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Městské divadlo 
Dr. Josefa Čížka v NáchoděBERÁNEK NÁCHOD a.s.

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

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

Pondělí 
6. června 2022

v 19.00 hodin

Divadlo Verze
Sam Shepard: PRAVÝ ZÁPAD
Komedie o nenaplněnosti lidských životů a o mužích, kteří občas potřebují odjet do pouště. 
Překlad: Jitka Sloupová            Režie: David Prachař                       Hrají: Igor Chmela, Jan Zadražil, Jan Potměšil a Vlasta Peterková
Je lepší být svobodný, sám a žít na pouš� , nebo mít dům, ženu, dě� , práci a nakupovat v supermarketu? Dva bratři pro� chůdných životních názorů se setkávají po pě�  letech v domě své matky. Otevírají se staré křivdy 
a potřeba dokazovat, kdo je lepší. Může tulák přebrat scénáristovi job? Existuje dnes ještě pravý Západ? Hra byla poprvé uvedena v San Francisku v roce 1980, u nás v listopadu 1990 v Činoherním klubu v režii J. Nebeského.
Předprodej již probíhá                                                                                                                              Vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

Neděle 
12. června 2022

v 15.00 hodin

Divadelní soubor Natalie Venturové
LOTRANDO A ZUBEJDA
Muzikálová pohádka podle fi lmové předlohy režiséra Karla Smyczka a scénaristy Zdeňka Svěráka.
Smyslem pohádky je ukázat dětem, že dobro je vždy silnější než zlo a také cestu, jak být dobrým a slušným člověkem. Laskavá komedie s písničkami pro celou rodinu.
Předprodej od 18. května 2022.                                          Délka 60 minut                                                                                                          Vstupné: 70 Kč

Pondělí 
13. června 2022

v 9.00 hodin

Divadelní soubor Natalie Venturové

O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA
Pohádka o princezně, která si zakládala na své urozenos� , je plná humoru i melodických a v� pných písniček Zdeňka Ry� ře. Na první pohled se zdá, že je to obyčejné království. Ale opak je pravdou! Princezna 
Karolínka je rozmazlená, rádce je vychytralý a zrádný, a královnu sužuje hypochondrie. To však není nejpodivnější. Všichni ráčkují, protože to princezna považuje za znak urozenos�  a vznešenos� . A tak nezbývá, 
než aby syn chůvy, zahradník Kryštof, vzal rozum do hrs�  a napravil princezně hlavu.
Předprodej od 18. května 2022.                                        Délka 60 minut                                                                                                Vstupné: 70 Kč   

Úterý 
14. června 2022

v 19.00 hodin

Agentura Harlekýn Praha
Pardon me, Prime Minister

Edward Taylor: 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., Zuzana Slavíková/Ilona Svobodová, Jan Čenský/Martin Zahálka, 
           Andrea Daňková/Jiřina Daňhelová/Karolína Vágnerová
Vláda Jejího Veličenstva se chystá rázně zatočit se zábavním průmyslem a hazardem. Jenže má to jednu vadu – na šéfa vládního kabinetu se valí skandál. Ze skříní úřadu premiéra nevypadávají jen poli� č�  
kostlivci, ale i polonahé slečny. Sousto pro noviná ře, munice pro opozici, příležitost pro stranické odpůrce a k tomu všemu zvědavá manželka. Situace jako stvořená pro pověstný anglický humor.
Předprodej již probíhá                                                                                                                                     Vstupné: 400 Kč, 380 Kč, 360 Kč 

 červen 2022

představení v rámci „ZELENÉHO“ 2021/2022

představení v rámci „ZELENÉHO“ 2021/2022

P ondělí  19. září 2022 v 19.00 hodin
QUASI TRIO
David Šimeček - klarinet, Judita Škodová - violoncello,
Kateřina Ochmanová - klavír

Středa 12. října 2022 v 19.00 hodin
ROMANTICKÉ SKLADBY NA KYTARU 
NEJZNÁMĚJŠÍCH AUTORŮ
Recitál LUBOMÍRA BRABCE

Čtvrtek  3. listopadu 2022 v 19.00 hodin
SLAVNOSTNÍ OPERETNÍ KONCERT
Gabriela Beňačková - soprán, Jakub Pustina - tenor, 
Marta Vašková - piano

Pondělí  19. prosince 2022 v 19.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT 2022
Účinkují: Komorní orchestr slávy Vorlové Náchod, Josef Vlach - dirigent
                 Pěvecký sbor CANTO ZUŠ Náchod, Zbyněk Mokrejš - sbormistr

Středa  25. ledna 2023 v 19.00 hodin
FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ 
a Český chlapecký sbor BONI PUERI
Marek Štilec dirigent, Pavel Horák sbormistr

Čtvrtek  9. února 2023 v 19.00 hodin
KALABIS QUINTET 
Zuzana Leimer - fl étna, Jarmila Jermářová - hoboj,
Anna Sysová - klarinet, Denisa Beňovská - fagot, 
Adéla Psohlavcová - lesní roh

Úterý  21. března 2023 v 19.00 hodin
HARFOVÝ DUET
Katarína Ševčíková a Zbyňka Šolcová

Pondělí  17. dubna 2023 v 19.00 hodin
KLAVÍRNÍ KVARTET JOSEFA SUKA
Radim Kresta - housle, Eva Krestová - viola, Aneta Šudáková - violoncello, 
Pavel Zemen - klavír

Úterý  2. května 2023 v 19.00 hodin
CAMERATA NOVA NÁCHOD 2023
Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod
Josef Vlach - dirigent

Pondělí  5. června 2023 v 19.00 hodin
MAGICKÉ SOUZNĚNÍ 
Anna Paulová - klarinet, Indi Stivín - kontrabas, 
Matouš Zukal - klavír

Ceny abonentek pro koncertní sezonu 2022 / 2023               Kč 1 300,- Kč 1 100,- Kč 900,-
Předplatné platí pro jednu sezonu a zahrnuje jedno předplacené místo na 10 koncertů. Prodej abonentek pro stávající abonenty bude zahájen 6. 6. a potrvá do 8. 7. 2022 (prosíme o předložení letošní průkazky). 
Od 6. 6. bude zároveň probíhat prodej pro veřejnost a to na místa, která nebyla v loňské sezoně obsazena. Prodej ostatních abonentek pro veřejnost bude zahájen 11. 7. a potrvá do 18. 8. 2022. 
Prodej bude probíhat v Městském informačním centru v Náchodě, otevírací doba: po - pá od 8.00 - 12.00 hodin, 12.30 - 17.00 hodin, sobota, neděle 8.00 - 12.00 hodin, 12.30 - 15.00 hodin.
Rezervaci abonentek lze uskutečnit telefonicky (491 426 060) nebo písemně na adrese Městské informační centrum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, 
popřípadě na e-mail: infocentrum@mestonachod.cz. Rezervované permanentky vyzvedněte do 7 dnů od rezervace. Platbu je možné provést hotově nebo platební kartou.

Slevy
• studentská individuální   Kč 200,-     • studentská hromadná   Kč 250,-  (platí při zakoupení min. 5 ks)     • pro děti do 14 let v doprovodu rodičů sleva na místo 50 % (nepřenosná na dospělou osobu)
Další informace Vám poskytneme na tel.: 737 261 641 nebo na našich stránkách www.beraneknachod.cz.

96. koncertní ABONENTNÍ CYKLUS
Komorní hudby 2022/2023
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Vážení spoluobčané,
začal červen, první letní měsíc, ve kterém 
pivovar PRIMÁTOR, a já věřím, že společ-
ně s vámi, oslaví významné jubileum. Le-
tos je to právě 150 let, co byl pivovar za-
ložen. Stalo se tak poté, co bylo Zemským 
zákonem č. 55 z roku 1869 zrušeno propi-
nační neboli výčepní právo, podle něhož 
měla právo vařit pivo pouze šlechta nebo 
královská města.

A tak se měšťané řady měst, včetně Ná-
choda, vrhli do podnikání. Nápad posta-
vit vlastní pivovar se údajně zrodil v hlavě 
Václava Šrůtka, který byl paradoxně vi-
nárníkem. Tuto myšlenku chytře vnoukal 
radním, až zasedání rady města přednesl 
tehdejší starosta Josef Bořík návrh na za-
ložení pivovaru. Dle dobových záznamů 
byla stavba jednohlasně a nadšeně schvále-
na. A tak byl v roce 1872 položen základ-
ní kámen... 

Ale já nejsem člověkem, který by se dlou-
ho díval do minulosti. Je důležité ji znát 
a učit se z ní. Je pro mne tedy inspirací. Ov-
šem mnohem radši hledím vpřed. A snažím 
se, aby místo, ve kterém žijeme a vychová-
váme naše děti, bylo co možná nejlepší. Aby 
každý prožitý den stál za to. Logicky vel-
kou úlohu v tom hraje naše město. Jsem rád, 
že vztahy pivovaru a města Náchoda jsou 
na výborné úrovni. Mým přáním je, aby-
chom si vycházeli vstříc a společně tvořili 
prostředí, v němž žijeme. Role pivovaru je 
v tomto směru filantropická. Trvale investu-
jeme do rozvoje společnosti, podporujeme 
sportovní kluby, kulturu a myslím, že s Ná-
chodem jako městem se povedla už spous-
ta akcí a dobrých věcí. 

