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Chcete mít divadelní předplatné do Beránku a nestihli jste termín?
Stále máte šanci! 
Vzhledem k tomu, že se divadelní představení přesouvají, je možnost si ještě zakoupit abonmá přímo u nás v kanceláři Beránku Náchod a. s.
Kdo by měl zájem, prosím volejte paní Vlachové na telefon: 731 151 711 a dohodněte si termín návštěvy. My Vám dle dohody připravíme potřebné permanentky. 
Nové abonmá se nevztahuje na představení SUGAR! (Někdo to rád horké) a STARCI NA CHMELU! 
Další informace na našich stránkách www.beraneknachod.cz                   Cena za 8 inscenací je Kč 1920,- Kč 1 800,- Kč 1680,-

BERÁNEK NÁCHOD a.s.

 Městské divadlo 
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

„ZELENÉ“ abonmá 2021 „MODRÉ“ abonmá 2021
Neděle 5. září 2021 v 19.00 hodin

Divadelní spolek Frída

Jakub Nvota: ROŠÁDA
Režie: Jakub Nvota
Manželská komedie o tom, že láska přežije všechno... I nás!
Hrají: Barbora Munzarová, Martin Trnavský, 

Marika Procházková a Radim Novák

Neděle 3. října 2021 v 19.00 hodin
Divadlo Kalich Praha

Federico Fellini: SILNICE - LA STRADA
Režie: Lída Engelová
Cirkusácká romance o tom, že i malý kamínek má na tomhle světě smysl.
Hrají: Bára Hrzánová, Radek Holub, Zbigniew Kalina, 

Klára Cibulková a Radek Zima

Pondělí 25. října 2021 v 19.00 hodin
Městské divadlo Mladá Boleslav

Joe DiPietro: FAMÍLIE
Režie: Zdeněk Bartoš
Rodinná komedie o vztahu dvou generací s kapkou nostalgie.
Hrají: Milan Ligač, Petr Bucháček, Ivana Nováčková, 

Martin Hrubý, Eva Reiterová a Malvína Pachlová

Úterý 23. listopadu 2021 v 19.00 hodin
Agentura Harlekýn Praha 

Edward Taylor: Pardon me, Prime Minister

CO TAKHLE KE ZPOVĚDI... 
Režie: Vladimír Strnisko
Sídlo premiéra na Downing Street 10 zasáhne rodinná bomba.
Hrají: Petr Nárožný, Máša Málková/Kateřina Sedláková, 

Jaromír Nosek/Jakub Štěpán/Martin Zahálka jr.

Středa 8. prosince 2021 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 Pešl a další

Středa 26. ledna 2022 v 19.00 hodin
Green Production a Bohumír Starý

Jaroslav Gillar: BLÁZINEC
Režie: Jaroslav Gillar
Napínavá groteska o světě, ve kterém se vlády zmocní blázni
z jednoho psychiatrického ústavu.
Hlavní roli (jako i všechny další) jediný herec 
Miroslav Táborský

Únor 2022
Divadlo u Valšů Praha

Israel Horovitz: DRAHÁ MATHILDA
Režie: Otakar Kosek
Nevšední herecký koncert se šokující zápletkou
Hrají: Daniela Kolářová, Ilona Svobodová 

a Luboš Veselý

Březen 2022
Divadlo Verze 

Sam Shepard: PRAVÝ ZÁPAD
Režie: David Prachař
Komedie o nenaplněnosti lidských životů a o mužích, kteří občas 
potřebují odjet do pouště. 
Hrají: Igor Chmela, Jan Zadražil, Jan Potměšil 

a Vlasta Peterková

Duben 2022
Městské divadlo Brno 

SUGAR! (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

Pondělí 6. září 2021 v 19.00 hodin
Divadelní spolek Frída

Jakub Nvota: ROŠÁDA
Režie: Jakub Nvota
Manželská komedie o tom, že láska přežije všechno... I nás!
Hrají: Barbora Munzarová, Martin Trnavský, 

Marika Procházková a Radim Novák

Neděle 12. září 2021 v 19.00 hodin
Agentura Harlekýn Praha

Robert Anderson: VÍŠ PŘECE, 
ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA                
Režie: Pavel Háša
Věčný divácký evergreen. Tři příběhy jsou velice směšné, ale velice lidské.
Hrají: Petr Nárožný, Václav Vydra, Naďa Konvalinková

Úterý 26. října 2021 v 19.00 hodin
Městské divadlo Mladá Boleslav

Joe DiPietro: FAMÍLIE
Režie: Zdeněk Bartoš
Rodinná komedie o vztahu dvou generací s kapkou nostalgie.
Hrají: Milan Ligač, Petr Bucháček, Ivana Nováčková, 

Martin Hrubý, Eva Reiterová a Malvína Pachlová

Listopad 2021
Činoherní studio Bouře Praha

Dan Gordon: CENA ZA NĚŽNOST
Režie: Viktorie Čermáková
Hra oscilující na hranici komedie a melodramatu
Hrají: Jana Janěková, Jitka Čvančarová, Alexej Pyško,                                  
        Marcela Holubcová a další

Středa 9. prosince 2021 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 Pešl a další

21. prosince 2021 v 19.00 hodin
Divadlo Verze

Patrick Barlow: MESIÁŠ
Režie: Thomas Zielinski
Vánoční poetická hra o přátelství a solidaritě
Hrají: David Prachař, Igor Chmela, 

Mariana Prachařová

Čtvrtek 27. ledna 2022 v 19.00 hodin
Green Production a Bohumír Starý

Jaroslav Gillar: BLÁZINEC
Režie: Jaroslav Gillar
Napínavá groteska o světě, ve kterém se vlády zmocní blázni
z jednoho psychiatrického ústavu.
Hlavní roli (jako i všechny další) jediný herec 
Miroslav Táborský

Březen 2022 v 19.00 hodin
Divadlo u Valšů Praha

Arnošt Goldfl  am: DÁMSKÁ ŠATNA
Režie: Arnošt Goldflam
Jestlipak víte, která místnost v divadle je opravdu ta nejdůležitější?
Hrají: Daniela Kolářová, Dana Batulková, 
        Evellyn Pacoláková a Petra Tenorová

Duben 2022
Městské divadlo Brno 

SUGAR! (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

Květen 2022 v 19.00 hodin                           Náchodská divadelní scéna                                     „ZELENÉ“ a „MODRÉ“ abonmá

                                                   Alena Herman: STRÝČEK HARRY Komedie využívající prvky lehkého anglického humoru.

- 10. představení - 10. představení

- 9. představení - 9. představení

Úterý
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Jarní měsíce jsou tradičně obdobím, 
kdy je po zimě naše okolí zatíženo zim-
ní údržbou, listím z podzimu a hlavně 
odpadky, které se schovávaly pod sněho-
vou pokrývkou. Společně s tím, jak mizí 
sníh a začíná se probouzet příroda, si při 
svých cestách uvědomujeme, že odpad, 
který několik měsíců čekal na svou pří-
ležitost v závějích nebo mizel s kratším 
dnem z dohledu, se sám neuklidí a je tře-
ba pomoci nás lidí.

Jaro se v Náchodě každoročně nese 
ve znamení velkého úklidu. Město spo-
lečně s občany zbavuje ulice, parky, le-
síky a cesty nánosů nepořádku, které 
se zde za uplynulé měsíce nahromadi-
ly. Na provádění úklidu a nakládání s od-
pady v tomto roce rada města vyčlenila  
o 1,5 mil. korun více než v předchozích 
letech. Technické služby zvýšily četnost 
svozu komunálního i tříděného odpadu, 
což je na první pohled ve městě vidět. 
Stejně tak se zvýšenou intenzitou prová-
dějí úklid veřejného prostranství pomocí 
nové techniky. 

Upřímné poděkování patří především 
všem občanům, spolkům, školám, firmám 
i dobrovolníkům, kteří se zapojili do jar-
ního úklidu města a jeho okolí. Pomohli 
naše město uklidit od nepořádku, který se 
za uplynulý půl rok objevil. Je příjemné vi-
dět, že ani v této době není lidem lhostej-
né prostředí, kde žijí a chtějí se vlastními 
silami přičinit, aby bylo krásnější a útul-
nější, a to vše navzdory stále trvající epi-
demii. Úklid probíhal nezištně venku při 
procházce, na zahrádce či v okolí domu 
– naše planeta se tak může znovu zaze-
lenat, rozehrát jarní představení a my se 
opět nadechneme v krásném a čistém pro-
středí!

A protože květen vešel nezadržitel-
ně do dveří, řada z nás již jistě přemýš-
lí, jak své okolí ještě více rozzářit a zkráš-

lit. Budují se nové stavby, na balkónech 
a v lodžiích se vybírají a sázejí nové ba-
revné variace rostlin pro potěchu oka 
i duše. I my jsme se nad tímto zamysle-
li a rozhodli jsme se v letošním roce vrá-
tit k úspěšnému projektu soutěže o nej-
hezčí květinovou výzdobu, prezentovat ji 
na webových stránkách města a odměnit 
snahu vás všech, kteří se do zkrášlování 
města a jeho okolí aktivně zapojují.

Vyhlašujeme Soutěž o nejhezčí roz-
kvetlé místo v Náchodě a vyzýváme tím-
to všechny milovníky a příznivce ba-
revných rozkvetlých aranžmá, aby se 
pochlubili svou květinovou výzdobou! 

Pravidla soutěže 
o nejhezčí rozkvetlé místo:

Soutěž vyhlašujeme v kategoriích byto-
vý dům, rodinný dům a celková úprava. 
Pořadatel si vyhrazuje možnost případné-
ho udělení zvláštní ceny. 

Každý, kdo se bude chtít soutěže zú-
častnit, zašle mailem na adresu a.bran-
dejsova@mestonachod.cz nebo doručí 
na Městský úřad Náchod, odbor život-
ního prostředí v období od 1. července 
do 15. září 2021 jednu až dvě fotografie 
rozkvetlého místa. Společně s fotografií 
je nutné uvést čitelně své jméno, adre-
su bydliště, adresu místa, kde je možné 
květinovou výzdobu zhlédnout a kate-
gorii, ve které se soutěže účastní. Místo, 
kde se květinová výzdoba nachází, musí 
být v Náchodě (všechna katastrální úze-
mí města).

Fotografie budou průběžně zveřejňová-
ny na internetových a FB stránkách měs-
ta. Vyhodnocení soutěže provedou členo-
vé komise životního prostředí v říjnu t. r., 
přičemž vítězové všech kategorií budou 
odměněni. 

Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta

Nechme naše město rozkvést
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Zprávy 
z radnice
Rada města Náchoda 
7. 4. 2021 
Jednání rady města se zú-
častnilo šest radních. Tři byli 
omluveni.
Číselný popis u zprávy představuje poměr hla-
sů při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.

Majetkoprávní úkony obce
 RM schválila jednorázové snížení nájmu 

o částku předepsané inflace na rok 2021 
firmě VERNER POTRAVINY s.r.o., Nové 
Město nad Metují, za nájem prostoru v čp. 
929 v ul. Němcové v Náchodě.          6-0-0

 RM schválila instalaci měřiče tepla 
na patu domu čp. 192 v ul. Na Hamrech 
v Náchodě. Dále schválila v tomto domě 
instalaci rádiových indikátorů vytápění 
včetně rozúčtování nákladů společností 
Techem, a instalaci certifikovaných mě-
řidel vody na odběrová místa v tomto 
domě.  6-0-0

 RM schválila Smlouvy o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchoda – podpo-
ra de minimis z dotací na sociální služby 
pro rok 2021. 6-0-0
Žádost SVČ Déčko Náchod 6-0-0

 RM souhlasila s instalací tažného za-
řízení na vozidlo Škoda ROOMSTER (SPZ 
4H1 50-73) a schválila provedení této in-
stalace dle předložené nabídky.
Klub Montace Náchod 6-0-0

 RM souhlasila s návrhem a uložila od-
boru správy majetku a financování za-
řadit o rozpočtu města položku Dotace 
Klub Montace, z.s., která bude podmíně-
na předložením seznamu všech investic 
za období 1/2015–12/2020, a pro poskyt-
nutí dotace na v dalších letech předlo-
žením položkového seznamu investic 
plánovaných na příslušný rok, vždy s vy-
číslením předpokládané výše každé kon-
krétní investice. Dále RM pověřila odbor 
správy majetku a financování jednáním 
s ČEZ Distribuce o opravě sloupu elektric-
kého vedení.
Žádost o partnerství 
na akcích Muž roku a Den dobrých 
skutků na rok 2021 6-0-0

 RM schválila slevu z pronájmu Městské-
ho divadla Dr. J. Čížka v Náchodě ve výši 
19.000 Kč vč. DPH na akcích Muž roku 
a Den dobrých skutků pořádaných Davi-
dem Novotným ve dnech 27. 8. 2021 a 4. 9. 
2021, na základě propagace města v tisko-
vých materiálech akce, během akce pro-
mítání loga, umístění banneru loga měs-
ta v sále aj.
Žádost o slevu z pronájmu prostor 
Městského divadla Dr. J. Čížka 
v Náchodě na akci Anděl 
mezi zdravotníky 6-0-0

 RM schválila slevu z pronájmu prostor 
Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě 
na akci Anděl mezi zdravotníky, pořádané 

dne 28. 8. 2021, ve výši 14 000 Kč vč. DPH 
pro p. D. Novotného. 
Rozdělení dotací z dotačního programu 
na podporu individuálního sportu pro 
rok 2021 6-0-0

 RM schválila rozdělení dotací z „Dotač-
ního programu z výosu města ze sázko-
vých her na píodporu individuálního spor-
tu fyzických osob reprezentujících město 
Náchod v mezinárodním měřítku“ pro rok 
2021 dle návrhu Sportovní komise.
Žádost o rozhodnutí konání 
festivalů CNN 2021 a NPS 2021 6-0-0

 RM schválila dle doporučení správní 
a dozorčí rady obecně prospěšné společ-
nosti Náchodská Prima sezóna nekonání 
festivalu komorní hudby Camerata Nova 
Náchod 2021 a celostátního festivalu stu-
dentské umělecké tvořivosti Náchodská 
Prima sezóna 2021. A zároveň souhlasi-
la s uspořádáním výstavy dle předlože-
ného návrhu. 
Oprava místní komunikace 
U Cihelny – výběr zhotovitele 6-0-0

 RM rozhodla o přidělení veřejné zákaz-
ky „Oprava místní komunikace U Cihel-
ny“ uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou 
a souhlasila s uzavřením Smlouvy o dílo 
se společností BEZEDOS, V. Poříčí.
Vestavba podkroví čp. 371, 
ul. Hurdálkova, Náchod 6-0-0

 RM souhlasila se změnou objednávky 
– ceny díla a termínu plnění n- a zpraco-
vání projektové dokumentace na akci ve-
stavba podkroví čp. 371, ul. Hurdálkova, 
Náchod. Zhotovitel: Ing. Arch. Š. Tér, Tře-
bechovice pod Orebem.
Lokalita V Kalhotách – projektová 
dokumentace přeložky plynu  6-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila vystavení objednávky na vy-
pracování projektové dokumentace pře-
ložky plynovodu v ul. V Kalhotách pro  
O. Ludvíka, Hronov. 
Výběr zhotovitele stavby 
a uzavření SOD sběrný dvůr 
v Náchodě II. etapa  6-0-0

 RM rozhodla o přidělení veřejné za-
kázky „Sběrný dvůr v Náchodě – II. eta-
pa“ nejnižší cenové nabídce – R. Dudka, 
Nové Město n. Metují a schválila uzavření 
smlouvy o dílo na realizaci stavby.
Nová komunikace ul. Tkalcovská 
– výsledek zadávacího řízení 6-0-0

 RM schválila pořadí nabídek na veřej-
nou zakázku v režimu zadávacího řízení 
zjednodušeného podlimitního na staveb-
ní práce nová komunikace ul. Tkalcovská, 
a schválila rozhodnutí hodnotící komise 
o výběru dodavatele a uzavření smlou-
vy o dílo s vítězným účastníkem – STRA-
BAG a.s. 
Česko-polské mikroprojekty 
– Deklarace partnerství 6-0-0

 RM vzala na vědomí předložené infor-
mace a souhlasila s podáním dvou žádostí 
o dotaci na tyto mikroprojekty: Bezpečně 
v Evropském městě Náchod-Kudowa-Zdrój 
a Sportujeme společně. Projekty se budou 

ucházet o podporu z Programu Interreg 
V-A Česká republika – Polsko prostřednic-
tvím Euroregionu Glacensis. RM zároveň 
doporučila ZM schválit uzavření Deklara-
ce partnerství na projekt: Bezpečně v Ev-
ropském městě Náchod – Kudowa-Zdrój 
s partnerskou obcí Kudowa-Zdrój. Dále 
doporučila ZM schválit uzavření Dekla-
race partnerství na projekt: Sportujeme 
společně s partnerem Občanské sdružení 
„Naše škola“. Projekty se budou ucházet 
o podporu z Programu Interreg V-A Česká 
republika – Polsko prostřednictvím Euro-
regionu Glacensis.
Architektonická soutěž TEPNA 
– jednací řízení bez uveřejnění 
– složení komise 6-0-0

 RM jmenovala komisi pro jednací říze-
ní bez uveřejnění (dále JŘBU) v návaznos-
ti na plnění smlouvy o dílo na zajištění 
architektonické soutěže lokalita TEPNA, 
ve složení: Jan Birke, Ing. Jan Čtvrtečka, 
Michal Kudrnáč, Ing. Andrea Lipovská, 
Bohuslav Voborník a schválila, že komise 
je při rozhodování usnášeníschopná při 
nadpoloviční většině členů.

