikty i občasné chvíle porozumění a napojení. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

PAVAROTTI ÚCHVATNÝ HUDEBNÍ DOKUMENT
„Někteří zpěváci umí zpívat operu. Pavarotti byl opera.“ Bono Vox, U2… Rozmáchlý i intimní filmový pohled na život, práci a osobu operní legendy Luciana Pavarottiho. České titulky. Vstupné 
110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

AVENGERS: ENDGAME
Akční dobrodružný film, uváděný v českém znění. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

DIEGO MARADONA ÚCHVATNÝ SPORTOVNÍ DOKUMENT
Rebel. Hrdina. Podvodník. Bůh. Díky obrovskému talentu plní sny sobě, svým blízkým i stovkám milionů fanoušků po celém světě. České titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

DĚTSKÁ HRA
„Ty jsi tak krásně … mrtvý“. Chucky. Fanoušci hororů už to ví dlouho. Na plátna kin se vrací maniakální vraždící panenka Chucky, ikonická postava a filmová legenda. České titulky. Vstupné 120 
Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA
Akční dobrodružný film, který uvádíme v českém znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
Dobrodružná rodinná animovaná komedie, ve které zažijete kupu psí, kočičí, křeččí a ptačí srandy. České znění. Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

IBIZA
„Po dovolený si odpočineme… !“ Christian Clavier je ideálním taťkou na pořádnou party a díky němu dostává filmový žánr “zpackané prázdniny” úplně nový rozměr. Ibiza je ideální podívanou pro 
fanoušky bláznivých dovolených Griswoldovic rodiny. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

TERORISTKA
V hlavních rolích Iva Janžurová a Martin Hofmann. Film od tvůrců filmu „Teorie tygra“. Režie Radek Bajgar. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

YESTERDAY
Originální a hravá komedie o muzice a lásce. Hudební (a trochu fantastická) komedie, uváděná s českými titulky. Vstupné 130 Kč. Mládeži přístupný.

ALADIN
Ve filmu, který se natáčel v dech beroucích jordánských pouštích, září Will Smith jako bombastický džin. České znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

ŽENY V BĚHU
Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti…  Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

KOUZELNÝ PARK
Jízda na plný pecky! Dobrodružný animovaný film, uváděný v českém znění. Vstupné 110 Kč (děti 90 Kč). Mládeži přístupný.
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