Dovolte mi být i trochu osobní. Nepo-
cházím z tohoto regionu, ale ze slezské-
ho města Třince. Do Náchoda mne přived-
la profese, která je nejen mým povoláním, 
ale spíše posláním. Od chvíle, kdy jsem se 
do Náchoda přestěhoval a začal pracovat 
jako sládek pivovaru, mne oslovila atmo-
sféra tohoto města. Žijí zde velmi příjem-
ní lidé, mezi nimiž jsme s manželkou našli 
řadu skvělých přátel a naše děti kamarády. 
Co opravdu obdivuji, že se tu lidé na ulici 
zdraví. Popřejí si „dobrý den“ a je to pro 
ně normální. Malá každodenní slušnost 
a hned mi to udělá lepší den. 

Jak jsem se již zmínil, do Náchoda mne 
přivedla práce v pivovaru. Pivovar se vždy 
primárně zabýval, a zabývat bude, výro-
bou a vařením piva. Mám radost, že se 
nám daří neustále přicházet s něčím no-
vým, hledáme nové chutě, netradiční piv-
ní styly, jež jsou ale vařeny v tradičním čes-
kém regionálním pivovaru. Samozřejmě 
umíme ležáky, ale také jsme největším vý-
robcem svrchně kvašených piv v České re-
publice. A v ne každé firmě má Tchyně tak 
silnou pozici jako u nás v pivovaře!

Jsme zřejmě nejstarší stále fungující 
náchodskou firmou. Přitom poslední leta 

nejsou úplně nejjednodušší. Nejprve dva 
roky pandemických restrikcí, které nám 
znemožnily dodávat pivo hospodám a re-
stauracím a trvale změnily trh. Nyní válka 
na Ukrajině, která povede k novému uspo-
řádání světa, a zejména odběratelsko-do-
davatelských vztahů. A nyní energetic-
ká krize, jejíž nejtvrdší dopad nás teprve 
čeká, inflační tlaky a dlouhodobě nefun-
gující trh práce. 

Ale nic z toho nás nezastaví. Hlavní de-
vizou každé společnosti, nejenom firmy, 
jsou lidé. Lidé a jejich znalosti a schop-
nosti. Myslím, že na všech našich pozicích 
od výroby přes obchod až po management 
máme ty správné lidi. To není samozřej-
most. Nesnáze přicházejí a zase odcházejí. 
To je život. Ale zisky a hodnoty tvoří lidé 
a my se máme o co opřít. To je ten základ-
ní kámen úspěchu. Nosný pilíř dalších 150 
let našeho pivovaru. Že nadcházející obdo-
bí nebude snadné? To zřejmě nebude, ale 
náladu nám to zkazit nemůže. A ani ten 
„dobrý den“.

Ale vraťme se zpět na začátek. Je tu čer-
ven a pivovar PRIMÁTOR slaví 150. naroze-
niny. A oslava bez hostů není žádnou osla-
vou! Rád bych všechny malé i velké, ženy, 
muže i děti, pozval v sobotu 25. června 
2022 na náchodské Masarykovo náměs-
tí, abychom společně oslavili náš velký 
den. Věřím, že si tento den užije celá rodi-
na. Návštěvníci se mohou těšit na skvělá 
hudební vystoupení. Pozvání přijal napří-
klad zpěvák Janek Ledecký, písničkář Xindl 
X, kapela Horkýže Slíže, dívčí pop-rocková 
skupina The Apples nebo zpěvák a kytari-
sta Sebastian. Kromě hlavního pódia jsme 
přichystali i druhou stage pouze pro děti. 
Malí hosté se mohou těšit třeba na skáka-
cí hrad, ukázky vozidel policie, hasičů a zá-
chranné služby. Pro tvořivé budou připra-
veny dílničky, oblíbené malování na obličej 
a mnoho dalšího. Na exkurze do pivovaru 
vás z náměstí doveze vláček. A nebude chy-
bět ani půlnoční narozeninový ohňostroj. 
Ale nejde jen o výčet akcí a slavných hos-
tů. Nejdůležitější je podle mě fakt, že se tu 
opět lidé potkají. 

Samozřejmě jsme si pro tuto příležitost 
připravili i něco speciálního. Sládek Pavel 
Novák uvařil Jubilejní ležák, hořkou svět-
lou nefiltrovanou dvanáctku, chmelenou 
českými odrůdami chmele. A to nejen ža-
teckým poloraným červeňákem a odrůdou 
Sládek, ale i další českou aromatickou od-
růdou Harmonie. A v tom vidím tu největ-
ší symboliku, protože pivo by mělo být prá-
vě o harmonii. A nejen pivo, ale i soulad 
mezi lidmi, soulad mezi městem a pivova-
rem. Přijďte si užít poslední červnovou so-
botu a oslavit s námi kulatiny náchodské-
ho pivovaru. A já se těším na vás a na další 
„dobrý den“.        S pozdravem Dej Bůh štěstí!

Petr Kaluža, 
ředitel pivovaru PRIMÁTOR, a. s.

Primátor zve na oslavu narozenin
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Zprávy 
z radnice
RADA MĚSTA NÁCHODA 
2. 5. 2022 
Jednání rady města 
se zúčastnilo sedm radních. 
Dva byli omluveni. 
Číselný popis u zprávy představuje poměr 
hlasů při hlasování PRO–PROTI–ZDRŽEL SE.
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila zadání geometrického za-
měření na pozemek pč. 227/1, k.ú. Malé 
Poříčí v souvislosti s přípravou přeložky 
silnice I/33 – obchvat Náchoda.  7-0-0
Žádost SPŠ stavební a Obchodní akade-
mie, Náchod – Regionální veletrh fiktiv-
ních firem  7-0-0

 RM schválila slevu z pronájmu Měst-
ského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě dle 
předloženého návrhu na akci Regionální 
veletrh fiktivních firem, pořádaný SPŠ sta-
vební a Obchodní akademií arch. Jana Le-
tzela, Náchod, dne 10. 5. 2022. 
Oprava místní komunikace 
Václavická, Náchod 7-0-0

 RM schválila nabídku na veřejnou za-
kázku „Oprava místní komunikace Vác-
lavická, Náchod“ zadanou mimo režim 
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřej-
ných zakázek a uzavření smlouvy o dílo 
s účastníkem STRABAG a.s., H. Králové.
Stavební úpravy místní 
komunikace Řezníkova, Náchod 
– autorský dozor 7-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila uzavření objednávky pro p. M. 
Kučeru, H. Králové, na výkon funkce au-
torského dozoru na akci „Stavební úpravy 
MK ulice Řezníčkova v Náchodě“.
Zázemí hřiště Jizbice – výkon činnosti 
koordinátora BOZP 7-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila uzavření objednávky pro p. K. 
Fejka, Dvůr Králové nad Labem, na výkon 
funkce koordinátora BOZP na akci zázemí 
hřiště Jizbice.
Žádost TRI SKI klub KOHA Náchod 
– Náchodská 24 hours MTB 7-0-0

 RM schválila partnerství při pořádá-
ní cyklistického závodu Náchodská 24 
hours MTB, konaném v Náchodě ve dnech  
21. a 22. 5. 2022.

 RM schválila závod horských kol – Ná-
chodská 24 hours MTB lesoparkem MON-
TACE, který se koná v areálu Autokem-
pu Běloves, odkud je vedena trasa kolem 
bývalého lomu, dále lesoparkem Monta-
ce a zpět do areálu kempu. RM schválila 
asistenci MP Náchod při zajištění bezpeč-
ného průjezdu ul. Lázeňská do ul. Prome-
nádní a ul. Na horním konci. RM schváli-
la žádost o poskytnutí košů a kontejnerů 
na odpad TS Náchod s.r.o.