TELEGRAFICKY:
 RM vzala na vědomí výpověď Smlou-

vy o nájmu a pronájmu nebytových pro-
stor z 1. 4. 1999 na nájem prostoru v čp. 
252 v ul. Českoskalická v Náchodě k 30. 6. 
2021. 6-0-0

  RM souhlasila se zapojením MŠ Vítko-
va do projektu Šablony III.  6-0-0

 RM souhlasila se zapojením MŠ Myslbe-
kova do dotačního projektu KHK „Potra-
vinová pomoc dětem v Královéhradeckém 
kraji V – obědy do škol“. 6-0-0

 RM souhlasila se zapojením MŠ Vítkova 
do dotačního projektu KHK „Potravinová 
pomoc dětem v Královéhradeckém kraji 
V – obědy do škol“. 6-0-0

 RM doporučila ZM jmenovat členem 
dozorčí rady Kulturní a sportovní na-
dace města Náchod p. Bc. J. Majerovou 
a Ing. L. Šimka členem správní rady Kul-
turní a sportovní nadace města Náchod.  
 6-0-0

 RM schválila cenovou nabídku a souhla-
sila s uzavřením objednávky na výměnu 
ohřívače vody v MŠ Alšova pro p. T. Dohal-
ského, Náchod. 6-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila uzavření objednávky na akci 
multifunkční sportoviště Pavlišov pro SIL-
VAGRO, Zábrodí. 6-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila uzavření objednávky na akci 
chodník u čp. 253, k.ú. Náchod, pro Štefa-
na Murína-MURSTAV, Pavlovice u Přero-
va.   6-0-0

 RM schválila vystavení objednáv-
ky na vyhotovení geometrického plánu 
chodníku v ul. Ryšavého, k.ú. Náchod-
-Běloves, pro Geodézii Náchod s.r.o., Ná-
chod. 6-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila uzavření objednávky na vý-
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kon technického dozoru investora na akci 
pumptrack Náchod pro O. Hojgra, Šum-
perk.  6-0-0

 RM schválila cenovou nabídku a sou-
hlasila s uzavřením objednávky na výkon 
autorského a technického dozoru na akci 
oprava ZTI v ZŠ TGM pro Ing. J. Litoše, Ná-
chod a Ing. J. Bohadla, Náchod-Babí.  6-0-0

 RM schválila nabídku a uzavření smlou-
vy o dílo na akci oprava topného systému 
a rozvodu ZTI v ZŠ TGM v Náchodě – II. 
etapa, se SILVAGRO s.r.o., Zábrodí. 6-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila vystavení objednávky na ná-
těr a obnovu dřevěných oken v 2. a 3. NP 
budovy čp. 247, ul. Tyršova, Náchod – bu-
dova ZUŠ, s p. J. Dörnerem, Náchod.  6-0-0

Rada města Náchoda 19. 4. 2021 
Jednání rady města se zúčastnilo šest rad-
ních, později sedm. Dva byli omluveni.
Číselný popis u zprávy představuje poměr hla-
sů při hlasování PRO–PROTI – ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila s odpuštěním nájemné-
ho za pronájem nebytových prostor za  
1. čtvrtletí roku 2021 společnosti Carbon, 
s.r.o. (mediální informační panel na úse-
ku evidence motorových vozidel) z důvo-
du omezení provozu úřadu. 6-0-0

 RM schválila odpuštění nájemného za  
4. čtvrtletí ve výši 50% za pronájem ne-
bytových prostor v ul. Příkopy 1117 a sou-
hlasila s úpravou splátkového kalendáře 
na rok 2021. 6-0-0

 RM schválila Dohody o ukonče-
ní nájemních smluv č. SMF/1899/2011 
a SMF/1900/2011 a darovacích smluv 
na novinové stánky.  6-0-0

 RM schválila opravu střešních oken 
bytů č. 15 a č. 16 v čp. 294 v ul. Borská 
dle předložené nabídky a zároveň schvá-
lila stavbu a pronájem lešení na provede-
ní opravy společnosti J. Lelek – stavitel-
ství, Starkoč. 6-0-0

 RM schválila užívání bytu č. 5 čp. 391 
v ul. Běloveská jako záložního pro nájem-
níky právě opravovaného bytu v domě.   
 7-0-0

 RM schválila slevu na nájemném pro-
storu určeného k podnikání restaurace 
v čp. 1 ul. Českoskalická, která bude zo-
hledněna v nájmu prostoru za 3. čtvrtletí 
2021.  7-0-0

 RM schválila slevu na nájemném prosto-
ru určeného k podnikání čp. 1513 ul. Klad-
ská firmě AXIT CZ, která bude zohledně-
na v nájmu prostoru za 3. a 4. čtvrtletí 
2021. 7-0-0
Žádost o převod nepotřebného 
majetku ze ZŠ Plhov 7-0-0

 RM schválila převod nepotřebného ma-
jetku v celkové výši 177.364 Kč ze ZŠ Pl-
hov na město Náchod a zároveň schválila 
bezúplatný převod tohoto majetku z měs-
ta na ZŠ T. G. M. ve výši 60.118 Kč a na ZŠ 
Komenského v celkové výši 117.246 Kč.
Stavební úprava 
v budově MŠ Vančurova 7-0-0

 RM schválila cenovou nabídku a sou-
hlasila s uzavřením objednávky s L. Ka-
louskem, Náchod na provedení stavebních 
úprav (vybourání nepoužívaných dveří 
a vyplnění SDK příčkou). 
Stavební úpravy místní komunikace 
ul. Purkyňova – autorský dozor 7-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
za činnost výkonu autorského dozoru 
na akci „Stavební úpravy místní komuni-
kace ul. Purkyňova“ a schválila uzavření 
objednávky se společností Hauckovi s.r.o., 
Česká Skalice. 
Smlouva o spolupráci PFERDA z.ú. 7-0-0

 RM schválila Smlouvu o spolupráci 
na projektu Startujeme do života s posky-
tovatelem sociálních služeb PFERDA z.ú.
Informace o nutných opravách 
kanálů a děr v roce 2021 7-0-0

 RM vzala na vědomí předloženou zprá-
vu o nutnosti zajištění opravy uložení 
dešťových kanálů a opravu havarijních 
děr na komunikacích ve vlastnictví měs-
ta Náchoda.
Vybudování parkovacích míst 
v ul. Krásnohorské 6-0-0

 RM vzala na vědomí předloženou zprá-
vu a uložila odboru investic a rozvoje 
města zajistit projektovou dokumenta-
ci pro stavební povolení na vybudování 
parkovacích míst a jejich následnou vý-
stavbu. 
Městská informační centra 
– provoz výdejních okének 
pro prodej zboží 6-0-0

 RM schválila zřízení výdejních oké-
nek v městských informačních centrech 
na Masarykově náměstí a v Malých láz-
ních pro prodej zboží a rozšíření otevírací 
doby v městských informačních centrech.
Průkazy energetické náročnosti 
budov města Náchod 6-0-0

 RM schválila zpracování Průkazů ener-
getické náročnosti budov energetických 
auditorem Ing. P. Frintou dle předložené 
nabídky a zároveň pověřila zadáním vy-
pracování Průkazů energetické náročnos-
ti budov pro budovy TS Náchod, s.r.o., jed-
natele p. A. Kolářského. 
Přesun lanového parku Hopstráda 7-0-0

 RM schválila záměr na přesun lanové-
ho parku z pozemkové parcely č. 362/16 
v k.ú. Náchod (u parkoviště pod zámkem) 
na parcelu č. 355 v k.ú. Náchod ve vlast-
nictví města Náchoda a souhlasila, aby 
současný nájemce tohoto pozemku (Lesy 
města Náchoda, spol. s r.o.) uzavřel s p.  
V. Špreňarem nájemní smlouvu za účelem 
zřízení lanového parku. 
Souhlas vlastníka pozemku 
vybudováním zpevněné plochy 
před garáží, ul. Dobrošovská  7-0-0

 RM souhlasila s vydáním souhlasu měs-
ta Náchod o vybudování zpevněné plochy 
na pozemku p.p.č. 2005/1 v k.ú. Náchod, 
ul. Dobrošovská, vlastník město Náchod, 
před garáží č. ev. 202 postavenou na po-
zemku st.p.č. 2216, vlastník V. Kočnar, 
vše bez zásahu do tělesa komunikace ul. 

Dobrošovská za dodržení stanovených 
a schválených podmínek.
Multifunkční sportoviště Bražec 7-0-0

 RM souhlasila s cenovými nabídkami 
a schválila vystavení objednávky na akci 
sportoviště Bražec, včetně oplocení, pro 
společnost SILVAGRO, Zábrodí. 
Přechod pro chodce a navazující 
chodníky, ul. 1. Máje 7-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila vystaveí objednávky na vy-
pracování projektové dokumentace pře-
chodu pro chodce a navazující chodníky 
v ul. 1. Máje pro zhotovitele Ing. J. Laho-
du, Praha.
Vybudování elektropřípojky, 
ul. Bartoňova 7-0-0

 RM souhlasila s udělením souhlasu 
se zásahem do pozemku p.p.č. 110/64, 
110/58, 110/1, 110/62 a st.p.č. 541 vše v k.ú. 
Staré Město nad Metují, vlastník měs-
to Náchod, společnosti ELETKRO-COMP 
spol. s r.o. (jako zmocněnec investora ČEZ 
Distribuce, a.s.), z důvodu vybudováním 
elektro přípojky v souvislosti s akcí IV-12-
2018543 Náchod, ul. Bartoňova – knn pro 
p. č. 110/64.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila nepořádat tradiční akci Ča-

rodějnice na Dobrošově 30. 4. 2021 z dů-
vodu epidemiologické situace COVID-19.  
 7-0-0

 RM souhlasila se zapojením ZŠ Drtino-
vo náměstí do dotačního projektu „Výzva 
č. 02_20_080 pro Šablony III – MRR v pri-
oritní ose 3“. 7-0-0

 RM vzala na vědomí zprávu o výsled-
cích měření videočidel pro sběr doprav-
ních informací. 7-0-0

 RM souhlasila se zařazením akce rekon-
strukce ul. Řezníčkova do návrhu rozpoč-
tu pro příští rok 2022. 7-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila vystavení objednávky pro spo-
lečnost TELKABEL CR, Náchod, na realiza-
ci připojení a zprovoznění sanitární buň-
ky na víceúčelovém hřišti Hamra. 7-0-0

 RM pověřila městský úřad zajištěním 
provedení změny stanov obchodní kor-
porace Správa budov Náchod, s.r.o., a to 
formou notářského zápisu a jeho vlože-
ní do veřejné sbírky listin. Dále pověřila 
městský úřad zajistit jmenování nových 
členů dozorčí rady této obchodní korpo-
race a jejich zapsání do OR. 7-0-0
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 KRONIKA

V březnu 2021 se narodilo v náchodské porodnici  
11 náchodských občánků.

V březnu bylo uzavřeno jedno manželství.

Informace 
z Oblastní nemocnice Náchod, a. s.

Vážení spoluobčané,
v nemocnici máme za sebou již více než půl roku velmi inten-

zivní práce. Za těch celých velmi dlouhých sedm měsíců jsem ni-
kdy neměl takový pocit naděje, že se situace výrazně lepší a na-
víc, že zlepšení bude stabilní, jako v uplynulém měsíci. Vývoj 
epidemie od Velikonoc tomu však nahrává. Jsme významně pro-
moření, očkujeme…

Po Velikonocích jsme v Náchodě odstartovali pozvolný ná-
vrat k dřívějším pořádkům. Po uzavření covidové ortopedie jsme 
mohli zavřít také jednu covidovou stanici na rehabilitaci. V po-
lovině dubna následovalo uzavření naší největší covidové stani-
ce – třiceti lůžková chirurgie. Chystáme se významně snížit po-
čet intenzivních covidových lůžek. 

Uzavřené covidové stanice před jejich vrácením původnímu 
účelu dezinfikujeme, opravujeme a malujeme. 

Povelikonoční úterý 6. dubna se do historie náchodské nemoc-
nice zapsalo jako den, kdy v nově vystavěných pavilonech zača-
lo fungovat první lůžkové oddělení - ortopedie. K ní se již při-
dala chirurgie společně s chirurgickými sály a sterilizací a bylo 
zprovozněno také šest z celkových čtrnácti lůžek na nové cent-
rální JIP chirurgických oborů. Pokud to covidová situace dovo-
lí, v květnu by se mělo do pavilonu „K“ přestěhovat ARO (neco-
vidové), čímž by se výrazně ulevilo interní JIP, a rozběhnout by 
se měl také provoz centrálního dospávání. Na přelomu května 
a června by mohlo přijít na řadu stěhování gynekologicko-po-
rodnického a dětského oddělení z horního areálu. Rádi bychom 
tedy byli do letních prázdnin v novém. 

1. dubna nabylo právní moci stavební povolení na výstavbu 
parkovacího domu a rekonstrukci parkovišť v dolním areálu ná-
chodské nemocnice. Obzvláště po přestěhování gynekologie, po-
rodnice a dětského oddělení výrazně naroste tlak na počet par-
kovacích míst. Navíc se rozběhla rekonstrukce ulice Purkyňova, 
což situaci také neprospívá. Krajský úřad se proto snaží o výběr 
dodavatele parkovišť a jejich realizaci co nejdříve. 

Těžko bychom si mohli namlouvat, že nejsme vyčerpaní a una-
vení z probíhající epidemie, která se určitým způsobem dotýká 
každého z nás. Všichni se těšíme a vyhlížíme návrat k původ-
ním pořádkům. Jarní slunce, stěhování v Náchodě a rekonstruk-
ce v Broumově nám pomáhají zlepšovat náladu a dodávají ener-
gii k další a další práci. Období stěhování, rekonstrukcí a oprav 
je náročné, ale trochu jinak. Společně budeme postupně hledat 
cesty k obnovení všech provozů, včetně veškeré operativy. 

Přejeme Vám pěkné jarní dny!
Za všechny zdravotníky Jan Mach, ředitel. 

Doba covidová nepříznivě doléhá na finanční situaci mnoha 
lidí. Dobročinný bazar Církve bratrské společně s Potravinovou 
bankou Hradec Králové proto už podruhé pomáhali na Náchod-
sku lidem potravinovou pomocí. Oslovena byla i organizace Péče 
o duševní zdraví (PDZ). 

V PDZ jsme se s klienty, kteří se ocitli v nouzi, předem domlu-
vili, jaké potraviny a věci by potřebovali. Informace jsme předali 
týmu Dobročinného bazaru, který pomoc dovezl, zkompletoval 
a rozdělil do balíků podle potřebnosti zájemců. My jsme pomoc 
vyzvedli a předali klientům, kteří neskrývali radost. Chtěli by-
chom touto cestou předat poděkování našich klientů dál, kam 
rozhodně patří - Dobročinnému bazaru Církve bratrské a Potra-
vinové bance Hradec Králové. A protože bazarový tým snad ani 
neumí sedět v nečinnosti, nabídl nám zprostředkovat ještě sbír-
ku oblečení. Mnohokrát děkujeme.

Péče o duševní zdraví, středisko Náchod

Pomoc Dobročinného bazaru 
a Potravinové banky HK
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Zakrátko si budeme připomínat 76. vý-
ročí konce druhé světové války v Evro-
pě a vítězství nad nacismem. Náchod má 
v tomto ohledu svá specifika. O úpornosti 
bojů za osvobození v našem městě svěd-
čí také to, že zde 9. května 1945 padlo 38 
sovětských vojáků, což je víc, než kolik 
jich padlo v ten stejný den v Praze. Navíc 
osvobozování našeho města mělo mezi-
národní účast. V květnových dnech 1945 
totiž do Náchoda přišli bývalí váleční za-
jatci ze zajateckých táborů nacházejících 
se za tehdejšími hranicemi s Německem. 
V našem městě se jim zejména ze strany 
obětavých pracovnic Červeného kříže do-
stalo všestranné pomoci. Byli mezi nimi 
dokonce i Novozélanďané. Zejména Fran-
couzi, Angličané, Holanďané, a především 
Italové, byli připraveni bojovat za svobo-
du Náchoda se zbraní v ruce. Jeden z těch-
to Italů pohotovou likvidací  esesáckého 
komanda zabránil masakru nepřiprave-
né české posádky v náchodském pivova-
ru. Po skončených bojích za svobodu Ná-
choda se ve zdejší nemocnici nacházelo 8 
zraněných Italů, zatímco zraněných Ná-
choďanů zde bylo jen o 6 víc. Podrobnosti 
se lze dočíst v drobné publikaci Italové při 
osvobození Náchoda v květnu 1945 auto-
rů Václava Sádla, Olgy Hostovské a Daria 
Castiella. V poslední kapitole knihy auto-
ři sledují, za jak dramatických okolností 
se tito Italové vraceli rozvrácenou pová-
lečnou Evropou domů. Jejich cesta mnoh-
dy trvala i řadu měsíců. 

Knihu vydalo olomoucké nakladatel-
ství Burian a Tichák za vydatné finanč-
ní podpory Italského kulturního institu-
tu v Praze.                                Václav Sádlo

Italové při osvobození 
Náchoda v roce 1945

NOVÁ KNIHA

Jedním z nejvýraznějších krajinných 
prvků Kladského pomezí je vodní nádrž 
Rozkoš, která se stane ústředním moti-
vem pro snadnou identifikaci našeho re-
gionu. Právě „R/rozkoš“ by se měla stát 
inspirací i pro nové logo a slogan oblas-
ti. Ty by měly na zákazníka působit pro-
střednictvím pocitů a emocí, což přispě-
je k jejich snadnému zapamatování a tím 
i posílení značky Kladské pomezí. 

Nora Dolanská, zpracovatelka strate-
gie a zkušená manažerka v oblasti ces-
tovního ruchu, upozorňuje, že cestovní 
ruch projde v reakci na současnou situ-
aci zásadní proměnou a dodává: „Z mého 
pohledu je Kladské pomezí zajímavým, ale 
dosud neobjeveným turistických regionem 
s velkým potenciálem.“. I proto je jedním 
z hlavních cílů strategie propagace Klad-
ského pomezí jakožto neobjeveného regi-
onu s čistou a neposkvrněnou přírodou, 
který je ideálním místem pro putování, 
pobyty v přírodě či ozdravné pobyty. To 
vše bude propojeno stěžejním tématem 
vody, vycházejícím z motivu „R/rozkoše“. 
Další témata regionu, jako jsou osobnos-
ti, vojenská historie či architektura, bu-
dou sloužit především k tomu, aby byla 
zajištěna dostatečně široká nabídka, kte-

rá přiměje návštěvníky k prodloužení 
pobytu či jejich návratu v budoucnosti. 
Za účelem přilákání zahraniční kliente-
ly je potřeba rozvíjet i další specifická té-
mata. 