TELEGRAFICKY:
 RM souhlasila s přijetím dotace na akci 

„Junior-Senioriáda 2022 v Náchodě“ 

ve výši 80.000 Kč z programu Dotace 
na individuální účel – 22RGI02 vyhláše-
ného Královéhradeckým krajem a schvá-
lila uzavření smlouvy o poskytnutí této 
dotace.  7-0-0

 RM vzala na vědomí výroční zprávu pří-
spěvkové organizace Náchodská Prima se-
zóna za rok 2021. 7-0-0

 RM vzala na vědomí zápis z jednání 
letopisecké a místopisné komise ze dne 
29. 3. 2022.   7-0-0

 RM schválila navýšení rozpočtu SVČ 
Déčko Náchod na terénní úpravy v areá-
lu.  7-0-0

 RM souhlasila se zapojením SVČ Déčko 
Náchod do projektu na podporu začleně-
ní cizinců a projektu výuky ČJ pro cizin-
ce. 7-0-0

 RM schválila poskytnutí slevy z proná-
jmu Městského divadla Dr. J. Čížka v Ná-
chodě pro SVČ Déčko Náchod na akce 
„Hvězda orientu“ a „Velkolepá taneční 
show“, které se uskuteční ve dnech 4. a 5. 
6. 2022, resp. 29. 5. 2022.  7-0-0

 RM schválila dotaci pro Sportovní za-
řízení města Náchoda, na nákup odstře-
divky na plavky pro krytý plavecký bazén 
ve výši 38.750 Kč.  7-0-0

 RM schválila zadání zpracování prů-
kazu energetické náročnosti budovy ZŠ  
1. Máje, Náchod, p. Ing. P. Frintovi, Ná-
chod.  7-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila uzavření objednávky pro fy 
ATEKO a.s., H. Králové, na dodávku tlako-
vých lahví pro potřeby stlačování přírod-
ního oxidu uhličitého.  7-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila uzavření objednávky pro fy 
WEBTIP s.r.o., Plzeň, na dodání 2 ks piv-
ních setů do budovy klubovny na Pavli-
šově.  7-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila uzavření objednávky pro fy 
B2B Partner s.r.o., Ostrava, na dodání 8 ks 
jídelních stolů a 40 ks plastových jídelních 
židlí do budovy klubovny na Pavlišově.  
 7-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila uzavření objednávky pro fy 
Electro World s.r.o., Praha, na dodání 
kombinované chladničky BEKO do budo-
vy klubovny na Pavlišově.  7-0-0

 RM vzala na vědomí doručení petice 
„Za celkovou rekonstrukci tenisového 
areálu v Náchodě-Bělovsi“.  7-0-0

RADA MĚSTA NÁCHODA 16. 5. 2022 
Jednání rady města se zúčastnilo osm, poz-
ději devět radních. 
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila Dodatek č. 2 k nájemní 
smlouvě na užívání pozemků v majetku 
města č. 245/3, č. 246/2, č. 247/1 a st. p. č. 
417, k.ú. Pec pod Sněžkou s fy MEGA PLUS 
s.r.o. 8-0-0

 RM schválila uzavření Dohody o zruše-
ní věcného břemene na plynovodní pří-
pojku na části p. č. 1912/11, k.ú. Náchod, 

dle předloženého návrhu žadatele. 8-0-0
 RM schválila uzavření Dohody o náhra-

dě za užívání pozemku č. 1916/15, k.ú. Ná-
chod, s Ředitelstvím silnic a dálnic. 8-0-0

 RM schválila uzavření Dohody o ukon-
čení nájemní smlouvy na část pozemku  
č. 110/1 a č. 152/6 o celkové výměře 
400 m2, k.ú. Staré Město n. M.  8-0-0

 RM schválila žádost o vydání povole-
ní k prodeji ovoce a zeleniny na pozemku  
č. 1919/5, k.ú. Náchod 6-1-2
Cenová nabídka na Stezku dovednosti 
do zahrady v ZŠ Komenského 
– Sokolská 9-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila uzavření objednávky pro fy 
MONOTREND s.r.o., Tišnov, na provede-
ní stezky dovednosti do zahrady v ZŠ Ko-
menského – Sokolská.
Smlouva o centralizovaném zadávání ve-
řejné zakázky na zajištění nákupu a dis-
tribuce plomb a lístků o původu zvěře 
orgány státní správy myslivosti podle 
zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 
ve znění pozdějších předpisů 9-0-0

 RM schválila Smlouvu o centralizova-
ném zadávání veřejné zakázky na zajiš-
tění nákupu a distribuce plomb a líst-
ků o původu zvěře orgány státní správy 
myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb., 
o myslivosti, ve znění pozdějších předpi-
sů, mezi centrálním zadavatelem Českou 
republikou – Ministerstvem zemědělství, 
a pověřujícím zadavatelem Městem Ná-
chod, v předloženém znění. 

TELEGRAFICKY:
 RM schválila cenovou nabídku a sou-

hlasila s uzavřením objednávky s fy ATE-
LIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., H. Králo-
vé, na zpracování studie proveditelnosti 
na rekonstrukci polikliniky na Denisově 
nábřeží.  8-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila uzavření objednávky s fy ATE-
LIER TSUNAMI, Náchod, na zpracování ur-
banistické a krajinářské studie parku Sta-
ré lázně v Bělovsi. 9-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila uzavření objednávky s p. J. 
Soukupem, Meziměstí, na opravu střešní-
ho pláště objektu budovy Na Hamrech.  
 9-0-0

 RM vzala na vědomí zápis z jednání le-
topisecké a místopisné komise ze dne 3. 5. 
2022.   9-0-0

 RM vzala na vědomí zápis z jednání do-
pravní komise ze dne 4. 5. 2022. 9-0-0

 RM schválila opravu chodníku v ul. 
Bartoňova u čp. 1489 a zároveň schváli-
la cenovou nabídku a uzavření objednáv-
ky na tuto opravu s fy Štefan Murín Mu-
rstav, Pavlovice u Přerova. 9-0-0

 RM schválila Smlouvy o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města – podpora de mi-
nimis, pro SVČ Déčko Náchod a Rozesmá-
té Děcko, z.s. 9-0-0

 RM schválila uzavření Smlouvy o spolu-
práci s ČSOB, a.s., Praha. 9-0-0
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 RM souhlasila se zapojením ZŠ Ko-
menského, MŠ Alšova a MŠ Myslbekova 
do projektu Program rozvoje venkova, 
vyhlášeného Ministerstvem zemědělství 
ČR. 9-0-0

 RM schválila opravu chodníku v ul. 
Kladská a souhlasila s cenovou nabídkou 
a vystavením objednávky s fy Alprim CZ, 
V. Poříčí. 9-0-0

 RM schválila partnerství města na akci 
Dopravní soutěž mladých cyklistů na DDH 
Běloves, pořádané organizací Besip KHK, 
dne 17. 5. 2022. 9-0-0

 RM schválila partnerství města na akci 
Zemědělský den, pořádaný Zemědělským 
svazem ČR, ve spolupráci s Regionální 
agrární komorou KHK, která se uskuteč-
ní 2. 6. 2022. 9-0-0

 RM schválila uzavření Dodatku č. 9 
ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při za-
jištění dopravní obslužnosti veřejnou lin-
kovou dopravou mezi KHK a městem Ná-
chod. 9-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila uzavření objednávky pro 
p. L. Brandovou, Zábrodí, na zpracování 
projektové dokumentace na parkoviště 
na SUN, Náchod.  9-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila uzavření objednávky pro fy 
Vše pro stavby s.r.o., Náchod, na prove-
dení opravy a nátěr fasády objektu hasi-
čů čp. 50, Babí u Náchoda. 9-0-0

 RM souhlasila s dohodou o ukončení 
Smlouvy o smlouvě budoucí na přeložku 
DS, č. Z_S14_8120073949, v rámci akce 
Park Běloves s fy ČEZ Distribuce, Děčín. 
 9-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila uzavření objednávky pro fy 
Vše pro stavby s.r.o., Náchod, na prove-
dení manipulační plochy na pozemku č. 
1209/7, k.ú. Náchod.  9-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila uzavření objednávky pro fy 
BEZEDOS s.r.o., V. Poříčí, na opravu míst-
ní komunikace Průšova, Náchod. 9-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila uzavření objednávky pro fy 
BEZEDEOS s.r.o., V. Poříčí, na provedení 
opravy chodníku na Mánesově nábřeží, 
Náchod. 9-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy pro fy 
Atelier architektury a urbanismu, Č. Kos-
telec, na zpracování Změny č. 4 Územní-
ho plánu Náchod. 9-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila uzavření objednávky pro 
p. P. Hepnara, Kramolna, na provede-
ní opravy a nátěrů velké bazénové vany 
na Jiráskově koupališti. 9-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou 
a schválila uzavření objednávky pro fy 
SILVAGRO s.r.o., Č. Kostelec, na provedení 
oplocení hřiště a chodník na multifunkč-
ním sportovišti na Pavlišově.  9-0-0

Zastupitelstvo města 
Náchoda 23. května 2022
Jednání zastupitelstva města se zúčastni-
lo 20 zastupitelů, tři byli omluveni
Zastupitelstvo města projednalo:
1. STAKO, s.r.o.  – prezentaci výstavby 

bytů – Tepna
2. Návrh na rozdělení zlepšeného hospo-

dářského výsledku příspěvkových or-
ganizací za rok 2021 + odvod z fondu 
investic 

3. DSO Kladská stezka
4. Delegování zástupce města na valnou 

hromadu VAK Náchod a.s.
5. Rozpočtová opatření 
6. Pojmenování ulice
Veškeré materiály pro jednání zastupitelů 
včetně návrhu usnesení k jednotlivým bo-
dům najdete na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupi-
telstvo/podklady/
Usnesení je zveřejněno na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupi-
telstvo/usneseni/zastupitelstvo18-25.asp

První etapa obnovy starých lázní je 
v plném proudu a v tomto území můžete 
pozorovat v posledních dnech čilý ruch. 