Naprosto zásadní změnou by měla 
být prezentace Kladského pomezí spo-
lečně s „highlighty“ v jeho okolí, kte-
ré se nachází v bezprostřední blízkosti, 
ale již mimo vytyčené území destinace. 
Díky této spolupráci vznikne daleko šir-
ší nabídka s novými tematickými okru-
hy a větším potenciálem. Nastat by měl 
i výrazný posun ve způsobu komunika-
ce se zákazníky prostřednictvím interne-
tu. Velmi důležitá je možnost zpětné vaz-
by a interakce nejen na sociálních sítích, 
ale také na webových stránkách. Právě 
tato dvě média by se měla stát hlavními 
komunikačními nástroji. Podstatnou roli 
bude hrát také přesné zacílení marketin-
gu na konkrétní věkové, sociální a zájmo-
vé skupiny. 

Ve spolupráci se zástupci samospráv 
by se destinační společnost měla zamě-
řit na řešení neuralgických bodů regio-
nu, mezi které patří především problema-
tická doprava a chybějící označení území 
pomocí adekvátního dopravního značení. 

Přípravy nové marketingové strategie 
Kladského pomezí míří do finále

V úterý 2. března 2021 proběhlo druhé a zároveň poslední veřejné projedná-
vání nové marketingové strategie turistické oblasti Kladské pomezí na období  
2021–2025, ze kterého vyplynuly již konkrétní výstupy, jakým směrem by se měl 
rozvoj cestovního ruchu v destinaci v následujících pěti letech ubírat.
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.Květnová výročí
1316 – 14. 5. se narodil Elišce Přemyslov-
ně, dceři krále Václava II. a manželce Jana 
Lucemburského, syn. Byl pokřtěn jménem 
Václav, ale později přijal jméno Karel. Jako 
český král byl toho jména první, jako císař 
římský to byl Karel IV. Byl jednou z nejvý-
znamnějších postav českých dějin.
1471 – 26. 5. byl zvolen českým králem 
Vladislav II. Jagellonský z polského krá-
lovského rodu. 
1821 – 8. 5. byl položen základní kámen 
k budově školy na Kavčím plácku pod zá-
meckým svahem. 
1836 – krátce před 1. květnem vyšel prv-
ně Máchův Máj.
1861 – 14. 5. „zřídili zde někteří zpěvu-
milovní páni spolek zpěvácký. Téhož dne 
zvolili ředitele kůru Karla Kejklíčka jedno-
hlasně za ředitele téhož spolku. Od toho 
dne učil každý týden dvakráte a pozdě-
ji každý den asi dvacet pánů teoreticky 
a prakticky zpěvu, kteří značný pokrok 
učinili.“ Tak je zapsáno v pamětní knize 
o vzniku nejstaršího náchodského spolku, 
pěveckého sboru Hron. 
1866 – 20. 5. vyhlásilo Prusko válku Ra-
kousku, její hlavní bitvy proběhly ovšem 
až koncem června a počátkem července. 
1866 – 26. 5. se v Hronově narodila matka 
bratří Čapků Božena, rozená Novotná. Pár 
týdnů na to jim pochodovala před okny 
pruská vojska. 
1871 – 22. 5. se ve Varnsdorfu narodil  
a 29. prosince 1946 v Náchodě zemřel Ed-
mund Hoření, „táta“ plhovských ochotníků.
1891 – 8. 5. se narodil významný náchod-
ský lékař MUDr. Karel Kraus, dr. Štras 
z knih Josefa Škvoreckého.
1926 – 8. 5. se konal první koncert spol-
ku Komorní hudba, zajišťující u nás kva-
litní koncerty vážné hudby. Hrálo tu teh-
dy Pražské klavírní trio. 
1946 – 26. 5. byly u nás první poválečné 
parlamentní volby. Voliči tehdy „rozda-
li karty“ poněkud nešťastně, mnozí uvě-
řili líbivým slibům a pak na to doplatil 
celý národ a do jisté míry doplácí dodnes.
1951 – 1. 5. začalo české vysílání stani-
ce Svobodná Evropa. Informovala o dění 
ve světě i u nás.
1951 – 29. 5. zemřel hudební skladatel 
Josef Bohuslav Foerster. V létě 1945 po-
býval v Bělovsi a zúčastnil se koncertu, 
který Hron připravil z jeho skladeb. Byl 
jmenován čestným členem Hronu. 
1956 – 6. 5. se narodil významný náchod-
ský hudebník i básník, profesor gymnázia 
Milan Poutník. Jeho „dítětem“ je soubor 
Musica Viva a do značné míry i skupina 
6NaChodníku.
1956 – 10. 5. se narodil sochař Jiří Středa. 
Jeho díla vídáme na Náchodských výtvar-
ných podzimech.
1976 – 28. 5. zemřel novinář a spisovatel 
František Karel Zachoval, vydavatel a re-
daktor Náchodských listů.                   (AF)

V naší náchodské loutkové scéně Dě-
tem pro radost, dodnes aktivně činné, se 
od doby jejího vzniku v r. 1953 vystřída-
lo již několik generací. Někteří z nás se 
věnujeme tomuto žánru i více než 50 let 
a tedy jsme měli tu možnost s několika za-
kládajícími členy spolupracovat.

S myšlenkou na založení souboru teh-
dejšími zaměstnanci ZZN, posléze Rubeny 
Náchod, přišla skupinka nadšenců v čele 
s panem Mirkem Klicperou, který se stal 
na ustavující schůzi vedoucím souboru 
a v této funkci setrval plných 25 let, aby 
posléze byl ještě dalších 5 let jeho aktiv-
ním členem.

Mirek vychoval celou řadu svých násle-
dovníků, zasloužil se o rozvoj loutkářství 
nejen na Náchodsku, ale i obecně svojí ak-
tivní činností v rámci krajských i ústřed-
ních orgánů, byl autorem řady původních 
loutkových her i textových úprav, auto-
rem dekorací i výprav, režisérem.

Májové sté výročí narození náchodského 
loutkářského principála Mirka Klicpery…

Ve své době se stal jediným nositelem 
čestného Skupova odznaku v tehdejším 
Východočeském kraji, což bylo nejvyš-
ší celostátní ocenění v tomto divadelním 
žánru.

V přímé linii byla dlouholetou člen-
kou souboru i jeho dcera Renata Klicpe-
rová a posléze i vnučka Romana Jirmano-
vá, Pacáková.

Nejenom my, aktivní náchodští lout-
káři, ale i mnozí již nehrající, jsme vždy 
a s úctou naplňovali odkaz našich zaklá-
dajících členů, kteří si tehdy dali do vínku 
ono ušlechtilé přání – bude se hrát „Dě-
tem pro radost.“

Dovolujeme si požádat nejen náchod-
skou kulturní veřejnost – 8. května toho-
to roku si připomeňme, že Mirek Klicpera, 
laskavý, talentovaný a pracovitý loutkář, 
se narodil právě před sto lety.

Děkují a s úctou vzpomínají náchodští 
loutkáři.
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 Historické domy na náměstí a ve měste (pokračování)

5. Domy čp. 24 a 25
V tomto díle se podíváme do přilehlé Palackého ulice, kde sto-

jí na její levé straně směrem od náměstí dům čp. 24 a v jeho těs-
ném sousedství nárožní dům čp. 25, adresou již v Hrašeho ulici. 
Bývalé měšťanské domy, původně čp. 27 a 28. 

Současný dům čp. 24, stojící uprostřed bloku, vznikl až po po-
žáru města, v r. 1668 zde ještě bylo volné místo. První záznam 
o jeho existenci se datuje až ke dni 24. 11. 1687 v zápisu na sou-
sedící dům Jana Finka. Tehdy byl majitelem námi sledovaného 
příbytku Jan Khola. Od něho jej v r. 1691 koupil krejčovský mistr 
a měšťan Jiřík Kožešník. Dne 6. 4. 1716 přešel dům na souseda Ma-
těje Weyra. Jeho syn Karel Weyr (1721–1796) převzal dům zápisem 
ze 13. 7. 1749. Jako zasloužilý měšťan se dlouhodobě angažoval 
ve zdejší samosprávě, zastával funkci 
radního a též purkmistra. Dalšími ma-
jiteli domu byli jeho syn Antonín Weyr  
(28. 11. 1794), chirurg Vincenc Funk  
(20. 2. 1799), manželé Jan a Františka 
Baudyšovi (16. 11. 1799) a jejich syn, skle-
nář Jan Baudyš (8. 1. 1827), poté Jan Ši-
tina (5. 4. 1853) a pláteník Josef Kraus  
(19. 2. 1872). Původní dům měl zděné pří-
zemí a roubené patro přístupné po dře-
věných schodech přímo z ulice.

Nový majitel záhy starý dům zbořil 
a v r. 1880 postavil na jeho místě jed-
nopatrovou zděnou budovu s historizu-
jící čtyřosou fasádou do ulice členěnou 
výraznými pilastry se zdobenými hla-
vicemi. V přízemí byl vyřezávaný znač-
ně předstupující obchodní portál obsa-
hující i vstup do domu. Dědic Josef Kraus 
ml. dům 15. 2. 1910 prodal obchodníku 
kůžemi Václavu Rykrovi s manželkou 
Evženií. V r. 1919 byla opadávající fasá-
da vyměněna za novou plochou v du-
chu doznívající secese, navrženou sta-
vitelem Ing. Jaroslavem Uhlířem. Dům 
byl postaven ještě před stanovením re-
gulační uliční čáry a po postavení no-
vostaveb v sousedství vyčníval do ulice. 
Proto se V. Rykr v r. 1928 rozhodl dob-
rovolně ubourat přesahující část domu 
a postavit nové dvoupatrové průčelí v souladu s regulační čárou. 
O projekt této úpravy požádal místního stavitele Jana Krouského, 
který navrhl moderní průčelí členěné dvěma oblými arkýři přes 
obě patra, mezi nimiž byly v obou patrech pavlače se železným 
geometricky zdobeným zábradlím. Touto přestavbou provede-
nou ve druhé polovině roku 1928 vznikl v přízemí jeden velký ob-
chod s kanceláří a skladem, v obou patrech po jednom dvoupoko-
jovém bytě. Kolem r. 1935 převzal obchod s galanterním zbožím  
a 24. 11. 1942 i celý dům syn Arnošt Rykr s manželkou Vlastou, 
který v r. 1936 vyměnil obchodní portály za kovové a v r. 1939 
rozšířil obchod i skladovací prostory. Po r. 1948 převzal živnost 
národní podnik Obchodní domy a r. 1960 byl dům státem vyvlast-
něn. V přízemí byla následně umístěna prodejna sportovních po-
třeb, rekonstruovaná v r. 1972 včetně demolice dvorního křídla, 
přístupného pavlačí z patra. Dnes po restituci majetku v r. 1991 
je zde prodejna domácích potřeb. 

Sousední nárožní dům „v ulici“ (dnes čp. 25) je mnohem star-
šího data. První dosud známá zmínka se váže ke dni 28. 5. 1618, 
kdy uzdař Ondřej Crhovský koupil dům po nebožce Kateřině Bebi-
čové za 200 kop grošů míšeňských. Po něm tu byl perníkář Kašpar 
Lachnit (5. 11. 1650). Následně po tragickém požáru 17. 5. 1663 
byl ještě 14. 4. 1670 veden jako spáleniště. Tehdy ho koupil měš-

ťan Jakub Jedlička, pocházející ze zdejší vážené rodiny. Po jeho 
smrti přešel dům 7. 12. 1711 na Václava Janků a od něho koupí  
10. 3. 1721 na Jiříka Vrabce. Od něho zdědil otcovský dům jeho syn 
Václav Vrabec, jinak Sperling (1715–1787), který byl zdejším váže-
ným měšťanem, primátorem, obchodníkem s plátnem a též krá-
lovským poštmistrem. Po něm převzal objekt synovec Antonín 
Sperling, komerční rada. Ten prodal čp. 28 dne 4. 3. 1784 jircháři 
Aloisi Hampelovi. Od 10. 1. 1792 „dům v ulici, jdouc k bráně Horský, 
naproti masným krámům stojící, znovu přestavěný“ vlastnil krupař 
Antonín Rýdl (Ridl), poté jeho syn Josef. Dále tu byli manželé Fran-
tišek a Vincencie Hendrichovi (od 12. 1. 1835) a Vincenc a Františ-
ka Burdychovi (od 24. 7. 1837). Dne 28. 6. 1856 získal dům pekař 

Jan Hůlek. Podobu domu z konce 19. sto-
letí zachycuje unikátní fotografie. Z ní 
je patrné, že měl zčásti zděné a zčásti 
roubené přízemí s pekařským krámem 
a roubené patro se třemi okenními osa-
mi do ulice a dřevěnou pavlačí do dvora. 
Střecha byla vysoká sedlová s typickou 
skládanou lomenicí do ulice, dominan-
tou byl mohutný komín pekařské pece.

Dne 14. 4. 1896 zažádal Jan Hůlek ml. 
o povolení ke zboření domu a výstavbu 
nového zděného jednopatrového domu 
v rámci nově stanovené regulační čáry, 
přičemž do Školní (dnes Hrašeho) ulice 
bylo povoleno její překročení o půl me-
tru. Stavbu, povolenou 8. 6. 1896, pro-
jektoval stavitel a civilní geometr Jan 
Svoboda v historizujícím slohu charak-
terizovaném pásovou rustikou v pří-
zemí, profilovanou římsou oddělující 
podlaží, obdélnými okny se šambrá-
nami a rovnými nadokenními římsami 
v patře a pro tuto stavbu typickými me-
ziokenními štukovými zrcadly. V příze-
mí klenutém do traverz a přístupném ze 
Školní ulice byly tři krámy s kuchyněmi, 
v patře dva byty, ve středu dispozice byl 
malý dvorek s pavlačí v patře. Celek byl 
kryt mansardovou střechou. V domě, 
kolaudovaném 11. 11. 1896, sídlila  

do r. 1929 mj. pobočka Banky pro obchod a průmysl. Již 
12. 2. 1902 se stal novým majitelem domu Josef Wilhelm s man-
želkou Annou, jenž v letech 1929 a 1932 provedl dílčí opravy 
domu (viz druhé foto). Po zdědění poloviny majetku dcerou Oti-
lií a jejím manželem MUDr. Bedřichem Münzem došlo v r. 1936 
k radikálnímu rozhodnutí, dům byl zbořen a na jeho místě posta-
vena novostavba podle projektu místní stavební kanceláře Ka-
rel Weiser a Josef Němeček. Podle jedné zmínky se na něm podí-
lel i renomovaný architekt a zdejší rodák Ing. arch. Adolf Erben. 
Na pohledově exponovaném místě mezi květnem a prosincem 
1936 vznikl vertikálně pojatý pětipodlažní, částečně podsklepe-
ný dům železobetonové konstrukce se zaobleným nárožím, čás-
tečně ustoupeným posledním patrem s terasou a ve formě ar-
kýře vysunutou boční fasádou. V přízemí byl situován obchod 
a kanceláře, v patrech byty o dvou až čtyřech místnostech, pří-
stupné schodištěm ve středu dispozice. V podkroví pod plochou 
střechou se nacházely prádelna, byt domovníka a pokoje pro 
svobodné. V letech 1944–1945 byly zvýšeny o patro přilehlé pří-
zemní kanceláře do Hrašeho ulice. Po r. 1960 v přízemí sídlila 
Fotoslužba a filatelistická prodejna Pofis. Dnes je zde umístěno 
květinářství a prodejna klenotů.

PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek 

čp. 24 (27) Hůlkova chalupa

čp. 25 Wilhelmův dům, za ním čp. 24 Rykrův dům
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OK É N KO   zastupitelů
Na přímé železniční spojení mezi Nácho-
dem a Hradcem Králové nemůžeme čekat 
další 3, 4, 5 nebo i více let!

Královéhradecký kraj připravuje novou 
smlouvu s železničními dopravci, která 
ovlivní vývoj železniční dopravy v našem 
kraji na příštích deset let. Jde o zásadní 
dokument, díky kterému bude konečně 
možné zajistit kvalitní a moderní dopra-
vu, ale především budou smluvně nastave-
ny technické a provozní „standardy“, kte-
ré budou muset dopravci dodržovat. To se 
týká nejen nasazení nových, nebo moder-
nizovaných vozidel, ale především plnění 
jízdního řádu. Cestující již nebude na po-
sledním místě, protože kraj bude mít mož-
nost za jakékoli porušení, nedodržení, ale 
i za zpoždění dopravce penalizovat. 

Dočkají se konečně obyvatelé Nácho-
da a celého Broumovského výběžku pří-
mého a pravidelného vlakového spojení 
s krajským městem bez nutnosti přestu-
pování ve Starkoči?

ANO, ale… Ve hře jsou dvě varianty. 
Jedna, že přímé vlaky budou zavedeny již 
od prosince 2021 a druhá, že až po dodání 
nových motorových jednotek, které však 
ještě nejsou ani ve výrobě! Nejdříve nám 
bylo slibováno, že nové jednotky budou 
dodány tři roky po podpisu smlouvy, což 
bylo jasné, že je nereálné. Poté, že jednot-
ky budou dodány v letech 2025–2027, ale 
že hned první půjdou na spoj Hradec Králo-
vé – Náchod – Broumov, aby od roku 2025 

O javorech na Zámeckém kopci
 

Jestli činí něco Náchod zajímavým měs-
tem, je to zejména jeho atraktivní poloha 
v mimořádně malebné krajině. Málokteré 
„okresní“ město má takové štěstí. Proto-
že byl středověký Náchod kvůli meandru-
jící Metuji založen v neobvyklé poloze při 
úpatí Zámeckého kopce, navazuje v těchto 
místech přímo na historické jádro města 
volná nezastavěná krajina. Díky této výji-
mečné dispozici začíná jedna z nejhezčích 
procházek v okolí města hned na náměstí 
pod skalnatou ostrožnou se zámkem. Str-
mé návrší s náchodským zámkem a krás-
nou vyhlídkou na město pokračuje opač-
ným směrem hřebenem, po kterém se vine 
přístupová cesta na zámecké nádvoří. Jak 
už to tak v české krajině bývá, v době do-
znívajícího baroka (r. 1794) zde byla zalo-
žena alej, dnes nejčastěji označovaná jako 
Zámecká. Protože je zde zákaz vjezdu, jde 
o nejoblíbenější vycházkovou trasu Ná-
choďáků. Pět minut chůze od náměstí za-
cpaného auty a člověk kráčí pod korunami 
staletých stromů krásnou krajinou. Tohle 
jen tak někde nemají! Většina místních 
k vycházce do aleje nezvolí nejkratší ces-
tu přímým výstupem po strmém schodišti 

bylo možné zavést přímé spojení. Nakonec 
byl termín ještě o jeden rok posunutý, tedy 
až na rok 2026. A kdo ví, zda je tento ter-
mín reálný?