Ve čtvrtek 26. 5. zde byla k vidění půdní 
fréza, která postupně odstraňuje zbytky 
starých porostů, náletových dřevin a ne-
původních dřevin, a to do větší hloubky 
včetně provzdušnění a rekultivace dlou-
ho zanedbaného terénu.

V celém území probíhá také likvidace 
černých skládek. Je až neuvěřitelné, jaký 
nepořádek se zde nashromáždil. 

Po dokončení první etapy parkových 
úprav, odstranění pařezů a všech ná-
sledků zanedbané údržby, budou zlik-
vidovány pozůstatky stavebních čás-
tí a železných a betonových konstrukcí 
umístěných v parku. 

Souběžně s těmito pracemi v terénu se 
zároveň se rozbíhá projekt obnovy lázeň-
ského parku.

Lázeňský park prochází 
viditelnou proměnou
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V měsíci dubnu 2022 se narodilo 11 náchodských občánků.

V měsíci dubnu 2022 byli oddáni:
22. 4.
Lukáš Strašil, Dolní Břežany
Anna Hejduková, Dolní Břežany
28. 4. 
Jan Musílek, Adršpach
Eliška Prokopová, Adršpach

Projekt Rozvoj vzdělávání na Náchodsku MAP 2 po čtyřech le-
tech plynule přešel do nového projektu Učíme se na Náchodsku 
MAP 3. Od roku 2018 do března 2022 se pro více než čtyři tisíce 
účastníků zrealizovalo necelých 230 akcí. Od tematických semi-
nářů a workshopů, pracovních skupin, lázní pro asistenty, se-
tkání vedení škol, seminářů pro školní kuchařky, až po tři velké 
konference Učení pro život v Broumově a v Ratibořicích. Aktivi-
ty byly určeny všem pedagogům i nepedagogickým pracovní-
kům, aby přinesly inovace do výuky a inspiraci pro práci se žáky 
a studenty. Velmi vítaná byla hlavně možnost se potkat a sdílet 
své potřeby, podpořit se navzájem v tom, že dobře učit a mít rád 
proces učení, je to hlavní. 

Děkujeme všem, kteří se na rozvoji vize MAP podíleli a podílejí. 
Informace o všech aktivitách najdete stále na webu www.

mas-stolovehory.cz/mistni-akcni-plan-vzdelavani/map-aktivity 
a na facebooku „Rozvoj vzdělávání na Náchodsku – MAP 2“.

Všem, kterým záleží na vzdělávání budoucí generace, jsou 
v projektu MAP 3 otevřeny možnosti se zapojit do pracovních 
skupin a společně tvořit. V průběhu prázdnin bude spuštěn nový 
web www.map2school a facebookové stránky. 

Přejeme krásné léto, fajn prázdniny a v září se budeme zase těšit.
Jednou z posledních akcí MAP 2 bylo slavnostní setkání kucha-

řek ze školních jídelen, kterým byl udělen Řád zlaté vařečky a vy-
tištěný Receptář.

Rodičovské kavárny na Náchodsku
Jak si budovat autoritu v očích dětí a žáků, kde se tvoří a boří 
sebevědomí dětí? 

To byly otázky, na které názornou formou přijel předat své 
know how lektor z Liberce Zdeněk Okleštěk. O téma byl obrov-
ský zájem, sál byl zcela zaplněn a účastníci si odnesli praktické 

Učíme se na Náchodsku

V obřadní místnosti náchodské radnice byli 27. května 2022 
vyhlášeni nejlepší sportovci okresu Náchod za rok 2021
Vyhodnocení sportovci
Kategorie jednotlivci – dospělí

 Dominik SÁDLO atletika Sportovní klub Nové Město n/M
 Aneta VACKOVÁ maž. sport MONA Náchod

Kategorie jednotlivci – mládež
 Lukáš DOLEŽAL lyžování Borský klub lyžařů Machov
 Natálie POLÁČKOVÁ plavání  PONMM
 Lucie RŮČKOVÁ  sport. gymnastika Tělocvičná jednota Sokol Náchod
 Barbora ZELENÁ sport.gymnastika Tělocvičná jednota Sokol Náchod
 Kristýna ZELENÁ sport.gymnastika Tělocvičná jednota Sokol Náchod

Kategorie jednotlivci – handicap
 Stanislav JIRÁSEK  golf handicap  GC Grosshof Broumov
 Aleš KISÝ atletika handicap  Sportovní klub Nové Město n/M
 Jakub NOSEK atletika handicap  Sportovní klub Nové Město n/M
 Josef ŠTIAK atletika handicap  Sportovní klub Nové Město n/M
 Tomáš VRZAL lukostřelba handicap  Sportovní klub Nové Město n/M

Kategorie družstva – mládež
 MONA Náchod  mažoretkový sport
 ZŠ Komenského Náchod všestrannost

Trenér
 Lukáš DOLEŽAL lyžování Borský klub lyžařů Machov
 Mgr. Anna MERENUSOVÁ mažoret. sport MONA Náchod

Za vyhlašovatele Okresní sdružení České unie sportu Náchod – předsedkyně Hana Kopecká

Vyhodnocení sportovci

tipy, jak například změnit svůj slovník vyjadřovaní rodiče a pe-
dagoga tak, aby děti reagovaly konstruktivně a podpůrným způ-
sobem na naše výzvy. Jak říká jeden z účastníků: „Všechny infor-
mace byly podstatné, nejvíce asi vztah mezi formální a neformální 
autoritou. Přešlapy a chyby v komunikaci, které člověk dělá, aniž by 
si je uvědomoval. Autorita se buduje dlouhou dobu, takže být trpěli-
vá a netlačit na pilu. Ujasnila jsem si, co je v mé komunikaci špatně 
a na čem bych měla pracovat“.

Svým přístupem, jednáním, způsobem komunikace, jak si vě-
říme, jak o sobě přemýšlíme, to vše se odráží v komunikaci dětí 
s dospělými. Zkuste to sledovat a postupně trénovat společně 
s námi.

Setkání se mohlo uskutečnit díky projektu Rozvoj vzdělává-
ní na Náchodsku MAP 2 realizovaném organizací MAS Stolové 
hory a MAS Mezi Úpou a Metují.

2 0 2 1
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Kdy: sobota 18. 6. 2022 od 8:00 do 12:00 hod.
Kde: hasičská zbrojnice Náchod, Raisova ulice čp. 2133

Den otevřených dveří
v hasičské zbrojnici Náchod

Těšit se můžete na ukázky prostor a vybavení hasičů, prezentaci
práce hasičů, soutěže pro děti a besedy o požární prevenci.

Slavnostní rozvinutí a svěcení repliky
historického praporu hasičů Náchod z roku 1889
Kdy: sobota 18. 6. 2022 v 16:30 hod.
Kde: Masarykovo náměstí (mezi městským divadlem a budovou děkanství)

Po slavnostním aktu zveme veřejnost do průvodu doprovázející prapor
do hasičské zbrojnice, kde bude umístěn na čestném místě!

Zemědělský den
2. června 2022 od 9 do 16 hodin

na Masarykově náměstí v Náchodě

produkce kvalitních českých potravin je ohrožena, přijďte
podpořit a ochutnat regionální výrobky se soutěží 

„Potravina a potravinář roku 2022
Královéhradeckého kraje“

l prezentace a trh regionálních potravin s ochutnávkou
l guláš z českého masa a pivo Primátor
l stánek “Zemědělství žije”
      MDD - poznávací soutěže pro děti s odměnou
      – Opočenská zmrzlina
l traktor Zetor -současnost a historie 
l ukázka kovářské práce – Střední škola řemeslná Jaroměř
l informace o kampani Zastavme vládní agrohazard! a diskuze
      www.vladni-agrohazard.cz

www.mestonachod.cz
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.
Červnová výročí

V červnu 1742 postoupila Marie Tere-
zie po prohrané válce Prusku Slezsko 
i s Kladskem. Tím se posunula státní 
hranice k Náchodu, jak trvá dosud.
„17. června 1842 navštívil nový držitel 
panství Jeho Jasnost vládnoucí kníže 
Jiří Vilém ze Schaumburg-Lippe se svou 
paní kněžnou, princeznou Matyldou, 
princeznou Idou a princem Vilémem 
… panství Náchod, když od Trutnova 
v tichosti přijel na ratibořický zámek. 
19. června odpoledne uskutečnila Jeho 
Jasnost s celou rodinou slavnostní pří-
jezd z Ratibořic na náchodský zámek.“ 
(Tak napsal důchodní J. Müller ve svých 
„Pamětihodnostech...“, s. 55–56)
1897 – 1. 6. se v Náchodě narodil Fran-
tišek Kubina, hudebník a skladatel, 
který proslavil českou hudbu a píseň 
v USA. V Chicagu řídil desítky let kra-
janský pěvecký sbor Lyra, dirigoval or-
chestr, organizoval český hudební ži-
vot.
1912 – 2. 6. se narodil v Táboře Jiří Vo-
týpka, profesor náchodského gymná-
zia, výtvarník, který vedl i výtvarné 
kroužky a ovlivnil řádku zdejších ama-
térských malířů.
1912 – 27. 6. se narodil v Králově Lhotě 
sochař Karel Hladík (zemřel 27. dubna 
1967). Vytvořil mj. řádku významných 
Jiráskovských plastik.
1912 – 28. 6. zemřel básník a překlada-
tel Josef V. Sládek; několikrát pobýval 
v lázních v Chudobě, zajímal se o situ-
aci v Českém koutku.
1922 – 28. 6. se narodil náchodský hu-
debník, violoncellista Luboš Nemas-
ta, člen symfonického orchestru FOK. 
Léta aktivně spolupracoval se zdejším 
komorním orchestrem.
1927 – 2. 6. zemřel autor ratibořické-
ho sousoší Babičky s dětmi sochař Otto 
Gutfreund.
V červnu 1942 vyvrcholilo běsnění ně-
meckých okupantů po atentátu na říš-
ského protektora Reinhardta Heydri-
cha. Už od 3. června začaly probíhat 
na Zámečku v Pardubicích popravy po-
dezřelých i zcela nevinných lidí z na-
šeho regionu. Dne 9. června tam byl 
popraven poslanec Josef Stejskal (otec 
Vladimíra Stejskala,  Lexy-Štézy, člena 
kapely ze Zbabělců a Prima sezóny.) Má 
pamětní desku na budově kina Vesmír. 
10. června 1992 zemřel knihovník a bi-
bliograf Ladislav Vacina. Řádku let ak-
tivně působil ve zdejší knihovně. 
11. června 1997 zemřel herec Bohuslav 
Čáp, rodák z nedaleké Borové, jehož he-
recká dráha začínala za protektorátu 
v Náchodě v Mladé scéně, pokračovala 
ve zdejším poválečném oblastním di-
vadle a dovršila se v Národním diva-
dle.                                                        (AF) 

Jen málo kroků stačí v naší zemi k tomu 
poznat něco krásného a zajímavého. Po-
znat místa obestřená pověstmi, místa 
historicky zajímavá i ta, kudy procháze-
li zajímaví lidé. A zdejší kraj přímo oplý-
vá tímto bohatstvím. Nechte se inspirovat 
zajímavými příběhy pro své výlety nebo 
si jen tak rozšiřte své vědomosti a znalos-
ti o Náchodsku, Hronovsku, Trutnovsku, 
Policku či Broumovsku. Příběhy, které 
vám již 64. číslo sborníku Rodným kra-
jem přináší, Vás jistě nezklamou. Nebo 
jste již věděli, kde měli pašeráci z Adr-
špašska a Teplicka na botech podpadky, 
kde mají Šibeniční rokli, jak starý je Hron 
či jaké byly životní osudy sourozenců Pan-
klových?

 64. číslo Rodným krajem vychází prá-
vě teď, začátkem června a najdete ho snad 
ve všech informačních centrech regionu.

Markéta Machová, redakční rada RK

Rodným krajem 
– časopis plný příběhů

Přes 160 skautů se sešlo v Maršovském 
údolí nedaleko Velkých Petrovic na tábo-
řišti pod zříceninou hradu Vlčinec. 110 
dětských účastníků ze šesti oddílů sem 
vyrazilo poměřit síly v různých skaut-
ských dovednostech, ale zejména se po-
tkat jinak než online formou a poznat 
členy dalších oddílů, což nebylo vlivem 
pandemie poslední dva roky možné.

Nápad zorganizovat závody tohoto for-
mátu dostali koordinátoři ze Třetího chla-
peckého oddílu minulý rok během loc-
kdownu. „Od počátku března jsme se začali 
scházet online a ve schůzkách pokračovali 
zhruba každé dva týdny,“ vysvětlil hlavní or-

Přes 160 skautů a skautek 
prověřilo své schopnosti v Maršovském údolí

Otestovat dovednosti, které děti nabírají na schůzkách. To je hlavním účelem tak-
zvaných skautských závodů. Náchodští skauti však pojali letošní skautské závody 
zejména jako setkání všech skautů z náchodského střediska, tedy oddílů jak z Ná-
choda, tak z Velkého Poříčí a Hronova.

ganizátor Jan Matyska. „V květnu jsme se 
dohodli, že letos na jaře se závody uskuteční 
a od konce roku jsme se začali scházet jed-
nou do měsíce,“ navázal. Na organizaci zá-
vodů se poté podíleli i se skauty a skaut-
kami z dalších oddílů.

Pro účastníky bylo připraveno devět 
stanovišť, která měla ověřit jak fyzické 
dovednosti, tak znalosti uzlů, šifer a ze-
jména schopnost spolupracovat v týmech. 
Skauti si dále vyzkoušeli lanové aktivity, 
procvičili zdravovědu a ověřovali vše-
obecný přehled nejen z regionu. To vše 
pod takzvanou „červenou nití“ z filmů 
o Asterixovi a Obelixovi.

Závěrem závodu se stala velká hra roz-
dělená do několika etap. V roli Galů skau-
ti postavili Caesarův pomník, na který 
bylo potřeba pod hrozbou Římanů nasbí-
rat formou her dostatek materiálu a ná-
sledně jej opracovat. Po poražení římské 
armády se mladší účastníci vydali vlakem 
domů. Ti starší přespali spolu s organizá-
tory ve stanech na tábořišti a domů se vy-
dali následující den. 
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Státní zámek a fortifikační stavby v Náchodě
6. Zámek v 18. – 20. století

Jízdárna a altán 
v Piccolominské zahradě, asi 1935

Zámecká alej v roce 1924

Nynější podobu nabyl zámecký areál ve vrcholně barokním ob-
dobí. Nový majitel rozsáhlého náchodského panství, kterým se 
stal v roce 1742 Ottavio II. Enea Giuseppe Piccolomini, musel nej-
prve napravit škody, způsobené pruskými vojsky za druhé slezské 
války v roce 1744. Mimo jiné nechal vybourat Prusy vystavěnou 
chlebovou pec, nahradit ukradené měděné střešní žlaby a kovaná 
táhla, přidržující štíty zámeckých budov. V předpolí zámku a pod 
úřednickým traktem za jeho vlády přibyly nové stavby. K levému 
líci Velké šance byla v roce 1745 na místě starší otevřené jízdár-
ny přistavěna obdélná zděná jízdárna s půlkruhem zaklenutý-
mi okny a nezbytnou patrovou lóží vytápěnou dodnes dochova-
ným krbem, z níž mohl majitel pozorovat 
výcvik koní. Vojenské kvality zámeckého 
areálu tak snížila další budova. Proti jíz-
dárně byla přes cestu vystavěna kovárna, 
v 20. století proměněná v restauraci.

Hned po roce 1745 byl nově upraven 
Španělský sál, okrášlila jej nová štuko-
vá a malířská výzdoba. Centrální fresku 
na téma Uvedení Ottavia Piccolomini-
ho na Olymp vojenské slávy vytvořil je-
den z nejvýznamnějších freskových ma-
lířů střední Evropy Felix Anton Scheffler 
(1701–1761). Modernizace se dočkaly i dal-
ší reprezentační a obytné místnosti zámku 
Smiřických a Kuronského traktu. Trámové 
malované stropy zakryly nové podhledy se štukovou výzdobou, 
do průchodů byly osazeny nové dveře a spodní části stěn přikry-
ly dřevěné obklady.

Údajně v roce 1751 byla na Velké šanci zřízena francouzská za-
hrada zvaná Piccolominská s půvabným rokokovým vstupním 
pavilonem, kašnou a edikulou komponovanými v hlavní ose za-
hrady. Nejpozději tehdy tak vzniklo obezdění pravého líce basti-
onu a boku s mohutnými opěráky. Ve stejném roce 1751 vyrostla 
v předpolí zámku velká sýpka na bývalé Nejhořejší šanci, v mís-
tech nynější obůrky. Sýpka kromě hos-
podářské funkce demonstrovala ekono-
mické možnosti majitelů zámku všem 
přicházejícím návštěvníkům. Vstupy 
do zámeckého areálu postupně dopl-
nily kamenné sochy nového zemského 
patrona Jana Nepomuckého, ta u dolní-
ho konce schodiště od náměstí vznikla 
v roce 1742 na paměť osvobození Nácho-
da od Prusů po první slezské válce, so-
cha v aleji před zámkem je o něco mlad-
ší, z doby kolem roku 1750.