Na tom, aby bylo možné zavést přímé 
vlaky bez přestupování, pracujeme již ně-
kolik let. Bylo totiž nutné téměř donutit 
Správu železnic, aby nejdříve upravili za-
bezpečovací zařízení stanice Starkoč, bez 
kterého by to nebylo možné. Proto jsem ve-
lice rád, že se nám společně se starostou 
Hronova Petrem Koletou povedlo po před-
ložení všech argumentů pro i proti, pře-
svědčit pana hejtmana, že nelze čekat 
a donekonečna odkládat zavedení přímé-
ho spojení nejen našeho města s Hradcem 
Králové. Konečně je reálné, že od poloviny 
prosince letošního roku nebudeme muset 
přestupovat ve Starkoči. Bohužel ne poka-
ždé, půjde o 7 spojů denně v každém smě-
ru. Na rychlíky Trutnov – Praha budeme 
přestupovat i nadále. 

Nyní to již záleží pouze na vedení kra-
je, zda novou smlouvu dopravní obsluž-
nosti ve variantě přímého spojení Nácho-
da a Broumovska schválí, ale věřím, že to 
nebude problém, protože jistě náchodský 
zastupitel pan Bělobrádek, který je záro-
veň krajský radní zajistí její bezproblémo-
vé schválení Radou kraje. 

Mým cílem je realizovat pro vás přímé 
spojení až do Pardubic, protože pak bude 
možné s jediným přestupem v Pardubicích 
dojet vlakem nejen do všech sousedních 
států, ale i mnohem dál po EU.    pan Prokop

z náměstí, ale zamíří přes Zámeckou ulici 
cestou, která se klikatí lesoparkem na sva-
zích Zámeckého kopce až k bráně Úřednic-
kého traktu, kde alej začíná. 

Ještě donedávna byla tato cesta lemová-
na starými javory. Stromořadí to bylo vel-
mi neobvyklé a arboristé by na stromech 
viděli jen samé vady. Jejich neobvykle vy-
soké, řídké a křivolaké koruny byly vy-
chýleny tak, jak stromy rostly za světlem. 
Stav některých stromů byl opravdu špat-
ný a mnohé měly spodní části kmenů čás-
tečně vyhnilé do dutin. Pro nás místní ale 
byly ty staleté stromy krásné. Když byl po-
prvé zveřejněn záměr celkové revitalizace 
Zámeckého kopce, bylo zřejmé, že projekt 
bude muset řešit i další osud tohoto stro-
mořadí, a že to nebude jednoduché rozho-
dování. 

V podstatě existují jen dva způsoby, jak 
k podobným dožívajícím alejím přistupo-
vat. První možnost spočívá v razantní jed-
norázové obnově – všechny stromy jsou 
pokáceny a alej je následně založena úpl-
ně znova. Tento způsob obnovy památká-
ři i projektanti obvykle preferují a z jejich 
pohledu je to logické, neboť je tak obnoven 
původní stejnověký ráz stromořadí. Je to 
také jednodušší a levnější. Taková změna 

Městské
informační
centrum

Na kole za poznáním po okolí Náchoda
Zimní období je již minulostí a nastu-

puje jaro – čas stvořený pro poznávání 
přírody, cyklo i pěší výlety. Pro vyznava-
če jízdních kol jsme vydali cykloprůvod-
ce po okolí Náchoda. 

Brožura obsahuje 11 výletů, které vás 
zavedou nejenom na Náchodsko a Brou-
movsko, ale i do blízkého polského pří-
hraničí. U každého výletu je uveden popis 
trasy, výškový profil, mapa s vyznačenou 
trasou a fotografie. Součástí je i uvede-
ní turistických zajímavostí na trase nebo 
možnosti občerstvení. 

Tištěný cykloprůvodce je pro vás k do-
stání v informačních centrech na Masary-
kově náměstí a v Malých lázních. 

S politováním oznamujeme, že ani v le-
tošním roce se z důvodu vládních opatře-
ní proti šíření koronaviru neuskuteční ob-
líbená akce NÁCHODSKÉ MÁJOVÁNÍ (7. 5.).

Ze stejného důvodu se tedy neuskuteč-
ní ani tradiční OHŇOSTROJ k výročí kon-
ce 2. světové války pořádaný ze Státního 
zámku v Náchodě.

Děkujeme za pochopení a těšíme se  
s vámi na setkání v příštím roce.

Náchodské 
Májování zrušeno
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je však opravdu razantní, šok z odstranění 
starých stromů bývá zejména u místních 
lidí obrovský a veřejností je tento přístup 
obvykle vnímán velmi negativně. Druhý 
přístup spočívá v postupné obnově jednot-
livých stromů tak, aby byla udržena kon-
tinuita stromořadí jako takového. Koruny 
jsou opakovaně ošetřovány zdravotními 
řezy a postupně jsou odstraňovány jen ty 
stromy, které jsou opravdu v havarijním 
stavu a přímo ohrožují kolemjdoucí. Po-
kácené stromy jsou průběžně nahrazová-
ny novou výsadbou. Hlavní výhodou je, že 
alej se mění jen pozvolna. Nežádoucím dů-
sledkem tohoto přístupu však bývá různý 
vzrůst stromu, což může někdy působit ne-
esteticky. I přesto je mi osobně tento způ-
sob péče mnohem bližší. Vzrostlé, stárnou-
cí a postupně odumírající stromy, které se 
staly v naší krajině vzácnými, právem vní-
máme jako ty nejhodnotnější, nejkrásněj-
ší a nejzajímavější. A význam těchto stro-
mů pro hmyz, hnízdící ptactvo a celkovou 
biodiverzitu i ochranu přírody je zcela ne-
zpochybnitelný. 

Zadavatelem projektu revitalizace Zá-
meckého kopce bylo Město Náchod, zpra-
covatelem byl ve výběrovém řízení v roce 
2014 zvolen ateliér New Visit. První ne-
lehká jednání ohledně osudu zmiňované-
ho stromořadí, kterých jsem měl možnost 
se účastnit, proběhla tuším někdy kolem 
roku 2015. Původně zpracovatel projektu 
navrhoval odstranit téměř celé stromořa-
dí a plánovanému ovocnému sadu v okolí 
cesty měly ustoupit i další staleté stromy. 
Složitá a opakovaná jednání nakonec vy-
ústila v kompromisní dohodu. Nově plá-
novaný ovocný sad byl rozdělen do dvou 
částí, takže nejhezčí staletý dub a několik 
dalších hodnotných stromů v ohbí cesty 
zůstalo na svém místě. Stromořadí podél 
cesty bylo rozděleno do několika celků, 
úseky ve kterých převažovaly vitální stro-
my, měly být zachovány. Javory měly být 
ošetřeny prořezem, v horkém létě skýtat 
při výstupu na zámek stín a zajímavým 
způsobem dotvářet svým vyšším koruno-
vým patrem navazující ovocné sady. Ská-
ceny a nahrazeny novou výsadbou měly 
být pouze ty úseky, kde převažovaly stro-
my ve špatném či havarijním stavu. Z vy-
jednaného kompromisu jsem měl velkou 
radost a celkově považuji projekt obno-
vy Zámeckého kopce, tak jak byl projed-
nán a prezentován veřejnosti za kvalitní 
a dobře zpracovaný. O to větší bylo mé 
zklamání nad dalším vývojem. 

Revitalizace Zámeckého kopce předsta-
vuje jednu z největších investic tohoto dru-
hu u nás a od samého počátku bylo jas-
né, že ji Náchod ze svého rozpočtu nemůže 
zafinancovat. Proto byl projekt poté, co se 
Městu Náchod nepodařilo získat potřeb-
nou dotaci, předán Správě národní památ-
kové péče ČR (dále jen NPÚ). Další jedná-
ní s projektantem pak probíhala neveřejně 
zcela v režii této instituce. V roce 2018 byly 
potřebné peníze ze státního rozpočtu NPÚ 
přiděleny a památkáři přistoupili k reali-
zaci projektu. Bohužel po převzetí projek-
tu rozhodla Správa PNÚ ve spolupráci se 
zpracovatelem projektu a za souhlasu do-
tčených orgánů státní správy o vykácení 
prakticky celého stromořadí včetně úseků 
s převahou vitálních stromů, které měly 
být původně zachovány. Staré javory podél 
cesty k zámku pak byly odstraněny mezi 
prvními stromy. Na svém místě zůstal jen 
krátký úsek stromořadí za Střediskem vol-
ného času Déčko a několik stromů v po-
slední zatáčce pod zámkem. 

Snad aby toho nebylo málo, rozhodli se 
památkáři nakonec odstranit i tu posled-
ní část stromořadí pod zámkem a zažádali 
o povolení. Hlavní argumenty pro skácení 
zbývajících vzrostlých javorů tak, jak zazně-
ly na terénní schůzce, kde se osud stromů 
řešil, byla potřeba jednorázové obnovy celé 
aleje a nevyhovující zdravotní stav stromů. 
Památkáři i zástupci ateliéru dále argumen-
tovali tím, že by stromořadí clonilo pohled 
na zámek, případně výhled ze zámku. 

Všechny tyto argumenty považuji za ne-
podložené. Tato poslední část stromořadí 
neprochází místy, kde je plánována výsad-
ba sadu. Na rozdíl od již skáceného úse-
ku je a zůstane bezprostřední okolí těch-
to javorů obklopeno dalšími vzrostlými 
stromy, které mají být zachovány i v bu-
doucnu. Lze tedy důvodně předpokládat, 
že pokud i zde dojde k odstranění stromo-
řadí, budou nově vysazené stromy v zásti-
nu, porostou pomaleji a jednolitý ráz nová 
alej beztak nezíská. Ze stejného důvodu je 
bezpředmětný i další argument, stromo-
řadí obklopené dalšími vzrostlými stromy 
žádný výhled clonit nebude. A při posled-
ní kontrole bylo všech šest stromů navrže-
ných k pokácení ohodnoceno jako vitálních 
a perspektivních. 

Okolo zámku se teď hodně kácí. Během 
sanace zámeckého lesoparku bude odstra-
něna celá řada zestárlých a odumírajících 
stromů. Mnoho z dalších nejmohutnějších 
stromů, které původně měly být zachová-
ny, bylo v průběhu uplynulých deseti let 

oslabeno suchem, je napadeno hmyzími 
škůdci a zejména houbovými parazity. Lze 
se tedy důvodně obávat, že v brzké budouc-
nosti dojde z bezpečnostních důvodů k je-
jich odstranění. Takto zřejmě záhy odumře 
většina zdejších jasanů, které jsou postiže-
ny nekrózou a pozvolna prosychají. Je v po-
řádku, že jsou odstraňovány náletové aká-
ty i zasychající smrky, ale proč v rozporu 
s původním plánem tolik vadí těch několik 
zdravých javorů? Opravdu nevím… 

Ze všech výše zmíněných důvodů se do-
mnívám (a nejenom já), že je žádoucí pone-
chat tuto poslední část stromořadí na da-
ném místě tak, jak s tím původní projekt 
počítal. K záměru památkářů skácet zbý-
vajících šest zdravých javorů podal námit-
ku spolek Sbor dobrovolných občanů a ná-
chodský odbor životního prostředí návrh 
památkářů smetl ze stolu. Zdůvodnění to-
hoto rozhodnutí má osm stran a je to zají-
mavé čtení. Bohužel, NPÚ se proti zákazu 
kácení odvolal na kraj, nadále usiluje o li-
kvidaci stromů a osud javorů tak zůstá-
vá nejasný.

Původní projekt, tak jak byl prezento-
ván a veřejně projednán, počítal se zacho-
váním souvislých úseků javorového stro-
mořadí. NPÚ s realizátorem projektu bez 
jakékoliv veřejné diskuze projekt změnil 
a bez ohledu na předchozí dohodu, veřejné 
mínění i vyjádření odboru ŽP trvá na od-
stranění i zbývající části stromořadí včet-
ně šesti zdravých stromů. Bojím se, že tato 
změna nebude poslední a přiznávám se, že 
v některých aspektech mě přístup našich 
památkářů nesmírně irituje. Pokud bydlí-
te poblíž centra, budou vám mluvit do ve-
likosti i polohy každého střešního okénka. 
A pak nechají uprostřed městské památ-
kové zóny Náchod na náměstí v místě, kde 
donedávna stával dům s freskou a sedlo-
vou střechou, vyrůst takovou ohavnou čer-
venou kostku, jako je podnik Arkána. Právě 
takováto úřednická arogance, velkopanská 
nabubřelost, bezohlednost, neústupnost 
a na druhou stranu naprostá nepochopi-
telnost některých rozhodnutí činí tyto ji-
nak tolik potřebné orgány státní správy 
mezi obyčejnými lidmi tak nepopulární. 
Čekám, kdy se památkáři ve stejném du-
chu rozhodnou revitalizovat (rozuměj po-
kácet) Zámeckou alej. Tam jsou také mno-
hé lípy ve špatném stavu, stromořadí je 
mimořádně různověké a jistě by bylo nej-
jednodušší celou alej znovu založit. Tento-
krát budu mezi prvními, kdo se tam k těm 
stromům půjde přivázat…   

Mgr. Jan Ježek, zastupitel

Cesta na zámek před rokem a dnes

Vizualizace 
projektanta 
dokládá, že 
původní projekt 
dle dohody 
počítal se 
zachováním 
podstatné části 
stromořadí
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Pro svůj závod v Říkově u České Skalice
hledáme uchazeče na následující pozice:

Náplň práce: 

·
 

Hlavní pracovní poměr
 

·
 

Práce v kovovýrobě, ve
 

výrobě 
drátěného programu, ve skladu,       
v logisce, v

 
práškové lakovně

 

·

 

Práce ve
 

dvousměnném provozu
 

Požadujeme:

 

·

 

Samostatnost, 
zodpovědnost, přesnost, 
manuální zručnost

 

·

 

Odpovídající vzdělání

 

Nabízíme:
 

·

 

Výborné platové      
podmínky 

 

·

 

Práce ve stabilním  
a slušném kolekvu 

 

Gondella CZ s.r.o., Říkov 266
552 03 Česká Skalice 

Tel 491 40 12 11 nebo jobs@gondella.cz

Strojírenský/á  dělník / dělnice

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování, 
pracoviště Červený Kostelec / Velké Poříčí. 

www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 445

operátor/ka gumárenské výroby, mzda 
35 000 Kč až 37 000 Kč měsíčně,

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výro-
bě vytlačovaných pryžových těsnění pro au-
tomobily, hledá zaměstnance na pozice:

provozní elektrikář, mzda 45 000 Kč až 
50 000 Kč měsíčně.

Plastová okna a dveře

SUPER SLEVY
Naše nabídka:
okna, dveře, parapety, rolety, žaluzie
Prodáváme okna z německých profi lů
ALUPLAT, VEKA
AKCE! Vchodové dveře od 6.600 Kč
ZÁRUKA 5 LET!

DVEŘE INTERIÉROVÉ
Porta Doors, DRE
Zavolejte a objednejte si zaměření zdarma!

Obchodní kancelář: 
Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 15b

tel. +48 748 664 799, GSM: +48 507 029 
e-mail: europol@oknakudowa.pl

www.oknakudowa.pl
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ZŠ PLHOV
Naše kuchařka – 7.B

Abych „svým“ dětem ze 7. B zpestřila di-
stanční výuku, připravila jsem pro ně pro-
jekt „Můj recept“. Nejprve ode mne dostali 
dopis: „Protože rodiče se o vás měsíce doma 
starají, je načase i pro maminky a táty něco 
udělat. Něco dobrého jim uvaříte, zároveň 
budete s receptem dál pracovat.“

Každý žák měl za úkol vyhledat nějaký 
recept, podle kterého by chtěl vařit. Za-
psal si suroviny, které bude potřebovat, 
jejich množství a jednotky. 

Hlavní částí celého úkolu bylo samot-
né vaření. Děti už během své práce po-
sílaly fotky, sdílely videa, komentovaly 
svoji práci i práci spolužáků. Ale vaře-
ní a následná konzumace v rámci rodiny 
byly jen částí celé akce. Následně každý 
sepsal recept podle dané osnovy a požá-
dal rodiče o vyjádření, jak jim chutnalo. 
Zapojili jsme i matematiku – každý spočí-
tal, na kolik korun vaření vyšlo. Také měli 
žáci za úkol spočítat, kolik surovin by po-
třebovali a kolik korun by to stálo, kdyby 
vařili pro celou třídu 7. B.

Výstupem a zakončením domácího 
kuchtění je i sebehodnocení. Kuchaři 
amatéři vyplnili hodnotící dotazník, za-
mýšleli se nad tím, nakolik se práce daři-
la, co bylo obtížné, z čeho měli oni sami 
i jejich rodiče největší radost. A aby vše 
nezůstalo zapomenuto, vytvořili jsme 
i knihu „Naše kuchařka – 7.B“. Všechny 
recepty jsme shromáždili do jedné pub-
likace a doplnili fotkami z průběhu práce 
i hotových pokrmů. V „knize“ se sešly re-
cepty na hlavní jídla i na dezerty, pochut-
nal by si opravdu každý. 

Učení na dálku je už dlouhé, není to 
lehké ani pro děti a jejich rodiny ani pro 
učitele. Alespoň takto se snažíme školní 
práci zpestřit. „Naše kuchařka – 7.B“ nám 
zůstane jako dokument toho, jak jsme se 
učili v době koronakrize.

Michaela Adamcová, třídní učitelka 7.B
Jak 7.B hodnotí svoji práci v kuchyni?

 Naučil jsem se sepsat postup, spočítat 
výdaje spojené s jídlem. Dříve by mě ani 
nenapadlo se tím zabývat.

 Dort jsem pekl se svou sestrou, která je 
na pečení šikovná. Na projektu se mi líbi-
la volnost, díky níž jsem vytvořil recept, 
jaký jsem chtěl.

 Projekt mě bavil, protože to bylo zase 
něco jiného než jen sedět u počítače. Moc 
jsme si to s mamkou užily.

 Naučila jsem se ovládat naši troubu, 
protože to není tak jednoduché, jak jsem 
si myslela. Pak jsem zjistila, že členové 
naší rodiny dokážou sníst tři šišky štrůdlu 
na posezení. Nyní už vše zvládnu sama 
a jsem na sebe pyšná, že dokážu pomoct 
mamce. 

 Líbilo se mi, že se do toho zapojili všichni. 
 Nejlepší na té naší kuchařce je, že je 

to dobrá inspirace, když jsem teď pořád 
doma.

 Líbilo se mi, když z těch všech receptů 
potom vznikla kuchařka. 

 Jediný mínus té bábovky je, že u recep-
tu nebylo napsáno, jak dlouho se má péct. 
Tak jsem to musela odhadnout.

 Nejvíc se mi líbí, že je to od celé třídy. 
Můžu se naučit péct něco, co jsem neznala. 
A je dobré, že u toho jsou i fotky. Jsem ráda, 
že to paní učitelka tak dobře vymyslela.

 Projekt mi na začátku připadal jako 
docela zbytečný, ale pak jsem si řekl, že 
z toho bude večeře, a ne jenom projekt. 
Byla to zábava a taky jsem se najedl.

Zápisy do 1. tříd
Nejdůležitější událostí posledních týd-

nů byly bezesporu zápisy žáků do budou-
cích 1. tříd. Bohužel i letos probíhaly pou-
ze on-line bez účastí dětí, ale přesto velmi 
úspěšně. „Chtěl bych poděkovat všem ro-
dičům za důvěru, kterou vyjádřili naší 
škole tím, že zapsali svého potomka prá-
vě k nám. Zápis dopadl velmi dobře a my 
už se moc těšíme na první setkání s dět-
mi a jejich rodiči, které se uskuteční, po-
kud to epidemiologická situace umožní, 
2. června 2021. Podrobnosti, včetně se-
znamu přijatých dětí naleznete na našich 
webových stránkách“, uvedl ředitel školy 
Mgr. František Majer.
Testování dětí

A ještě jedno poděkování, a to všem 
našim rodičům, kteří umožnili naprosto 
bezproblémový návrat dětí prvního stup-
ně do škol. V současné, místy až hyste-
rické atmosféře ve společnosti, která se 
týkala povinného testování dětí a nošení 
roušek, se zachovali skvěle a dětem ná-
vrat do školy umožnili. Věřte, že ani my 
nemáme nejmenší radost z nutných opat-
ření, ale bohužel je to v současné době je-
diná možnost, jak mohou děti do školy do-
cházet. Ještě jednou velké díky.

CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

Zaujmout děti při klasické výuce je těž-
ké a při distanční ještě těžší. A dostat je 
ven, do přírody? I o to se snažíme, ob-
zvlášť, jde-li o předmět jako je seminář 
z biologie. Při některých úkolech stačí jen 
tiše pozorovat přírodu – ptáky a drob-
né savce, jejich stopy ve sněhu a jiné po-
zůstatky jako ohryzané šišky, chomáč-
ky chlupů nebo olámané větvičky. Jindy 
zase aktivně vyrábět lojové koule a věšet 
na stromy nebo sypat ptákům slunečnico-
vá semínka do krmítka na zahradě nebo 
balkóně. A při dalším si třeba na procház-
ce zimní přírodou všímat kůry stromů 
a pořídit si její otisk.         Ivana Šimurdová

Aktivity dětí
Aby to nevypadalo, že nic jiného se 

v naší škole neděje, tak přikládáme i pár 
vět od paní učitelky Šimurdové, kte-
rá s dětmi pracuje i v této nelehké době 
na i trochu „jiných“ aktivitách, než je 
pouhá výuka: 

Ani přísná hygienická opatření neodra-
dila naše žáky v účasti na lesnické soutěži 
YPEF 2021. Tři tříčlenná družstva soutěži-
la o postup do regionálního kola - samo-
zřejmě on-line. Nejvíc bodů získalo druž-
stvo žáků osmých tříd ve složení: Johana 
Lepšová, Nikola Kylarová a Martin Ťokan 
a bude reprezentovat náš okres na regio-
nálním kole pořádaném Lesnickou akade-
mií v Trutnově. Gratulujeme!

Rekonstrukce odborných učeben
Plhovská škola má zdárně za sebou re-

konstrukci odborných učeben. Během 
podzimu a zimy byly kompletně zrekon-
struovány a vybaveny novým nábytkem 
a také některými novými pomůckami 
učebny fyziky, přírodopisu, chemie, in-
formatiky a učebna cizích jazyků.

To je další důvod, proč už se opravdu tě-
šíme na příchod žáků do školy. Zejména 
na žáky 2. stupně čekají moderně vyba-
vené učebny, navíc zrekonstruované tak, 
aby nabízely nejen účelné, ale i estetické 
prostředí.

Děkujeme městu Náchod i všem fir-
mám, které se na rekonstrukci podílely, 
za další krok v budování moderní a pří-
větivé školy.                        Vladimír Honzů
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PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA
Praktická škola, Základní ško-

la a Mateřská škola Josefa Ze-
mana, Náchod, nabízí komplex-
ní výuku dětem se speciálními 

vzdělávacími potřebami, po ukončení stu-
dia na základní škole speciální tedy mo-
hou žáci pokračovat ve studiu na střed-
ní škole, tj. na praktické škole jednoleté,

případně na praktické škole dvoule-
té. Naše střední škola je určena dětem 
se středně těžkým až těžkým mentálním 
postižením. Snažíme se pro ně vytvářet 
podmětné prostředí a dbáme na vzájem-
nou komunikaci mezi žáky a učiteli, tvůr-
čí atmosféra je pro studenty motivací se 
dále zlepšovat a posouvat hranice svých 
možností. U studentů s těžšími formami 
postižení usilujeme o rozvinutí jejich po-
tenciálu, přičemž výuku přizpůsobujeme 
schopnostem každého z nich.

 Výuka je zaměřena především na prak-
tické předměty, mezi které patří např. 
příprava pokrmů, dílenské práce, úklid 
a rodinná výchova. Studenti dvouletého 
oboru dostávají také lekce cizího jazyka, 
pracují na zahradě, na počítači a chodí na 
praxi do DD v Náchodě. Zejména ve dvou-
letém oboru se tak mohou naučit různé 
pracovní činnosti, které jim do budoucna 
pomohou najít uplatnění třeba v kuchyň-
ských provozech, kde mohou pracovat 
jako pomocná síla. Vzdělávání je ukonče-
no závěrečnou zkouškou, po jejím slože-
ní absolventi získají vysvědčení o závěreč-
né zkoušce.

Obory budou otevřeny i ve školním 
roce 2021/2022. Za nezletilého uchazeče 
podává přihlášku zákonný zástupce. Bliž-
ší informace vám rádi poskytneme přímo 
na naší škole se sídlem v Náchodě, ul. Ji-
ráskova čp. 461, případně telefonicky na 
čísle 491 422 910.             Mgr. Jiří Hofman

Tři čtvrtletí letošního školního roku 
jsou za námi. Po většinu tohoto času 
však zdejší učebny zely prázdnotou, na-
nejvýš se z nich ozývaly nikoliv dětské, 
ale hlasy vyučujících, kteří odtud vedli 
distanční výuku.

„Ještě před rokem by si asi málokdo 
z nás dovedl představit, co všechno se 
zvládne naučit za dvanáct následujících 
měsíců díky této takřka nepřetržité for-
mě oboustranné komunikace mezi učite-
lem a žáky prostřednictvím tolik rozdíl-
ného technického vybavení. Kupodivu se 
teď ale zdá, že je jich nějak míň a míň. 
Na druhou stranu je však bohužel také 
na všech zúčastněných stranách znát, že 
chuť pokračovat nadále touto naprosto 
vyčerpávající formou vzdělávání je stále 
nižší a nižší,“ konstatuje ředitelka školy 
Mgr. Radka Lokvencová. 

Pandemická situace zkomplikovala 
řadu činností nejen v běžném životě nás 
všech, ale i v obvyklém chodu školy: zá-
pisy do budoucích prvních či šestých tříd 
proběhly online, tedy bez fyzické přítom-
nosti dětí a jejich zákonných zástupců; 
deváťáci, kteří se připravují na přijímací 
zkoušky, dostali alespoň možnost zúčast-
nit se intenzivního kurzu českého jazyka 
a matematiky, a to formou konzultací se 
svými pedagogy; v neposlední řadě je žá-
kům k dispozici školní knihovna (seznam 
titulů na zapůjčení je na webových strán-
kách www.zstgmnachod.cz.) 

Velmi zajímavým zpestřením rozvrhu 
vyučovacích hodin realizovaných na dál-
ku se mohl žákům druhého stupně jed-
noznačně stát předvelikonoční projek-
tový den. Jednalo se o online zábavný 
vzdělávací kvíz nazvaný Velikonoční ces-
ta na Mount Knowledge. Během posled-
ního dopoledne před svátečními dny děti 
postupně zdolávaly sedm jeho úrovní, 
v každé na ně čekaly otázky z jiné oblas-
ti (kupříkladu z umění, historie, sportu, 
nechyběly ani dotazy týkající se Harryho 
Pottera,…). 

„Šlo nám hlavně o to, abychom naše 
žáky v této nelehké době o něco víc po-
vzbudili k další práci, inspirovali je k al-
ternativním způsobům získávání či 
prověřování si svých znalostí,“ uvádí 
Mgr. Jaroslav Macháček, vedoucí reali-
začního týmu. 

V této, dle výsledků jednoznačně zda-
řilé povzbuzující akci, které se zúčastni-
la většina pozvaných (= děti, které měly 
možnost být online), nejvíce zazářil Marek 
S. z 8. B se skvostným výsledkem 203 380 
bodů, což je dvakrát vyšší výsledek opro-
ti ostatním. Skvěle si pak vedli i Pepa 
Č. ze 7. A, Adam B. ze 7. C. či Vojta V. ze  
7. A. Žádná z dívek sice neobsadila nej-
vyšší místa, přesto se mezi elitu dostala  
(5. místo) Simona J. z 8. B. 

   Zprávičky 
 z Masaryčky

Zmínit se je třeba opět i o dlouhodo-
bém sportovně laděném projektu naší 
školy s názvem Jdeme na OH v Tokiu. Tříd-
ní kolektivy se už několik měsíců „virtu-
álně“ snaží o co nejrychlejší zdolávání 
vzdálenosti, která nás dělí od dějiště le-
tošní letní olympiády, tedy od metropo-
le Japonska. Hlavním kritériem jsou zde 
absolvované kilometry, respektive kroky, 
co jednotlivci absolvují během svých po-
hybových aktivit realizovaných hlavně 
v přírodě. Jimi do školy nahlášené úda-
je se poté zapisují do opakovaně aktuali-
zované mapy (ke zhlédnutí je na několika 
místech, např. na školním webu, v Baka-
lářích apod.). 

„Cílem tohoto projektu je podporovat 
žáky během pandemie k aspoň částeč-
nému pohybu – zde zdůrazňuji, že vše je 
na zcela dobrovolné bázi! – Taky chceme 
vést třídní kolektivy k týmové práci,“ zmi-
ňuje Mgr. Jaroslav Macháček, spoluautor 
této aktivity, a dodává: „Součástí projek-
tu jsou i dílčí časově nebo věkově limito-
vané akce (Metujské mosty, Cvičení s Mí-
šou aj.). Snažíme se prostě děti inspirovat 
k jakékoliv, třebaže minimální, ale nevy-
nucované formě sportování, pochopitelně 
provozované dle nynějších vládních na-
řízení. A opravdu moc si vážíme těch, co 
s námi spolupracují.“ 
Kolektiv ZŠ TGM Náchod přeje všem hlavně 

pevné zdraví a děkujeme i za spolupráci!

Zase SPOLU ve škole
 Konečně! Dveře do naší 

školy se otevřely a my se 
opět můžeme společně posa-
dit do kruhu a sdílet zážitky, 

pocity a myšlenky. Sice ještě ne v plném 
počtu a také s mnohými opatřeními, ale 
přesto by se atmosféra prvního dne dala 
bez nadsázky přirovnat k prvnímu zářijo-
vému dni po konci prázdnin, kdy se mír-
ná nervozita mísí s nadšením.

Distanční výuka nám všem nabídla 
spoustu výzev a možností posunout své 
schopnosti a dovednosti zase o kus dál. 
Mnohdy i směrem, kterým jsme se nikdy 
vydávat neplánovali. Avšak její obrovskou 
slabinou zůstává chybějící osobní kontakt 
dětí s učitelem a také dětí mezi sebou na-
vzájem.

ZŠ kpt. Jaroše
odloučené pracoviště 
kpt. Jaroše Trutnov
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Proč je pro děti osobní kontakt tak dů-
ležitý? Jedním ze základních pilířů pro-
gramu ZAČÍT SPOLU je spolupráce. A ten-
to pojem v sobě zahrnuje mnoho dílčích 
dovedností. Aby se dítě mohlo posouvat 
ve svém učení a nabyté zkušenosti v bu-
doucnu skutečně uplatňovat, potřebuje 
se naučit pracovat se spolužáky, respek-
tovat jejich odlišnosti i rozdílné názory, 
diskutovat o možných řešeních, poskyto-
vat ostatním zpětnou vazbu k jejich práci, 
refl ektovat svůj přínos pro práci celé sku-
piny a především otevřeně komunikovat. 

Málokdo z dnešních žáků bude v bu-
doucnu pracovat opravdu samostatně 
a nezávisle na ostatních lidech. Ať už 
člověk najde zalíbení v jakémkoliv obo-
ru, téměř vždy potřebuje efektivně spolu-
pracovat s ostatními lidmi. A protože lidé 
nejsou stejní, není to vždy jednoduché. 
Proto se v naší škole soustředíme na vzá-
jemnou komunikaci mezi žáky a na utvá-
ření bezpečného prostředí, ve kterém děti 
mohou spolupracovat a případné nesho-
dy či konfl ikty řešit otevřeně a konstruk-
tivně.

Návrat do školy s sebou nese možnost 
znovu se společně smát a povídat si z očí 
do očí bez nutnosti kvalitního připojení 
k internetu, ale také potřebu vzpomenout 
si na pravidla, která jsme si ve třídě spo-
lečně nastavili, abychom se v ní všichni 
cítili příjemně a bezpečně. Protože kvalit-
ní vztahy vždy vyžadují péči. A to je dob-
ře.

Střední průmyslová škola 
stavební a Obchodní 
akademie architekta 
Jana Letzela, Náchod, 
příspěvková organizace

Ohlédnutí za dvěma úspěšnými měsíci 
Během února a března probíhal 

na Střední průmyslové škole staveb-
ní a Obchodní akademii arch. Jana Le-
tzela v Náchodě přípravný kurz na při-
jímací zkoušky na střední školy. I když 
se kvůli epidemiologické situaci jednalo 
o online kurz, našlo se velké množství zá-
jemců, kteří si chtěli upevnit své znalos-
ti jak v matematice, tak v českém jazyce. 
Své nabyté vědomosti budou moci zúro-
čit během jednotných přijímacích zkou-
šek, které se uskuteční 3. a 4. května také 
na naší škole.

Zatímco se během února a března chys-
tali budoucí středoškoláci na své studium 
třeba právě na naší škole, jejich starší ko-
legové zářili na online veletrzích fi ktiv-

ních fi rem v Hradci Králové, a dokonce 
i na mezinárodním veletrhu v Praze. 

23. února 2021 se konal 18. ročník Ve-
letrhu fi ktivních fi rem v Hradci Králo-
vé. Na tento veletrh se přihlásilo celkem 
35 fi rem. Z toho bylo 5 zástupců z naší 
školy. Jednalo se o společnosti Terra Socks, 
s. r. o., Student́ s view, s. r. o., PrimaFe-
el, s. r. o., ElderienGrain, s.r.o. a CaspoSa-
fe, s. r. o.

 „Přihlášené fi rmy mohly soutěžit v ka-
tegoriích o nejlepší logo, slogan a také e-
-prezentaci a katalog. Z výsledků těchto 
jednotlivých soutěží bylo sestaveno po-
řadí. Deset z nich postupovalo do fi ná-
le. Velkým úspěchem pro nás bylo, že dvě 
fi rmy reprezentující naši školu se probo-
jovaly do TOP 10 fi ktivních fi rem. Po fi ná-
le byly vyhlášeny konečné výsledky. Desá-
té místo připadlo společnosti CaspoSafe, 
s.r.o., osmou příčku obsadila Elderien-
Grain, s.r.o., která zároveň dosáhla největ-
šího úspěchu, protože v soutěži o nejlepší 
logo získala bronz,“ s nadšením nám sdě-
lila studentka Hana Vanclová, asistentka 
FF CaspoSafe, s.r.o.

Ještě většího úspěchu dosáhly fi ktivní 
fi rmy z naší školy na 26. ročníku Mezi-
národního veletrhu fi ktivních fi rem, kte-
rý se online konal ve dnech 17.–18. břez-
na. Zúčastnilo se ho 75 fi ktivních fi rem 
z České republiky, Slovenska, Rakouska, 
Rumunska a mnoha dalších zemí.

Mezi 20 nejlepších se probojovala i fi r-
ma Zenn-light, s.r.o. 

Více nám prozradí Anna Steinerová, ře-
ditelka této úspěšné společnosti: „V živém 
přenosu jsme krátce v českém i anglickém 
jazyce představili náš sortiment a design 
osvětlení. V celkovém součtu jsme se za-
řadili na 4. místo v soutěži o nejlepší fi k-
tivní fi rmu veletrhu a následovala i další 
umístění (4. místo za prezentaci, 8. mís-
to v soutěži o nejlepší fi remní roušku 
a 10. místo mezi katalogy). Děkuji pedago-
gům ze SOA Náchod za čtyřletou přípravu 
a velké díky patří mému kolegovi Patriku 
Bergerovi za pomoc s realizací prezenta-
ce a představení fi rmy v anglickém jazy-
ce pro studenty ze zahraničí. Za tuto zku-
šenost jsme velmi vděční.“

Velký dík patří všem, kteří vzorně 
v době online výuky reprezentovali naši 
školu. A vám nováčkům, kteří se rozhod-
nete pro studium na naší škole, přejeme 
hodně radosti z podobných studijních 
a profesních úspěchů.       Mgr. Lea Zálišová 

 

 

Praha 18. března 2021 

ONLINE 

PAMĚTNÍ LIST 
FIRMĚ 

Zenn-light, s. r. o. 

26. MEZINÁRODNÍ VELETRH FIKTIVNÍCH FIREM 

Mgr. Richard Žert 
ředitel školy 

Mgr. Richard Žert Magdaléna Strnadová 
ředitelka Antre, s. r. o. 

 

Distanční výuka
Jak funguje distanční výuka v naší škole?