Po Josefu Parille Piccolomini získal 
roku 1786 náchodské panství Josef Vojtěch Desfours a od jeho dě-
diců jej v roce 1792 vydražil kuronský a zemgalský vévoda Petr 
Biron, který své statky v dnes lotyšském Kuronsku prodal v roce 
1795 expanzivnímu Ruskému impériu. Náchodský zámek tehdy 
měl 70 pokojů, z toho 16 klenutých, 24 komor, 16 kuchyní, 6 sklepů 
a 3 stáje pro 36 koní. Petr Biron nechal zámek modernizovat pod 
vedením josefovského pevnostního stavitele Josefa Viléma Ehe-
manna. Nejviditelnějším zásahem se stala výměna krovů budov 
kolem 2. až 5. nádvoří, ukončená v letech 1800 a 1801 střechami 
Piccolominského traktu. Součástí úprav tohoto traktu bylo zříze-
ní divadla v příčné části nad průjezdem, kde se dodnes zachovaly 
zbytky výmalby. Divadlo se posléze přestěhovalo do patra turionu, 
nově přístupného jednoramenným schodištěm. Za Kuronských 
byla zřejmě snížena i hradba na východní straně 3. nádvoří, a to 
se proměnilo ve vyhlídkovou terasu.

V roce 1817 vyměnili náchodský stavitel Ignác Littloch a tesař 
Cohorna krov nad turionem, v účtech je stavba zaznamenána jako 

konírny. Následujícího roku 1818 byl přestavován byt obročního 
v patře tzv. Kostky. V závěru 18. století a v 1. polovině 19. stole-
tí doplnily obrysy zámeckých budov přístavby suchých záchodů. 
Stalo se tak na západní straně zámku Smiřických (1837) a na 5. (1.) 
nádvoří, u severozápadního nároží hejtmanského domu (Kostky), 
na východním průčelí lesárny a u západního rozšíření severního 
křídla úřednického traktu. Ve stejném období došlo ke klasicist-
ní přestavbě interiéru lesárny, která kromě zmíněné dřevěné zá-
chodové věže získala uvnitř půlkruhové schodiště. Jihovýchodní 
pozdně gotická bašta byla přestavěna na obytný domek, zvaný do-
nedávna Bašta u Hurdálků podle posledních trvalých obyvatelů.

V průběhu 19. století se výrazně pro-
měnil vzhled zámecké ostrožny, na jehož 
holých svazích postupně vznikly zahrady 
a sady. Nejprve byla na počátku 19. století 
vysazena Zámecká alej, vedoucí od sever-
ní zámecké brány ke Kramolně a polože-
no nové jižní schodiště z města. Z podnětu 
náchodského kaplana Josefa Regnera byl 
v letech 1817-1830 vysazen park na jižním 
svahu zámeckého kopce, proslulý zejmé-
na porosty šeříkových keřů a vyhlídka-
mi na město. Anglický park na východ-
ním svahu – Idiny sady – založila na místě 
ovocného sadu princezna Ida v roce 1850 
z rodiny nových majitelů – německé kní-

žecí rodiny Schaumburg-Lippe, která panství koupila v roce 1842. 
Idinu památku připomíná busta z roku 1903. Terasové zahrady 
na západním svahu zámeckého kopce zřejmě sloužily k pěstová-
ní rostlin pro výzdobu zámeckých interiérů. Dolní část západních 
svahů a navazující strmé stráně osázené ovocnými sady se v prů-
běhu 20. století proměnily v anglický park, přecházející v okolní 
lesy, jejichž rozsah se v té době významně rozšířil.

V roce 1867 byla zbořena sýpka stojící u počátku zámecké aleje, 
zůstaly z ní jen sklepy. Zřejmě nejmladší stavbou v zámeckém are-

álu je budova vodárny, nevelký přízemní 
domek s pultovou střechou, přistavěný 
k jižní straně východního konce zámec-
ké terasy. Podle všeho byla vystavěna ne-
dlouho před rokem 1885. Majitelé zámku 
od konce 19. století už do stavební údrž-
by příliš neinvestovali a zejména fasády 
od té doby volaly po větší obnově. K té 
však došlo až po konfiskaci zámku (1945) 
a jeho proměně v sídlo několika převáž-
ně kulturních institucí v letech 1972–
1977, kdy byly staticky zajištěny všech-
ny budovy v areálu zestátněného zámku 

a obnoveny fasády budov zámku Smiřických, Kuronského a Picco-
lominského traktu. Již před tím byla v letech 1949–1950 rekon-
struována zahrada na Velké šanci, zvaná Piccolominka. Celá ob-
nova se zvolna zastavila po převedení správy zámku z Okresního 
národního výboru Náchod na Krajské středisko státní památkové 
péče a ochrany přírody v Pardubicích. Mezi rekonstruované budo-
vy se v letech 1979–1982 zařadila i jízdárna, přestavěná na galerii. 
V roce 1980 byly staticky zajištěny budovy turionu a úřednické-
ho traktu. V roce 1987 budovu zámku opustil i okresní archiv. Až 
v roce 1988 byla obnovena lesárna, do které se přemístily kance-
láře okresního muzea. Teprve potom mohla být zahájena sanace 
zatékáním poškozených stropů 2. patra hlavní zámecké budovy, 
kde došlo k odhalení a posléze i k restaurování malované rene-
sanční a raně barokní výzdoby stropů. V letech 1995–1996 nahra-
dila značně poškozený krov nad úřednickým traktem jeho kopie, 
osazená na nové betonové stropy.

Ing. Jiří Slavík – Mgr. Jan Čížek 
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Městské
informační
centrum

Užijte si piknik 
v Malých lázních!

Od 1. června zavádí infocentrum Malé 
lázně ve spolupráci s kavárnou Kolonáda 
Café zbrusu novou službu pro zdejší ná-
vštěvníky. Vychutnejte si piknik v zahra-
dě Vily Komenský a zpříjemněte si chví-
le strávené v této oblíbené odpočinkové 
zóně. 

Na výběr je ze dvou variant. Buď si mů-
žete na místě bezplatně zapůjčit pikni-
kový koš s dekou a donést si své vlastní 
pochoutky, nebo je možné objednat si ale-
spoň 24 hodin dopředu naplněný „Lázeň-
ský koš“, ve kterém najdete mnoho čer-
stvých dobrot, jako například klobásky, 
variace sýrů, olivy, francouzskou bage-
tu, koláčky a další. Jeho cena činí 800 Kč. 

Rezervace pikniků jsou přijímány v in-
formačním centru Malé lázně, telefonicky 
na tel. čísle 771 128 492 nebo na e-mailové 
adrese infocentrum.lazne@mestonachod.
cz. Pokud byste chtěli své blízké potěšit 
a obdarovat něčím netradičním, můžete 
si po předchozí domluvě nechat vyhoto-
vit také dárkový poukaz. 

Pikniková sezóna bude v Malých láz-
ních v proudu až do konce září, tak sem 
nezapomeňte se svými blízkými zavítat 
a užít si nevšední zážitek. 

Nezapomeňte uhradit poplatek ze psů!
Místní poplatek ze psů na rok 2022 je splatný dne 30. června 2022.

Od 1. 1. 2020 platí na území města Náchod Obecně závazná vyhláška č. 8/2019 o míst-
ním poplatku ze psů (zveřejněna na internetových stránkách města Náchod)
Roční sazba poplatku ze psa (pokud není držitel osvobozen) činí:
– rodinný dům 400 Kč
– jiný než rodinný dům (např. dům s více jak třemi byty) 1200 Kč
– lokalita: Dobrošov, Jizbice, Lipí, Pavlišov 200 Kč
– osoby starší 65 let  200 Kč
– (u druhého a dalšího psa je poplatek navýšen o 50 %)

Místní poplatek je možné hradit na účet města Náchod:
– převodem na účet číslo: 19-222551/0100 
– hotově v pokladně MěÚ Náchod (budova radnice – Masarykovo náměstí 40)
(variabilní symbol je desetimístný – 134100 + číslo evidenční známky psa)

Osvobození od poplatku:
Na osvobození od poplatku mají nárok držitelé psů v případě, že jsou držiteli prů-

kazu ZTP, ZTP/P nebo jsou osobou nevidomou, osobou, která je považována za závis-
lou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby (pobírající 
příspěvek na péči), osobou provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, 
osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a po-
užívání psa zvláštní právní předpis.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel. čísle: 491 405 225 – M. Skalická
Jana Majerová, vedoucí odboru správy majetku a fi nancování

Od ledna do května letošního roku pro-
bíhala dodávka varovného a informační-
ho systému zajišťujícího základní ozvuče-
ní města prostřednictvím venkovních, 
digitálních, obousměrných, rádiově říze-
ných akustických jednotek (hlásičů) a in-
tegrace monitorů hladin pro včasné varo-
vání obyvatel. Zřízeno bylo taktéž nové 
řídící a ovládací pracoviště komuniku-
jící jako bezdrátový místní informační 
systém. Rozmístění komunikačních prv-
ků systému je zachyceno na přehledové 
mapě, která je k dispozici na webových 
stránkách města (záložka Město --> Do-
tační projekty --> Realizace varovných 
protipovodňových opatření pro město 
Náchod), viz odkaz http://www.mestona-
chod.cz/mesto/dotacni-projekty/protipovod-
nove-opatreni/ 

Dodavatelem varovného a informační-
ho systému v hodnotě cca 7,8 mil. Kč vč. 
DPH je společnost TELMO a.s., Praha.

Dne 19. května 2022 byla dodávka va-
rovného a informačního systému do-
končena a následně byl systém uveden 
do provozu. Nyní probíhá dvouměsíční 
zkušební provoz (ukončen bude 19. čer-
vence 2022). Po jeho ukončení a vyhodno-
cení budou případně zahájeny úkony pro 
odstranění problémů s hlasitostí či srozu-
mitelností.

Varovný systém je v kompetenci kri-
zového řízení (Mgr. Jaroslava Marunová, 
email: j.marunova@mestonachod.cz, tel. 
491 405 418). 

Protože se jedná o varovný systém na-
pojený do IZS, musí jak majitel, tak provo-
zovatel objektu, na kterém nebo v jehož 

Zkušební provoz 
varovného a informačního systému města

blízkosti je zařízení umístěno, stejně tak 
každý občan, toto zařízení strpět.

Součástí varovných protipovodňových 
opatření je i zpracování digitálního po-
vodňového plánu pro území ORP Náchod. 
Práce na digitálním plánu jsou v těchto 
dnech dokončovány. Zpracovatelem plánu 
v hodnotě cca 0,4 mil. Kč vč. DPH je spo-
lečnost Vodohospodářský rozvoj a výstav-
ba a.s., Praha. 

Projekt „Realizace varovných protipo-
vodňových opatření pro město Náchod“, 
CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_102/0009092, je spo-
lufi nancován Evropskou unií – Fondem 
soudržnosti v rámci Operačního progra-
mu Životní prostředí. Výše podpory na re-
alizaci projektu je ve výši 70 % z celko-
vých způsobilých výdajů. Vážení občané,

dovolujeme si vás informovat o doprav-
ním omezení souvisejícím s konáním akce 
„Oslavy 150 let Primátoru a.s.“ Dne 24. 6. 
2022 bude od 17.00 hodin částečně uza-
vřeno Masarykovo náměstí. Dne 25. 6. 
2022 od 6.00 hodin bude vjezd na Masa-
rykovo náměstí uzavřen zcela, a to do 26. 
6. 2022 do 01.00 hodin. Dne 25. 6. 2022 
bude také částečně uzavřeno parkoviště 
za budovou radnice a zcela uzavřeno par-
koviště v ulici Riegrova, které bude vyhra-
zeno pro parkování vozidel držitelů par-
kovacích karet.

Vymezení doby nočního klidu je 
schváleno zastupitelstvem města Obecně 
platnou vyhláškou č. 1/2017. V době pořá-
dání akce „Oslavy 150 let Primátoru a.s.“ 
se vymezuje doba nočního klidu od 01.00 
do 06.00 hodin druhého dne.

Děkujeme za pochopení.

Dopravní omezení

V měsíci červnu bude opětovně po třech 
letech proveden ořez javorů v ulici Bělo-
veská. Jedná se o předem nastavený způ-
sob péče o stávající dřeviny. Na javorech 
bude provedena kombinace tvarovacího 
a stabilizačního řezu. Cílem tvarovacího 
řezu je dosažení požadované výšky a tva-
ru korun stromů. Stabilizační řez spočívá 
v obvodové redukci přerostlých sekundár-
ních výhonů technikou řezu na postranní 
větev kombinovaný s proředěním výhonů, 
přičemž jeho cílem je především stabili-
ta sekundárních korun, tedy snížení rizi-
ka rozpadu korun, které byly v minulosti 
poškozeny nevhodným hlavovým řezem.

Javory v Běloveské ulici
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Vážení Náchoďáci, uplynul rok a půl 
od výstavy Ing. Arch. František Kulhá-
nek – Náchodský Gočár a Fotoklub Ná-
chod ve spolupráci s městem Náchod pro 
vás připravili knihu o téměř zapomenuté 
osobnosti, která stála u zrodu zásadních 
stavebních úprav v našem městě.

Křest knihy v náchodské radnici 17. 6. 2022 v 17 hod.
Ing. Arch. František Kulhánek, Náchod pohledem městského architekta

Kniha o působení rokycanského rodá-
ka v Náchodě a jeho odkaz nejen jako ar-
chitekta, ale i jako malíře, grafika, foto-
grafa, autora divadelních scén i režiséra 
je doslova nabitá obrazovým materiálem, 
který se nám dochoval díky jeho rodině. 
Ve více jak pětistovce obrazových příloh, 
z nichž většina nebyla doposud publiko-
vána, si rozšíří obzory i ti, co si doposud 
mysleli, že o našem městě už vědí všech-
no. Čekají na vás nejen fotografie, ale i do-
bové články, obrazy, grafiky i plakáty.

Pokud chcete vědět, jak rostla „dálnice“ 
a kdo ji projektoval, jaké problémy byly 
s výstavbou sportoviště na Hamrech, de-
taily k zakrytí Radechovky, nebo odkud se 
bere voda, která teče z vašeho kohoutku, 
je tato publikace přesně pro vás. Odhali-
li jsme pro vás i příběh obrazu Hronova 
stráž z kavárny v Beránku. Připomenete si 
zašlou krásu přírodního divadla na zám-
ku. Budete žasnout nad Kulhánkovou re-
portáží z likvidace starého židovského 
hřbitova i z konce druhé světové války. 
Dočtete se i o projektech, které se nedo-
čkaly realizace i o projektech, které se re-
alizovaly až dnes, i když Kulhánek je měl 
v plánech před osmdesáti lety. 

Zalistujeme si i osobním životem člově-
ka, kterému Náchod přirostl k srdci a kte-
rý pro město dál plánoval, i když byl dva-
krát vyhozen z radnice, poprvé fašisty 
a podruhé komunisty. Projdeme si histo-
rii jeho dětství, dobu studií i jeho rodiny.

Jeho kancelář číslo 5 byla právě na rad-
nici, a proto jsme křest knihy situovali 
právě tam. Doufám, že si tu slavnostní 
atmosféru v krásných prostorách přijde-
te vychutnat s námi. Při této příležitosti 
si budete moct knihu zakoupit s příjem-
nou slevou a prvních padesát zájemců si 
odnese i katalog z již zmiňované výstavy. 

Za Fotoklub Náchod 
vás co nejsrdečněji zve autor 

a místopředseda klubu Roman Unger.   

V sobotu 14. května 2022 proběhlo v rámci zahájení lázeňské 
sezóny v Malých lázních v Bělovsi slavnostní otevření Česko-pol-
ského lázeňského okruhu, který je součástí projektu AQUA MI-
NERALIS GLACENSIS podpořeného z programu INTERREG V-A 
Česká republika – Polsko 2014–2020.

Po slavnostním zahájení za účasti starostů partnerských měst 
– Jan Birke (Náchod), Petr Koleta (Hronov), Aneta Potoczna (Ku-
dowa-Zdrój) a Piotr Lewandovski (Duszniki-Zdrój), požehnal pra-
menům děkan Římskokatolické farnosti P. Zdeněk Kubeš a pro 
návštěvníky Malých lázní v Bělovsi byl připraven bohatý celo-
denní program. Ty nejmladší potěšily tvořivé dílničky a pohodo-
vé sportovní aktivity, které připravilo Déčko Náchod. Hudební 
program v podání ZUŠ Náchod, kapel Mirror a Alchymie a odpo-
ledne také v barvách Semaforu zpříjemnil pobyt v areálu všem 
návštěvníkům. Ti měli také možnost navštívit v prostorách info-
centra v 1. patře budovy Vily Komenský expozici lázeňství a prá-
vě probíhající výstavu obrazů náchodské malířky Kateřiny Šo-
tolové.

Lázeňská sezóna v Náchodě zahájena
Hlavním cílem projektu AQUA MINERALIS GLACENSIS je vy-

tvoření Česko-polského lázeňského okruhu využívajícího poten-
ciálu unikátních minerálních vod. Partnery projektu jsou města 
Náchod, Hronov, Kudowa-Zdrój a Duszniki-Zdrój. 

Investiční části projektu jsou ve všech městech dokončené, 
proto mohla být spuštěna také hra s názvem „Putování za pít-
kem“. Cílem hry je navštívit všechna čtyři místa podpoře-
ná z projektu AQUA MINERALIS GLACENSIS (Vila Komenský –
Náchod, Park Aloise Jiráska – Hronov, park Frederika Chopina 
v Duszniky-Zdrój a lázeňský park v Kudowa-Zdrój). Účastník, 
který navštíví všechna čtyři místa a nasbírá u každého partne-
ra razítko do brožury, obdrží jako dar jedno z keramických pí-
tek. Brožury i pítka jsou k dispozici v informačních centrech 
u všech partnerů. 

Ve 13 hodin pokračovalo otevření Česko-polského lázeňského 
okruhu slavnostním přestřižením pásky u domku Aloise Jirás-
ka v Hronově, v neděli 15. 5. pak ve 12 hodin v Duszniki-Zdrój 
a v 16 hodin v Kudowa-Zdrój.
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Dobruška zpravodaj 183x57 mm 4B 2022 „Půjčovna – žába“

Chcete půjčit žábu?
V naší prodejně stavebnin v Náchodě a v Rychnově nad Kněžnou
jsme pro vás nově otevřeli PŮJČOVNU STAVEBNÍ TECHNIKY!