Již od října 2020 vyučujeme každou 
vyučovací hodinu online dle skutečného 
rozvrhu hodin. K výuce používáme Goo-
gle učebny (Google Meet). Je to platfor-
ma, která umožňuje učiteli odeslat žákům 
různé studijní materiály, vytvářet online 
testy a hlavně organizovat online hodiny. 
Na druhou stranu žáci mohou skrz tyto 
učebny posílat úkoly zpět vyučujícím, při-
pojovat se na online hodiny a také sdílet 
různé dokumenty se svojí třídou.

Od 2. pololetí jsme začali využívat také 
individuálních konzultací v budově ško-
ly. Tyto konzultace jsou hojně využívány 

hlavně při výuce odborných předmětů, 
na které klademe velký důraz. Je důleži-
té, aby žáci rozuměli probíranému učivu 
a uměli získané teoretické znalosti pou-
žít v praxi. 
K jaké odbornosti se žáci připravují?

Studijní obor cestovní ruch připravu-
je žáky pro práci jak v cestovních kance-
lářích, tak v jakékoliv jiné administrativě 
s tím, že žáci musí umět veškerou činnost 
s přesahem do zahraničí. Například počí-
tají zahraniční cestovní příkazy, účtují za-
hraniční cesty, vyhotovují korespondenci 
jak v českém, tak v anglickém jazyce, jsou 
schopni vést pohovor či pracovní schůzku 
v angličtině či dalším cizím jazyce. Učí se 
všem běžným administrativním činnos-
tem: vedení pokladní knihy, evidence poš-
ty, faktur, příprava podkladů pro účtárnu, 
práce na počítači, organizace pracovních 
schůzek či cest a podobně. 

Studijní obor ekonomické lyceum má 
široký záběr své odbornosti. Připravuje 
žáky pro nástup na ekonomické úseky fi -
rem či podniků s jazykovou vybaveností. 
Také ale připravuje žáky na další studium 
na vysoké škole či vyšší odborné škole. 

Sportovní management má dvojí za-
měření a to sportovní, kde se žáci učí vše 
o sportu, sestavení tréninku, měření tě-
lesné zátěže, fyziologii sportovce, somato-
logii apod. Druhé zaměření je seznamuje 
s ekonomickým vedením sportovních klu-
bů či organizací, potažmo jakýchkoliv ji-
ných fi rem či podniků.

 Distanční vyučování je v současné 
době plnohodnotná online výuka s tím, 
že škola i nadále poskytuje žákům a rodi-
čům zázemí, kam se mohou obrátit o po-
moc. Přesto ale budeme rádi, až budeme 
mít naše žáky opět ve svých lavicích!

Mgr. Dana Jarolímová, ředitelka školy
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Denní stacionář v Červeném Kostelci přijímá nové klienty. 
Služba Oblastní charity Červený Kostelec otevřená v létě roku 
2020 je určená klientům, kteří jsou odkázáni na péči druhých 
a nemají zajištěnou potřebnou péči během dne, kdy jsou jejich 
blízcí v zaměstnání. Připravujeme individuální i skupinové čin-
nosti dle přání klienta a našich možností, v případě zájmu zajis-
tíme stravu a potřebný odpočinek.

Cílem Denního stacionáře je stát se místem setkávání a akti-
vit pro své klienty – věříme, že obzvlášť v dnešní době omeze-
ní kontaktů je možnost blízkosti k dalším lidem velice důležitá.

Denní stacionář není lůžkovým zařízením, provozní doba je 
každý všední den od 7.00 do 15.30. Po této době se klienti vra-
cí domů, nejsou tedy odloučeni od svých nejbližších. Naši služ-
bu na základě individuálního plánu přizpůsobujeme potřebám 
a přáním klientů – v naší nabídce jsou individuální i skupinové 
aktivity, které před přijetím vzájemně projednáváme. Poskytu-
jeme také dopravu do stacionáře i z něj.

Důležitá je pro nás pochopitelně i otázka bezpečnosti našich 
klientů a personálu. V prostředí stacionáře se nachází dvě germi-
cidní lampy, které neustále po dobu pobytu klientů čistí vzduch. 
V čase, kdy klienti jsou mimo naše zařízení, (převážně v noč-
ních hodinách) využíváme ozonového zářiče, který nejen, že čistí 
vzduch, ale také ničí bakterie a viry. Dále bylo zakoupeno zaříze-
ní, které do prostoru denního stacionáře rozprašuje (díky mo-
bilnímu kompresoru) pod tlakem dezinfekci. Obdobné zařízení, 

má dveře otevřené

     Otevíráme pro vás novou privátní  

          UROLOGICKOU AMBULANCI 
          v prostorách Polikliniky v ulici Němcové 

                         v Náchodě (při Městském úřadě) 
Přijímáme  

• neobjednané pacienty 
• nebo se můžete objednat  

o telefonicky: 737253989 
o e-mailem: ordinace@urologienachod.cz 

 
Všechny potřebné informace o našich službách a spektru výkonů 
naleznete na našich webových stránkách www.urologienachod.cz 

Budeme se těšit na vaši návštěvu 
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Jo! Konečně jsem
vyhrála zlatou cihlu!

Náchod 178x59 mm ČB 2021 „Manželka“

ale podstatně menších rozměrů, používáme pro dezinfekci auta, 
kterým svážíme klienty do denního stacionáře. Samozřejmostí je 
větší důraz na běžný denní úklid, kdy dezinfikujeme předměty 
denní potřeby a místa častého pohybu klientů ve větší frekven-
ci, než tomu bylo v době před kovidem. Personál v přímé péči je 
již ze ¾ očkovaný a případným klientům, mají-li možnost, tak-
též očkování doporučujeme. Zaměstnanci, kteří nemohli být oč-
kováni, jsou pravidelně testováni antigenními testy. Tím chrá-
níme nejen sebe, ale hlavně naše klienty. Bezpečí nás všech je 
pro nás na prvním místě.

Bližší informace naleznete na našich stránkách: stacionar.
ochck.cz

Richard Bergmann, vedoucí denních a terénních sociálních služeb

Dasha Quartet
Známá a úspěšná muzikálová zpěvačka Dasha, která vystupo-

vala na mnoha významných českých hudebních scénách, vystou-
pí se svým doprovodem v Divadle J. K. Tyla ve středu 2. 6. 2021 
na slavnostním koncertu, který bude uspořádán na podporu lůž-
kového a mobilního hospice Anežky České. Předprodej vstupe-
nek již je zahájen: www.mksck.cz

Chcete poznat Náchod, 
zajímavosti z jeho historie 
a ještě se u toho pobavit? 
Pro tuto příležitost můžete 
využít stopovací a poznáva-
cí hru Tripper!

Svou obsahovou nápa-
ditostí osloví jistě zájem-
ce všech věkových katego-
rií, kteří chtějí svůj volný 
čas trávit aktivně i ve městě 
a přesto na čerstvém vzdu-
chu. Hra v podobě brožury 
s úkoly má předem vytyče-
nou trasu procházky a pro-
vede hráče po zajímavých 
místech a zákoutích Nácho-
da. Na své si přijdou i děti, 

pro které jsou v publikaci stránky se speciálními úkoly.
Cílem hry Tripper je po vyluštění všech zadání určit jmé-

no fantoma – osobu pevně spjatou s Náchodem. Jako odměnu 
za správné označení fantoma obdrží hráč speciální neprodejní 
turistickou vizitku v Městském informačním centru na Masa-
rykově náměstí. Brožura je k dostání v Městském informačním 
centru na Masarykově náměstí za 199 Kč. 

Poznejte Náchod 
netradičním způsobem
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Květen s oddílem Duha Bartoňka
jemnit den. A tak pojďte si s námi vyra-
zit na procházky po okolí Náchoda, či na 
výlety v našem okrese. Cílem aktivity je 
vyrazit do přírody na čerstvý vzduch, po-
mocí fotek si projít netradiční trasu a roz-
víjet svůj orientační smysl a důvtip. Ces-
tou poznáte známá, ale i méně známá 
místa v okolí našeho krásného města Ná-
chod, ale i v okrese. Cesty vedou většinou 
mimo tradiční turistické trasy, o to více 
jsou zajímavá. Všechny tipy na procházky 
po okolí a nově i tipy na výlety po okre-
se najdete formou fototrasy na Facebooku 
Duha Bartoňka a na webu: bartonka.
duha.cz. Přejeme krásné procházky. 

Tábory
Pro děti, mládež, dospělé a rodiny 

máme připravené letní tábory. Nabízí-
me různě zaměřené tábory pro malé, vět-
ší i největší. Tábor u moře v Chorvatsku, 
Vodácký tábor pro rodiny s dětmi, vzdě-
lávací a zážitkový instruktorský tábor 
Dulš pro mládež a instruktory, tábor Šlá-
pota (letos na téma Robin Hood) a Stře-
lecký tábor. 

Iniciativa „Pečeme na to!“ 
Tradiční iniciativa na podporu zdra-

votníků náchodské nemocnice. „Pečeme 
na to“ tentokrát proběhne 4. a 25. 5. 2021. 
Uvítáme každého, kdo se chce do naší od-
dílové iniciativy zapojit a tím zdravotní-
ky podpořit. Stačí upéct slané či sladké 
dobroty, zabalit je do krabičky, na ni na-
psat klidně i vzkaz na povzbuzení. Zdra-
votníci také uvítají i informace o složení 
dobrot. Dobroty nám předáte a my je pak 
společně s vedením nemocnice roznese-
me na jednotlivá oddělení. Upečené dob-
roty nám můžete předat v pondělí 3. a 24. 
května ve 20 hodin na parkovišti před ZŠ 
Plhov, nebo přímo v den konání iniciativy 
dopoledne po telefonické domluvě (kon-
takt: Gerd Weinlich, tel: 702 191 521). 

Veškeré informace o našem oddíle, 
připravovaných aktivitách, programech 
a chystaných táborech najdete na našem 
webu: bartonka.duha.cz.

Naše oddílová činnost je nadále vlád-
ními opatřeními pozastavena, ale my ne-
zahálíme a nadále chystáme různé i nové 
aktivity. Nemůžeme se scházet na pravi-
delných schůzkách. Plno akcí a víkendů 
jsme zatím museli oželet, ale nezname-
ná to, že jakmile přijdeme ze zaměstnání 
domů, hodíme nohy na kavalec a budeme 
čekat, až bude lépe. Rádi ve svém volném 
čase chystáme nové aktivity pro druhé, 
protože vidíme, že to má smysl. Proto již 
přes rok chystáme různé online aktivi-
ty, iniciativy (jako např. „Pečeme na to“), 
různé poznávací hry o Náchodě a od úno-
ra i aktivitu „Tipy na procházky“. V čase, 
kdy vyjde tento zpravodaj, mohou zájem-
ci projít již 10 tras, při kterých poznáva-
jí netradiční, ale krásná a zajímavá místa 
v okolí Náchoda. Aktivity chystáme nejen 
pro naše členy oddílu, ale i širokou veřej-
nost. Stále nás napadají nové nápady, ve-
doucí Lůcu před rokem napadla iniciati-
va „Pečeme na to“, já mám po zimní hře 
na poznávaní Náchoda a jarních tipech 
na procházky další aktivitu v hlavě a ve-
doucí oddílu již vymýšlí programy a nové 
hry na letní tábory. Nezahálíme a stále 
něco chystáme a co líp, často nás to baví. 
A co chystáme na květen? 

Světové kvízy 
Aktivita, kterou chystáme při někte-

rých trasách Tipy na procházku. Po Ve-
likonočním kvízu připravujeme kvízové 
procházky na témata: Den země a Čaro-
dějnice. Víte, jak vznikl Den země? Co bylo 
jeho cílem? Nebo víte, jak se slaví Čaroděj-
nice ve světě? Jaké tradice se těchto dní 
týkají? Jestli ne, využijte naše trasy a mů-
žete se vše v rámci kvízu dozvědět. Osmý 
tip na procházku nabízí kvíz na téma Den 
Země. Desátý tip na mini procházku na-
bízí kvíz na téma Čarodějnice. Oba kvízy 
budou ponechány do konce května.

Tipy na procházky a výlety
I na květen jsme pro vás připravili nové 

trasy na procházky a výlety. Pravidelný 
pohyb nám může poměrně dobře zpří-

Jedná se o dva stánky, jeden je umístě-
ný na Plhově v blízkosti prodejny potra-
vin Verner, druhý u okružní křižovatky 
„Itálie“. Oba jsou provozovány na zákla-
dě nájemní smlouvy soukromým provo-
zovatelem.

Vzhledem k tomu, že jsou stávající 
stánky již zastaralé, opotřebené a z dneš-
ního pohledu i prostorově malé, navíc je-
jich obnova by byla nákladná a vyžadova-
la by přerušení provozu, rozhodlo vedení 
města na konci loňského roku o nákupu 
modernějších od firmy Lagardére (Praha). 

Pracovníci Technických služeb měs-
ta Náchoda připravili místa pro osaze-
ní stánků, na Plhově bylo třeba zpevnit 
plochu o výměře cca 10 m2 zámkovou 
dlažbou. Staré stánky zůstanou dočasně 
na místě, než dojde k přestěhování po-
třebného vybavení, následně pak budou 
odstraněny. 

Novinové stánky, které denně míjíme, 
tak budou o poznání hezčí.

Novinové stánky
v majetku města Náchoda se 
po letech dočkaly nové podoby
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SLEVA 
nA nAftu A bEnzín 
pro LEtošní rok nA VEřEjné 
čErpAcí StAnici

VYuŽijtE nÁš noVÝ 

nonStop 
bEzobSLuŽnÝ 

tAnkoMAt 
S MoŽnoStí pLAtbY kArtou !

50 haléřů / litr při nákupu nad 500 Kč

70 haléřů / litr při nákupu nad 1 000 Kč

90 haléřů / litr při nákupu nad 2 000 Kč

Platba hotově a s obsluhou bude nově pouze 
Pondělí – Pátek: 7.00 – 15.00 hodin

CDS s.r.o. Náchod
Kladská 286, 
547 01 Náchod
www.cdsnachod.cz

Tel.: +420 725 761 401
www.cdsnachod.cz

  
 

Metu
je

Hronov

Červený
Kostelec

Polsko

Bělovesk
á

Pr
až
sk
á

Kla
dsk

á

Plhovská

Za Teplárnou

Raisova

Kamenice

Tepenská

Borská

Masarykovo
náměstí

Husovo
náměstí

Autobusové
nádraží

Kladská 286

Potěšte své blízké 
originálním fotodárkem
fotoknihy | fotosvíce | fotohrnky | kalendáře 
pexesa | vystřihovánky a další…

Jarní sleva 15 % na vše z webu  
www.hezkefotodarky.cz
se slevovým kódem ZPR21NA * 

* kód platí do konce května, kód vepište  
při objednávce do pole POUKAZ

TISKNEME O
D

POVĚDNĚ V BROU
M

O
VĚ
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Každý rok v první polovině května rozdávali radost ve městě 
Primáčci, maskoti celostátního studentského festivalu umělecké 
tvořivosti Náchodská Prima sezóna. Letos již podruhé zůstanou 
bílé kostýmy s červenými klobouky a saxofony zavřené ve skladu 
kvůli vládním nařízením proti šíření koronaviru. Stejný osud po-
tkal i jubilejní 50. ročník festivalu komorní hudby Camerata Nova 
Náchod, přičemž přípravy obou kulturních akcí mířily do cíle.

Camerata Nova Náchod je festival komorní hudby, na kterém 
vystupují především neprofesionální komorní sdružení. „Je to 
naší doménou, že tam vystupují zejména neprofesionálové z re-
gionu i místní ZUŠ,“ podotýká šéf organizace obou festivalů Jiří 
Hejzlar. „Letos měl být jubilejní padesátý ročník, ale bohužel 
jsme to museli kvůli nařízením přesunout na další rok,“ krčí 
smutně rameny.

Scénář je podobný tomu loňskému. Minulý rok se festival ru-
šil také až ve finální fázi příprav, kvůli náhlému výskytu koro-
naviru a následujícímu rušení nejen kulturních akcí. „Letos jsem 
měl oba festivaly vymyšlené skoro celé, už jsme v podstatě fini-
šovali,“ nešťastně vysvětluje Hejzlar. „Camerata Nova se krom 
zahajovacího a závěrečného koncertu vždy koná v nějakém kos-
tele na Náchodsku. Letos jsme měli zamluvený kostel například 
v Otovicích nebo na Novém Hrádku,“ doplňuje.

V případě Prima sezóny byl zajištěný zahajovací koncert a při-
pravené formy několika workshopů. „Oblíbený workshop byl ten 
s graffiti. Napadlo nás, že bychom mohli malovat na kameny pří-

mo na náměstí, což by mohlo mít úspěch,“ popisuje Hejzlar plá-
ny, které zatím ale nenajdou naplnění. Svou účast na festivalu 
již přislíbilo několik hostů. Stejně jako každý rok, i letos se měl 
účastnit David Andrš se svým jedinečným bubenickým progra-
mem. Letos měla na dětskou Prima sezónu, tedy část festiva-
lu pro nejmenší, dorazit i Magdaléna Reifová z Kouzelné škol-
ky, která by tak navázala na návštěvu Michala Nesvadby v roce 
2019. „Měl dorazit i Milan Peroutka s kapelou Perutě, což mě 
ohromně mrzí. Je to hudba pro mladé a mohlo to být opravdu 
fajn,“ poznamenává.

„Zkrátka jsme měli připravené skoro všechno, zbýval už jen 
tisk propagačních letáků a plakátů,“ rozmrzele doplňuje Hejzlar, 
který ještě nedávno uvažoval alespoň o zkrácené formě festi-
valu. „Bohužel se nám nepřihlásilo ani moc soutěžících, což je 
vzhledem k distančnímu fungování škol ale pochopitelné,“ vy-
světluje situaci s uměleckými soutěžemi v kategoriích fotogra-
fie nebo filmu.

Jako náhradu za poslední dva nerealizované ročníky obou kul-
turních událostí hodlají organizátoři uspořádat v květnu ales-
poň výstavu, která by měla oživit okolí sochy Josefa Škvoreckého 
na náměstí. V plánu je osm panelů, na kterých budou chronolo-
gicky seřazené fotografie z ročníků 2016–2019. „Na každé straně 
toho panelu bude reprezentován jeden festival s tím, že uvede-
me i plánovaný termín konání v roce 2022,“ doplňuje předsta-
vy Hejzlar.

Daniel Vachek

Zdroj: https://nachodsky.denik.cz/kultura_region/kulturni-knokaut-
-pokracuje-nachodske-festivaly-se-opet-rusi-20210415.html

Kulturní knokaut pokračuje, 
náchodské festivaly se opět ruší

Začátkem dubna nainstalovali pracovníci Technických služeb 
Náchod v areálech náchodských základních a mateřských škol 
dvě desítky ptačích budek, které vyrobili kolegové z Lesů města 

Nové příbytky pro ptactvo Náchoda. Sedmnáct z nich (trojúhelníkových) je určeno pro sý-
korky a tři pro špačky (obdélníkové).

Věříme, že nové příbytky zpříjemní život nejen ptactvu, ale 
i dětem, které se snad již brzy postupně vrátí do školních lavic 
a do mateřských škol.
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Za malíři do Vesmíru 
AMAG (Atelier malířů a grafiků)

Amag, Jak to bylo s ateliéry 2
 Píše se rok 1972. V tomto roce čeká Kruh výtvarníků další 

stěhování a zároveň svoji lektorskou službu končí profesor Bo-
humír Španiel. Byl oblíbeným kamarádem a učitelem pro všech-
ny tehdejší členy. Všichni, kteří jeho obdobím prošli, na něho 
s úctou vzpomínají. Dnes lze s jistotou říci, že pod jeho vede-
ním Kruh výtvarníků získal svůj kredit nejen v našem regionu, 
ale i v celostátním měřítku v oblasti zájmové umělecké činnos-
ti. Jako pedagog vychoval řadu dnes významných výtvarníků, 
kteří se později v rámci svých dalších studií vydali na cestu pro-
fesionálního umění. Náš profesor s láskou vykonával funkci lek-
tora bezmála 17 let.

 Kruh výtvarníků byl stále pod patronací Spojeného závodní-
ho klubu (SZK) n. p. Tepna. Po uvolnění tehdejšího Domova mlá-
deže v ulici Českých bratří (dnes základní škola) se ateliér z Borské 
ulice přestěhoval do I. patra této budovy. Svojí úrovní to byl za-
tím nejlépe vybavený ateliér v historii Kruhu. Byl zde velký ate-
liérový prostor prosvětlený širokými okny a zasedací místnost 
s vybavenými sedačkami a prostornými stoly. Navíc v patře ate-
liéru byla poměrně prostorná chodba, kde jsme mohli instalo-
vat komorní výstavy našich členů společně s fotografy, kteří měli 
v této budově také svoji dílnu. Od roku 1975 vedl Kruh akademic-

ký malíř Josef Ducháč a později od roku 1981 až do roku 1989 byl 
lektorem akademický malíř Ivo Švorčík.

Tímto rokem se uzavírá historie Kruhu výtvarníků v jeho tr-
vání od roku 1948 až do roku 1989, kdy dochází ke společenským 
a politickým změnám. Pokračování příště

Text a ilustrace: Milan Jícha
Grafická úprava: Jiří Spíšek

Aktuálně: Instalovaná výstava, která čeká na situaci.

SVĚT KOLEM NÁS

16. 4. - 14. 5. 2021 v Městské knihovně Náchod

 Výstava obrazů členek spolku AMAG

Jitka Amalberga Pácaltová

Mirka Samková Iveta Osobová

Ulice Českých bratří, budova bývalého 
Domova mládeže np. Tepna – dnes ZŠ

V průběhu měsíce květ-
na 2021 provádí výzkum-
ná agentura Sociotrendy 
ve spolupráci s městem Ná-
chod výzkum zaměřený 
na mapování potřeb a so-
ciálních problémů obyva-
tel Náchoda ve vztahu k so-
ciálním službám, ale také 
k otázkám bydlení apod. Cí-
lem je zjistit nejen aktuální 
stav potřebnosti a spokoje-
nosti obyvatel, ale i oblasti, 

ve kterých by potřebovali lepší podmínky nebo podporu, které 
by pomohly zlepšit jejich životní sociální situaci. Odkaz na prů-
zkum bude k dispozici na webových stránkách města. 

Informace z výzkumu budou podkladem pro stanovení prio-
rit v rámci služeb pro občany a další rozvoj v oblasti sociálních 

ZJIŠŤOVÁNÍ potřeb v oblasti sociálních služeb v Náchodě
služeb v následujících letech v Náchodě.

Výzkumná agentura Sociotrendy je poskytovatelem komplex-
ních služeb v oblasti celorepublikového výzkumu veřejného mí-
nění, socioekonomických a legislativních analýz. Služby posky-
tuje od roku 2002. Je členem České marketingové společnosti. 
Zázemí odborníků a jejich dlouholeté zkušenosti umožňují rea-
lizovat výzkumné projekty různého typu, poskytovat konzulta-
ce a provádět dílčí výzkumné činnosti a služby obcím, státním 
i nestátním institucím. 

„Výzkum je realizován v rámci Operačního programu zaměstna-
nost, individuálního projektu Rozvoj regionálního partnerství v so-
ciální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II , reg. č. CZ.0
3.2.63/0.0/0.0/15_007/0011870“.
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Sluníčko sedmitečné z Kovodružstva Náchod
Ve sbírce Muzea Náchodska se nachází několik hraček z pro-

dukce Kovodružstva Náchod. Počátky výroby plechových hraček 
se pojí s rodinnou firmou založenou roku 1946 v Semilech bra-
try Sedlákovými. V 50. letech vstoupila tato 
firma do družstva Sved Liberec, následně pak 
bylo celé družstvo začleněno do Kovodruž-
stva Náchod. Náchodské Kovodružstvo vzniklo 
v roce 1950 a jednu z jeho odnoží tvořila výro-
ba hraček. Hračky se vyráběly převážně ple-
chové, mechanické, avšak postupně se k nim 
začaly přidávat plastové díly i plastové hrač-
ky. Do Kovodružstva Náchod byl také začleněn 
podnik Chirana, který se specializoval přede-
vším na lékařské vybavení.

A právě závodu Chirana pochází jedna 
z nejznámějších plechových hraček vyrábě-
ných náchodským Kovodružstvem – beruš-
ka na klíček, která nikdy nespadne ze stolu.  
V 60. letech musela převzít výrobu hraček pod-
niků s různým zaměřením družstva, a tak be-
ruška putovala z Vyškova do Semil a pak, kvůli 
nedostatku výrobních kapacit, dál do severo-
východních Čech. Neznámé zůstává jméno je-
jího autora i rok, kdy si ji děti mohly poprvé koupit. Jisté však je, 
že v rámci náchodského Kovodružstva se vyráběla od roku 1960. 

Na potištěném plechu vypadá beruška trochu jinak, ale jak-
mile se udělá výlisek, dostanou se puntíky na správné místo. 
Strojek, který berušku pohání, si nechala v roce 1936 patento-
vat německá firma Schuco. Pro hračky u nás se používá od roku 
1953, v Kovodružstvu pak od roku 1960. K jeho výrobě je potřeba  

47 operací. Vlastní hračka váží 0,14kg a její rozměry jsou  
11,5 x 7 x 4,5 cm. A jak je možné, že slunéčko nikdy nespadne 
ze stolu? Na podvozku jsou tři kolečka, dvě velká a jedno do-
cela malé, které je pevně vychýlené doprava a při jízdě lehce 
nad zemí. Ze dvou velkých koleček je jedno poháněno strojkem, 

zatímco druhé je volnoběžné. Pokud se tyka-
dla berušky dostanou přes hranu stolu, lehce 
klesnou. Tím se zablokuje volnoběžné kolečko 
a na zem se dostane malé, které hračku otočí 
směrem od nebezpečí pádu.

V 60. letech se plechovým hračkám da-
řilo, vyrábělo se přibližně 120 000 kusů be-
rušek ročně. Stejně tvarované a na stejném 
principu fungující jsou také další hračky: kos-
mické vozítko Luna, mandelinka a stylizova-
né modely aut. S nástupem 70. let se začal 
zvyšovat v hračkách podíl levnějšího plastu  
a v následujícím desetiletí to vypadalo, že vý-
roba plechových hraček skončí úplně. Ke kon-
ci 80. let vyrábělo Kovodružstvo z plechových 
hraček právě jen berušku a traktor. Avšak 
po tzv. sametové revoluci se podařilo tradič-
ní výrobu zachránit. Kovodružstvo se rozpa-
dlo, přičemž ve výrobě hraček pokračují dvě 
nástupnické firmy Kaden a Kovap. A právě fir-

ma Kovap, jež odvozuje svůj název od exportní značky Kovo-
družstva ze 70. let, vyrábí červené sluníčko dodnes.

Nejenom berušku, ale i další hračky Kovodružstva Náchod 
a jeho nástupců bude možné vidět od 4. června 2021 na chys-
tané výstavě Muzea Náchodska ve výstavní síni v Tyršově ulici 
v Náchodě.                                      S použitím materiálů ze stránky 

https://eshop.kovap.cz/ Mgr. Mariana Poláková, Ph.D.

Zajímavosti ze sbírek Muzea Náchodska
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pořádá 9. ročník plaveckého maratonu na Špince přes Špinku,
který je součástí Českého poháru v dálkovém plavání.
Kdy: 5. 6. 2021 od 10 hodin
Kde: rybník Špinka u Červeného Kostelce
Prezence: 7.30–9.30 hodin
Start: 10.15 hodin
Tratě: 1000 m veřejnost bez lékařského potvrzení, 3000 m 
a 5000 m s možností startu veřejnosti ale s lékařským potvrze-
ním (ne starší než 1 měsíc)
Další tratě: 10.000 m a 15.000 m – jen pro členy Českého svazu 
plaveckých sportu.

Oddíl dálkového 
a zimního plavání v Náchodě

Přípravy na 66. ročník našeho tábora jsou již v plném proudu. 
Dlouho jsme čekali se spuštěním přihlašování na tábor a doufali, 
že příslušné orgány vydají manuál pro pořádání táborů co nej-
dříve. Bohužel jeho vydání nelze očekávat dříve než v průběhu 
května. Proto jsme už přihlašování spustili. Vycházíme ze zku-
šeností z loňského tábora. Kapacita je omezena na 75 dětí. Ter-
mín je letos od 4.–24. 7. Dětem po 1. a 2. třídě umožňujeme po-
byt jen do 17. 7. Tyto děti jsou ubytovány ve srubu, ostatní děti 
ve stanech s podsadami. Náš tábor se nachází v údolí řeky Zdob-
nice v centru Orlických hor. Děti dostávají 5 jídel denně a po celý 
den je zajištěn pitný režim. Všichni táboroví pracovníci jsou dob-
rovolníci, mají pro své pozice odpovídající vzdělání a jsou pra-
videlně školeni. Už nyní vedoucí s instruktory připravují pro-
gram, kuchařky s hospodářkou sestavují jídelníček tak, aby byl 
co nejvíce vyvážen a dětem doplnil energii v náročném prostře-
dí, technici už brousí sekyrky a na vše dohlíží hlavní vedoucí. 
Více informací na kamenec.pionyr.cz nebo na našem Facebooku.

Na setkání s vámi a na báječně prožité prázdniny v Kamenci se 
těší Martin Vysoký, hlavní vedoucí tábora a kolektiv vedoucích. 

KAMENEC 2021

V letní sezóně 2021 zůstane Jiráskovo koupaliště pro veřej-
nost uzavřené. Důvodem uzavření je plánovaná rekonstrukce 
dětského bazénu a brouzdaliště. Dětský bazén bude nerezový 
a jeho součástí bude i brouzdaliště pro nejmenší děti s vodní-
mi atrakcemi. Současně budou vybudována i nová brodítka se 
sprchami. Cílem rekonstrukce je zvýšení komfortu pro naše ná-
vštěvníky koupaliště.

V době uzavření Jiráskova koupaliště a uvolnění protiepide-
miologických opatření bude pro veřejnost otevřen krytý plavec-
ký bazén. V případě hezkého počasí bude otevřena terasa s lehát-
ky a bude upravena provozní doba. Aktuální informace budou 
dostupné na webových stránkách www.sportnachod.cz a www.
mestonachod.cz. 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši návštěvu
Za vedení SZMN. Ředitelka Kateřina Beranová.

Oznámení o uzavření Jiráskova 
koupaliště v létě 2021

Bezpečnost plavců zajištují: hasiči Červený Kostelec, vodáci 
skaut Nové Město nad Metují a dva motorové čluny vodní zá-
chranné služby Česká Skalice-Náchod, dále na břehu sanitní vůz 
s lékařem.
Startovné: dospělí 230 Kč, mládež do 18 let 150,-.
Přihlášky na adresu: petr.otuzilec@seznam.cz zasílejte do 
30. 5. 2021. Lze se přihlásit i na místě. Čipové měření.
Po celý den občerstvení a od 12 hodin živá hudba, na startu ne-
bude chybět ani česká jednička reprezentace Lenka Štěrbová, 
z můžu pak Honza Kozubek, Honza Micka a další.
Tři nejlepší v každé kategorii obdrží medaile a diplomy.
Ostatní účastníci diplomy jen na vyžádání. Předpokládaná tep-
lota vody 23 stupňů.
Srdečně zvou dálkoví a zimní plavci z Náchoda.
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v KVĚTNU 2021 v Muzeu Náchodska
Přehled kulturních akcí

Z Frýdku do celého světa. Příběhy rodu Landsbergerů
Do 22. 8. 2021 Muzeum Náchodska srdečně zve návštěvníky 
do Broučkova domu (Masarykovo nám. čp. 18) na výstavu vě-
novanou významnému rodu textilních průmyslníků, spjatých 
svými kořeny s Náchodem. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 
13–17 hod. 

Kdo si hraje, nezlobí
Na letní sezónu připravujeme ve výstavní síni Muzea Náchodska 
v Tyršově ulici výstavu hraček zaměřenou především na produk-
ci náchodského Kovodružstva a jeho nástupnických firem Kovap 
a Kaden. Přijďte si zavzpomínat na tradiční kovové hračky, kte-
ré měl v dětství téměř každý doma! K vidění bude produkce dří-
vější i současná. Výstava bude otevřena od 4. 6. 2021 každý den 
kromě pondělí 9–12, 13–17 hod. 

Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opev-
nění z let 1935–1938 s rozsáhlým podzemím. V současné době 
probíhá dlouhodobě avizovaná plánovaná revitalizace pevnost-
ního areálu, během níž je pevnost uzavřena. Volně přístupná 
zůstává naučná stezka dobrošovské pevnosti, k jejíž návštěvě 
zveme.
Sledujte prosím i nadále aktuální vývoj epidemiologické situace a s ní 
související nařízení, naše webové stránky a facebook, kde informa-
ce průběžně aktualizujeme! Plánované programy mohou být zruše-
ny či změněny.

Otevřeno v termínu konání výstav denně kromě pondělí od 9 do 17 
hodin. Otevření je vázáno na aktuální epidemiologickou situaci. 

 Antonín Kanta. Obrazy mého světa – tušení a doteky řádu. 
Antonín Kanta se nejdříve zabýval fotografií technicky doko-
nalou: dokumentární, portrétní, aktů, struktur a detailů. Když 
fotografický obor ovládla digitální technika, začal kreslit vol-
nou rukou, pomocí pravítka i šablon. Dnes je kresba pro Kan-
tu zcela nezbytnou životní potřebou – slouží mu v úsilí o vi-
zualizaci vlastních pocitů, prožitků; je jeho vnitřní výpovědí, 
projevem radosti z tvoření. Vytváří početné neukončené cykly 
kreseb tužkou, perem a tuší, barevnými tušemi, hledá vnitřní 
řád přírody i lidské společnosti. S autorem se podělíme o ra-
dost z tvorby, objevíme kouzlo nekonečného světa kresby. 
Výstava potrvá do 27. 6. 
Kurátoři výstavy: PhDr. Josef Chalupa, Mgr. Jan Kapusta

 Jan Paul. Vzkříšení (triptych). 
Triptych, zamýšlený jako oltářní obraz, autor dokončil až 
po deseti letech koncem roku 2020. Vyjadřuje vztah a úctu ne-
jen ke Kristu a jeho vykupitelskému dílu, ale k celému křesťan-
ství, které významně ovlivnilo světové myšlení a kulturu. Ten-
to postoj zásadně ovlivňuje po roce 2004 celou jeho malířskou 
tvorbu, v níž se zabývá existenciálními tématy: fyzickou ko-
nečností člověka, otázkou definitivnosti lidské existence, tím, 
co člověka přesahuje. Triptych Vzkříšení tak zcela logicky prá-
vě toto téma vyjadřuje. Autor je přesvědčen, že pro všechny 
lidi bez rozdílu vyznání je tajemství vzkříšení stále přítom-
nou hodnotou, neboť vždy se tázali po smyslu své existence. 
Výstava potrvá do 27. 6.
Kurátor výstavy: Mgr. Jan Kapusta 

 Cyklus přednášek o ruském umění 18. a 19. st.
Každé sudé pondělí od 18.00 hodin galerie vysílá cyklus před-
nášek o ruském umění 18. a 19. století. Přednášející PhDr. Ju-
lie Jančárková seznamuje diváky v souvislosti s architek-
turou, malbou, užitým uměním a módou s osobností cara 
Petra I., a jeho dcerou Alžbětou a dalšími panovníky. 
Přihlásit se můžete na https://zoom.us/j/97709536569, heslo 
266587 nebo živě na facebook.com/galerienachod. 

 3. 5. Ilja Repin (1844–1930). Život a tvorba známého ruské-
ho umělce. Díla v českých sbírkách.

 17. 5. Ruské umění 18. století. Kdo byl pověřen, aby nama-
loval umírajícího Petra Velikého? Malba a grafika.

 31. 5. Ruské umění 18. století. Malba, grafika a sochařství. 
Vznik Akademie výtvarného umění.
Odkaz na minulé přednášky: https://www.youtube.com/
watch?v=wAK5RihzBD0&list=PLNVA-65lha4bUkq7SDO6o-
yELTM3JvoJby
Další doprovodné akce plánovány v návaznosti na epidemiologic-
kou situaci. Více na www.gvun.cz a facebook.com/galerienachod

GALERIE výtvarného umění v Náchodě

Galerie Nola začátkem května chystá výstavu výrazné čes-
ké umělkyně, bravurní kreslířky a grafičky Markéty Hlinovské 
(*1978, Praha), která se nebojí s jednotlivými technikami expe-
rimentovat a jejíž práce vlastní řada významných galerií u nás 
i v zahraničí. Ačkoli se to na první pohled nezdá, ústředním té-
matem autorčiných děl je člověk a společnost. V jejích obrazo-
vých scénách však vystupují výhradně zvířata, která na sebe be-
rou lidské role, charaktery a občasně přicházejí do konfrontace 
s předměty reprezentujícími lidský svět.

Na výstavě umělkyně představí svou tvorbu z posledního 
roku, která se zcela vymyká jejím předchozím projektům. Au-
torčin skicář se stal deníkem a do kresebných záznamů na jeho 
stránkách začala podprahově vnikat myšlenka na jediného člo-
věka – konkrétní, velmi silnou osobnost, jakou může během ži-
vota potkat každý z nás a s níž se různí lidé konfrontují různými 
způsoby: snaží se ji předběhnout, předčít, vyrovnat se jí, adoro-
vat…, či se vůči ní vymezí, nebo jí podlehnou… 

Obrazové „bajky“ Markéty Hlinovské budou v galerii k vidění 
od 6. května 2021. Přesnější informace týkající se zahájení výsta-
vy v souladu s aktuálními vládními opatřeními budou zveřejně-
ny na facebooku a webových stránkách galerie.

www.galerienachod.cz, www.facebook.com/nola.novotna.7
Adresa: Purkyňova 518, 547 01 Náchod, Tel.: 724 100 053

Výstava Markéty Hlinovské 
„Možností je víc, než si myslíš“
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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 

KVĚTEN
PROGRAM

www.decko–nachod.cz

 1. a 2. 5. MUDr. Anna Klikarová Náměstí ČSA 69
  Hronov Tel.: 491 482 700
 8. a 9. 5. MUDr. Jan Klimek Českých bratří 407
  Náchod Tel.: 491 427 603
 15. a 16. 5. MDDr. Martin Kyselý  Rokolská 123
  Nový Hrádek Tel.: 495 217 195
 22. a 23. 5. MDDr. Jana Kyselá  Rokolská 123
  Nový Hrádek Tel.: 495 217 195
 29. a 30. 5. MUDr. Jana Malíková Denisovo nábřeží 665
  Náchod Tel.: 491 428 885

OSMISMĚRKA
C E N A T E A K Z Á CH O R P E AUTOR MILENEC PRUT TĚŠENÍ
I E K Ě I D R O D I N A V O Ř BLAHO MILOVAT RANDE VEČEŘE
T R N Ě B N B O L E S T T D E BOLEST MOPED RÁJ VRUT
A Ů T E Í A A B T A V S O A Č CÁR OBJETÍ RODINA VŮNĚ
V Ž K Í L R O L A T O CH O T E CIT OBLAK ROZCHOD ZALÍBENÍ
O E A E O I N A L N Z Ů R U V DÁREK OBZOR ROZKOŠ ZAMILOVANOST
L K D E P O M K A O B Z O R P DÍTĚ OCHOTA ROMANTIKA ZLOMEK
I A O P O R A V R U T K T P O DUŠE OKOUZLENÍ RŮŽE

M P H U Á Š O K Z O R A U S CH EDEN OPORA SCHŮZKA
I K O U Z L O M E K B L A H O CHATA ORLÍK SLAST
T A P K I L Y C Á R Á J Á M P KAPKA PODAT SLIB
O S Č M Í N E Š Ě T E D E N E KOUZLO POHODA SLZA
V L A R O M A N T I K A U T N LIMITOVÁN POCHOPENÍ SVATBA
Á Z A L Í B E N Í T S Ě T Š Í LÍMEC POLÍBIT ŠTĚSTÍ
N A A L S L I B D Á R E K S E MÁJ PROCHÁZKA TANEC

 sobota 8. května – FÉROVÁ SNÍDANĚ 
pikniková akce při příležitosti světového 
dne Fair Trade proběhne dle aktuální epi-
demiologické situace, spojeno se soutěží 
Pochlub se svou buchtou, sledujte face-
book, informace Sabina Štelbaská, youthi-
naction@seznam.cz 

 sobota 29. května – EKO – PROCHÁZKA
vyjděte si každou poslední sobotu v měsí-
ci do přírody s pytlem na odpadky a podí-
lejte se s námi na čistějším prostředí, vy-
foťte své úlovky a pošlete na adresu mc@
deckonachod.cz, všechny odměníme drob-
ným dárkem, informace Mgr. Jitka Ničová, 
tel. 774 635 232 

AUTOR MILENEC PRUT TĚŠENÍ
BLAHO MILOVAT RANDE VEČEŘE
BOLEST MOPED RÁJ VRUT
CÁR OBJETÍ RODINA VŮNĚ
CIT OBLAK ROZCHOD ZALÍBENÍ
DÁREK OBZOR ROZKOŠ ZAMILOVANOST
DÍTĚ OCHOTA ROMANTIKA ZLOMEK
DUŠE OKOUZLENÍ RŮŽE 
EDEN OPORA SCHŮZKA 
CHATA ORLÍK SLAST 
KAPKA PODAT SLIB 
KOUZLO POHODA SLZA 
LIMITOVÁN POCHOPENÍ SVATBA 
LÍMEC POLÍBIT ŠTĚSTÍ 
MÁJ PROCHÁZKA TANEC 

Na Mistrovství ČR v půlmaratonu se 
představili 4 členové BKN. Na větrné a čle-
nité trati po boku elitních tuzemských vy-
trvalců se běžci BKN rozhodně neztratili. 

Nejlepšího umístění a osobního rekor-
du dosáhl David Plný, který dokončil zá-
vod na 7. místě v čase 1:10:10. Kamil Krun-
ka doběhl na 11.místě v čase 1:10:45. Pavel 
Jelen a Ondřej Volák v nových osobních 
rekordech finišovali na 23.místě (1:12:59) 
respektive 39.místě (1:15:57). 

V Táboře na Mistrovstí ČR žáků v přes-
polním běhu startoval v náchodských 
barvách Lukáš Doležal. Mládežnický re-
prezentant ČR v severské kombinaci v po-

Běžecký klub Náchod 
na MČR v atletice

četném startovním poli na trati 3 km před-
vedl odvážný výkon a vybojoval krásné  
6. místo. Nutno podotknout, že pro Luká-
še to byl vůbec první start na atletickém 
Mistrovství ČR. 

Atleti Běžeckého klubu Náchod pokra-
čují v přípravě na další závody, kterou mo-
hou uskutečnit také díky podpoře Města 
Náchod a Kulturní a sportovní nadace 
Města Náchoda.         

autor: Běžecký klub Náchod
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Církve v Náchodě
Církev československá husitská
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stanislav 
Švarc, ThD. kontakt mobil: 420 776 736 885, 420 604 929 825,  
e-mail: stanislav.svarc@volny.cz. Úřední hodiny: středa  
15–17 hod. Mimo úřední hodiny lze využít čísla mobilního tele-
fonu faráře Stanislava Švarce 420 776 736 885 nebo mobilního 
telefonu předsedkyně RS Ivony Čadové 420 604 929 825.
Kolumbárium otevřeno denně 9–17 hodin. Pravidelné bohosluž-
by se konají v neděli 8.15 hod. Biblické hodiny ve čtvrtek 16 ho-
din. Místo: 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. Zdeněk Kubeš 737 383 752, 
farní vikář P. František Filip 733 399 508, výpomocný duchov-
ní P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.farnost.cz, e-mail:  
farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí a čtvrtek  
9.00–11.00 a 15.00–17.00, úterý, středa a pátek 9.00–11.00, v jinou 
dobu po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: 
pondělí 7.00, úterý 18.00, středa 16.00, čtvrtek 7.00, pátek 18.00, 
sobota 7.30 a v 18.00 s nedělní platností, neděle 7.30, 9.00, 10.15  
a 18.00. Na nedělní bohoslužby je třeba si rezervovat místo. Rezer-
vaci je možné provést elektronickou cestou na webových strán-
kách farnosti. Příležitost ke svátosti smíření se naskýtá půl hodi-
nu přede mší svatou a v pátek hodinu přede mší svatou. Na pátek  
28. května připadá akce Noc kostelů. Její uskutečnění je odvislé od 
epidemiologické situace.                                   P. Z. Kubeš, děkan. 
Českobratrská církev evangelická
Sídlo sboru a sborový dům: Purkyňova 535; Kostel v Provodově-
-Šonově (ve Václavicích) adresa: Šonov 95; farář Mgr. Marek Bár-
ta, mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Osob-
ní i duchovní rozhovory, konzultace a návštěvy faráře kdykoliv 
po telefonní domluvě. V době hygienických a epidemiologických 
opatření jsou bohoslužby a veškeré další setkávání až do odvo-
lání pozastaveny. Prosíme, sledujte naše webové stránky: http://
www.nachod.sonov-evangnet.cz a facebook: Evangelíci při Rozkoši. 
Na webových stránkách uveřejňujeme přípravy k domácím bo-
hoslužbám a ztišením i různé další texty, které mohou být po-
vzbuzením. 
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.

Senior klub „Harmonie 2“
Informace pro příznivce klubovny seniorů
Opět prodloužené nařízení nám neumožňuje setkání v klubovně, 
a proto sledujte naše vývěsky s aktuálními informacemi. Nezbý-
vá než věřit, že se opět dočkáme běžného života a sejdeme se.

 Květnový pobyt v Chlumu u Třeboně je přeložen na konec 
června od 26. 6. do 3. 7. Předpokládáme, že v červnu by již moh-
ly být otevřeny hotely a restaurace. Pokud takové uvolnění ne-
bude, zálohy budou účastníkům vráceny.

 Vzhledem ke koronavirové nákaze jsme museli v minulém roce 
dvakrát zrušit pobyt v Piešťanech, kde je nyní rezervace na well-

Královéhradeckého kraje, o.p.s., regionální pracoviště NÁCHOD
Harmonie 2 – Náchod, ul. Rybářská č.p. 1819, přízemí – č. dv. 104
547 01 NÁCHOD, DIČ: CZ26594145 tel.: 491 426 027, 606 754 725 
e-mail: nachod@czphk.cz
nabízíme: – služby sociálního poradenství pro osoby se zdravot-
ním postižením, (např. příspěvky na péči, průkazy TP, ZTP, ZTP/P 
+ mobilita, poradenství ohledně příspěvků úřadu práce, okres-
ní správy sociálního zabezpečení-důchody apod.) 
– zapůjčení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
– nabízíme euroklíče pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P a pro 
ostatní zdravotně postižené osoby bez průkazu, které zajišťují 
rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických kompen-
začních zařízení (např. výtahů, schodišťových plošin, WC apod.) 
– nabízíme karty I.C.E. – seniorské obálky, které slouží k infor-
maci v situaci tísně a ohrožení zdraví a života pro lékaře RZP 
Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek:  
mechanické vozíky, sedačky do vany, chodítka – podkova, čtyř-
kolové chodítko s vysokou oporou, klozetové vozíky, nájezdové 
rampy, podpěra přenosná k WC, francouzské a podpažní berle, 
berle předloketní vícebodové, antidekubitní matrace s kompre-
sorem, trojkolo, elektrické polohovací postele s matrací, rotoped, 
zvedák do vany, schodolez, koncentrátor kyslíku (CIOZP Hradec 
Králové) apod.  
NÁVŠTĚVNÍ  HODINY:
Pondělí 8–12 hodin
Úterý 8–12

Centrum pro integraci osob 
se zdravotním postižením

Středa 12–16
Čtvrtek 8–12
Pátek 8–12

ness pobyt v termínu od 7. do 12. července s velmi pěknou nabíd-
kou na „Léto v Piešťanech“. Cena 4.960 Kč zahrnuje: plnou penzi, 
8 léčebných procedur, 1 skupinový výlet a dopravu tam i zpět.
Zaplacené zálohy zůstávají v hotelu Harmonia na tento rok.
Zbývá několik volných míst, zájemci se mohou ještě hlásit 
na mail: apobaru@seznam.cz nebo na tel. 736 106 882 do kon-
ce května.

 Od 28. srpna do 4. září je domluven pobyt v hotelu Astoria 
v Jánských Lázních. Cena za pobyt s plnou penzí je 4.340 Kč. 
Doprava vlastní (parkování u hotelu zd.), nebo můžeme domlu-
vit společnou dopravu autobusem. Možnost využití bazénu v láz-
ních, masáže v hotelu za 290 Kč. Výlety do okolí hotelovým mi-
krobusem. Záloha 2.200 Kč. Přihlásit se mohou další zájemci 
(na uvedený mail nebo tel.), neboť je několik volných míst. 

 Své záležitosti můžete vyřídit v naší kanceláři Harmonie 2 
vždy v pondělí 15.30–16.30 hod.
Členské příspěvky (Kč 100,) zaplaťte nejpozději do konce května 
a přineste si legitimaci!
Přejeme vám pevnou vůli a dobrou mysl k překonání dnešních udá-
lostí, abychom se opět ve zdraví setkali v klubovně Harmonie 2. 
Na shledání s vámi se těší členové výboru.
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Milí čtenáři a čtenářky, 
pevně doufáme, že vám v květnu budeme moci poskytovat 
všechny výpůjční služby. To znamená, že bude otevřená půj-
čovna pro dospělé čtenáře, kde si budete moci kromě knih a au-
dioknih vybrat i noviny a časopisy. Těšíme se také na dětské čte-
náře, pro které je připraveno velké množství zajímavých nových 
knížek, audioknih i časopisů.
Studovna, internetová stanoviště a hrací koutek zůstávají za-
tím uzavřeny. 
Uživatelé by stále měli omezit dobu pobytu v knihovně na mini-
mum. Jakmile se situace změní, budeme vás informovat.
Těšíme se na vás v pondělí a v pátek od 9.00 do 17.00 hodin, 
v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 9.00 do 18.00 hodin. V sobo-
tu bude knihovna prozatím uzavřena.

Rozvoz knih
Rozvoz knih se uskuteční, jakmile to dovolí epidemická situace.

Výstavy
Studovna

 Svět kolem nás
Do 14. května. Členky spolku AMAG Mirka Samková, Iveta Oso-
bová a Jitka Amalberga Pácaltová vystavují práce s akvarelem, 
olejem a akrylem. 

 Paní Božena pro XXI. století
17. května – 17. června. Skupina textilních výtvarnic z Prahy, 
která se věnuje tvorbě šitých obrazů na různá témata, předsta-
ví kolekci, která je inspirována dílem a krajem Boženy Němco-
vé. Ve své tvorbě používají rozmanité textilní techniky, jako je 
výšivka ruční i strojová, batika, malba nebo přenos fotografií 
na látku. Inspirují je i zapomenuté textilie z pozůstalostí, kte-
rým vdechují nový život a nabízejí jejich uplatnění v moderních 
interiérech.

Dětské oddělení
 Lovci perel

31. května – 30. června. V dětském oddělení vystavujeme ilus-
trace ke knihám, které nakreslili účastníci soutěže Lovci perel.

Na měsíc květen vyhlašujeme kamínkovou výzvu!
Přichystali jsme pro vás 30 kamínků s motivy z knižních příbě-
hů. Rozmístili jsme je po celém Náchodě; pokud některý z nich 
naleznete, vyfoťte ho, obrázek nám pošlete, anebo ho sdílejte 
na facebooku a instagramu s #KnihovnaNachod. První nález-

ce získá odměnu a kamínek si může nechat nebo jej poslat dál. 
Vyzdobte i vy svůj kamínek knižním motivem a pochlubte se 
nám s jeho fotkou. Z těch nejzdařilejších připravíme online vý-
stavu.

Vyhodnocení soutěže Lovci perel
Dětskou čtenářskou soutěž Lovci perel jsme kvůli nepříznivé 
epidemické situaci již několikrát prodlužovali. Vypadá to, že by 
se mohlo blýskat na lepší časy. Proto jsme se rozhodli, že v pon-
dělí 24. května 2021 v 15.00 hodin konečně slavnostně oznámí-
me a také odměníme naše nejúspěšnější lovce perel. Předávání 
diplomů a cen proběhne na našem knihovním dvorečku. Sou-
těže se zúčastnilo 26 dětí ve 3 věkových kategoriích. Ty nejpil-
nější z nich přečetli a odpověděli na otázky u více než 50 kní-
žek. Máme radost ze všech malých i větších čtenářů, kteří se 
do soutěže zapojili a nechali se unášet do světa plného fanta-
zie a dobrodružství. Někteří lovci nejen, že jsou vášnivými čte-
náři, ale také šikovnými malíři. Za každý nakreslený obrázek 
ke knížce mohli získat perličku navíc. Ilustrace ke knížkám vy-
stavíme v dětském oddělení, aby potěšily všechny návštěvní-
ky knihovny.

Trénování paměti v době covidové
Potřebujete posílit paměť? Rádi byste procvičovali mozek ale-
spoň doma? Nabízíme vám paměťové kvízy do vaší e-mailové 
schránky. Stačí, když nám napíšete a my vám pošleme první 
várku zábavného trénování paměti od zkušené lektorky Stáni 
Benešové. Umožňujeme také vyzvedávání materiálů v papírové 
podobě v knihovně.

Online besedy 
V uplynulých měsících jsme díky spolupráci s Knihovnou Vác-
lava Čtvrtka v Jičíně měli možnost sledovat dvě online besedy. 
První z nich, s Martinou Komárkovou, spoluautorkou scénáře 
k televizní minisérii Božena, můžete zhlédnout na www.youtu-
be.com/watch?v=4-iUHIZ2fk0. Telemost Berlín – Jičín – Náchod 
s Jaroslavem Rudišem je k vidění na www.youtube.com/watch?-
v=WKS7m01uOmw.

Výpůjčky e-knih
Stále si můžete zdarma půjčit 3 e-knihy na 31 dní. Návod na sta-
žení e-knih najdete zde: www.mknachod.cz/cs/akce/clanky/pujco-
vani-e-knih/ Musíte však mít zaplacený roční čtenářský poplatek. 
Vypršel-li vám, obraťte se na nás.
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Plánované akce se uskuteční pouze za předpokladu příznivé epidemické situace. 
Pro aktuální informace sledujte náš facebook a stránky www.mknachod.cz. (Vo)

Městská knihovna Náchod informuje v květnu 2021
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soukromá bezpečnostní služba
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NOVINKA: SUŠENÉ PLODY NA VÁHU

NEJVĚTŠÍ PRODEJNA ZDRAVÉ VÝŽIVY V NÁCHODĚ A OKOLÍ