Hutnicí a vibrační desky 800 404 010

Úklidové služby Náchod 
a okolí (nadpis) přijedeme až k Vám domů. Na-
bízíme jak jednorázové, tak i pravidelné úklidy 
domů, bytů, firem i ubytování pravidelný úklid 
= výhodnější cena). Úklidy i domácí práce všeho 
druhu, vše je jen o domluvě. Několikaletá zkuše-
nost, spolehlivost, pečlivost. Objednávky na čís-
le 722 954 134 nebo e-mail uklidy.kostelec@se-
znam.cz

 
 
 
 

 
. 

 
CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI A SLUŽEB, o.p.s. 
MANŽELSKÁ A RODINNÁ PORADNA 
Hálkova 432,  547 01 Náchod  
e-mail: rod.poradna@csps-hk.cz 

 
         KRIZOVÁ POMOC V NÁCHODĚ 
           KRIZE – DŮSLEDEK TĚŽKÉHO OBDOBÍ, ZTRÁTY, PSYCHICKÝCH OBTÍŽÍ… 

 

                     Ocitli jste se v náročné životní situaci?  

                         Potřebujete si s někým promluvit? 
      

    Všechny služby jsou poskytovány BEZPLATNĚ, DŮVĚRNĚ a S RESPEKTEM. 

 

                           Objednejte se na tel. čísle: 733 434 174, 606 962 073 

                   Nebo nás navštivte přímo v naší Manželské a rodinné poradně  
                                        na adrese Hálkova 432, Náchod. 
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CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

ZŠ BABÍ
Nelze začít jinak, než neuvěřitelným 

úspěchem autorské písně“ My zpíváme 
všem na světě“, která má nejen 16 tisíc 
zhlédnutí, ale také zazněla na ohňostroji 
města Náchoda. Děti se i v pokročilou ve-
černí hodinu sešly na náměstí a vypusti-
ly balónky k 77. výročí konce 2. světové 
války za doprovodu jejich písně. Pozitivní 
ohlasy lidí a návštěva pana starosty se zá-
stupci města jsou krásným oceněním naší 
školy. Každé z dětí dostalo od pana staros-
ty čokoládu a paní učitelky květinu. 

Netradiční akcí byl výlet s rodiči našich 
žáků. V pátek po škole se rodiče, učitelé 
a pejsci sešli před budovou školy. Za krás-
ného počasí a s výbornou náladou se pu-
tování zakončilo posezením „U Lelků“  
(u Lišků) na Kramolně až ve večerních ho-
dinách. Věříme, že po nedobrovolné pau-
ze se i tato akce stane opět tradicí. 

              Kolektiv ZŠ Pavlišovská – Babí

Slunce k nám opět zavítalo, 
rozsvítilo celé město.
Otevřu okno, ta krása. 
Obloha – blankytně modrá 
jako sukénka lesní víly. 
Tam v blízkém sadě bílé květy 
vyjímají se na jabloni.
Opodál lavička, avšak nikdo na ni neusedl, 
jestli se ptáte proč, jarní vítr vám to napoví.
V potoku čirém oblázky tancují, ptáci pro-
zpěvují, včely bzučí, ale nejkrásnější pohled 
je vždy na tvé zasněné oči.

Šarlota Hrnková, 9.A

Léto je na dosah, školní rok píše své po-
slední řádky. K nim určitě patří připomín-
ka 125. výročí založení naší školy. 

Jak se dozvídáme z kroniky, v roce 1875 
z malého spícího městečka Náchod díky 
nově zbudované železnici a následné-
mu rychlému rozvoji textilního průmy-
slu vzniká více než 9 000 město, což se 
projevuje nebývalým přírůstkem žactva, 
na což dosavadní školy už vůbec nestačí. 
31. ledna 1884 se proto rozhodne míst-
ní školní rada vybudovat novou pětitřídní 
školu pro chlapce a děvčata. Město zaku-

puje pozemek na Komenského třídě ve-
dle kostela sv. Vavřince. 4. června 1895 
se začíná s kopáním základů, 28. červen-
ce je položen základní kámen, který dnes 
můžete vidět ve vestibulu školy. Stavba 
roste velmi rychle a kolaudace proběhne  
10. září 1896, tedy prakticky za rok od za-
hájení stavby. Slavnostní otevření školy 
se pak uskuteční 17. září 1896, kdy je ško-
la i vysvěcena. 

Do pěti tříd chlapecké školy nastoupi-
lo celkem 354 žáků, učitelský sbor tvořilo 
5 členů. Do každé třídy chodilo průměr-
ně 70 žáků. Čtyři třídy dívčí školy navště-
vovalo 331 žákyň, učitelský sbor tvořili 
zpočátku pouze 4 členové, takže tady bylo 
v každé třídě zpočátku dokonce více než 
80 žákyň! V tomto období se tedy začala 
psát historie dnes největší školy v Nácho-
dě. A byla to historie občas veselá, občas 
ponurá, prostě taková, jaká byla doba. Ale 
pokaždé tuto historii psali lidé – učitelé, 
zaměstnanci, žáci. Jsme rádi, že se na ní 
můžeme podílet i my.

Zpět do současnosti – poslední školní 
měsíce bývají ve znamení vrcholící čin-
nosti a aktivit žáků. Letos je tomu neji-
nak.

V květnu se 1. ročníky zúčastnily akce 
„Knížka pro prvňáka“. Zavítaly rovněž 
do MŠ Kramolna s pásmem „Pohádka 
na Kramolně“. 

Žáci 9.B a 9.C v hodinách českého jazy-
ka vyrazili do centra města a v rámci festi-
valu Prima sezóna zjišťovali povědomí ná-
chodských obyvatel o Josefu Škvoreckém. 
Jak žáci, tak dotazovaní si vedli dobře.

Vrcholí různé olympiády a soutěže. 
Krajského kola Olympiády v českém ja-
zyce v Hradci Králové se účastnila naše 
žákyně Adéla Komárková (8.D). Šikovní 
výtvarníci přihlásili své práce do škol-
ní soutěže „Všecky krásy jara“, vítězná 
díla byla oceněna a vystavena v prosto-
rách školy. V okresním kole soutěže Mla-
dý zahrádkář v České Skalici obsadili  
A. Voborník (6.D) a A. Ševčíková (8.C) krás-
né druhé místo. Zahanbit se nenechala 

ani K. Pražáková z 8.D, která skončila tře-
tí. V celostátním kole výtvarné soutěže 
„Ovoce plné vitamínů“, vyhlašované Čes-
kým zahrádkářským svazem, uspěl v ka-
tegorii polytechnických prací Richard 
Smek ze 6.D, který získal druhé místo. 
Přírodovědci ze 7.D ve složení: A. Gilano-
vá, V. Maršíková, I. Volhejnová, T. Horká, 
A. Kotlan a L. Hrnčířová (všichni 7.D) bo-
jovali v krajském kole Zlatého listu v No-
vém Městě nad Metují, umístili se na čtvr-
tém místě.

Zahanbit se rozhodně nenechali ani 
naši sportovci. Na McDonald ś Cup (kraj-
ský fotbalový turnaj žáků 1.–3. tříd) skon-
čili nejmenší fotbalisté ZŠ Komenského 
na krásném pátém místě.

Žáci 1.–3. tříd se v průběhu dubna 
a května zúčastnili tří postupových kol 
McDonald ś Cupu ve fotbale (okrskové, 
okresní a krajské kolo). Na všech kolech 
reprezentovali naši školu tito žáci: M. Ško-
da (1.C), M. Hoffman (3.A), J. Mikolášek 
(3.A), F. Pásler (3.A), O. Kočnar (1.A), M.Du-
cháč (2.A), Š. Holý (3.C), V. Svoboda (3.C), 
Š. Matoušek (2.B), M. Trudič (1.B), M.Má-
lek (1.B), Fr. Melichar (3.C). Hoši předvá-
děli po celou dobu turnajů krásné výkony 
a zaslouží si pochvalu i za chování mimo 
fotbalové hřiště. 

S chutí si zasportovali i 4. a 5. ročníky 
v rámci tříhodinového tréninku házené 
ve spolupráci s profesionálním trenérem.

V rámci osvěty a prevence proběhly 
v květnu různé akce pro mladší i starší žáky.

Pro 3. ročníky byla pořádána beseda Po-
licie ČR, kde por. Mgr. M. Mervart hovořil 
s dětmi o kyberšikaně.

4. ročníky si vyzkoušely první pomoc 
na dětském dopravním hřišti. 

Žáci 8.A a 8.D navštívili IZS Hasičský zá-
chranný sbor ve Velkém Poříčí. Seznámi-
li se s technikou a prací profesionálních 
hasičů. Během exkurze došlo i na skuteč-
ný výjezd hasičů k požáru do Náchoda.

Žáci 8. a 9. ročníků se v rámci protidro-
gového programu prošli neobvyklým vla-
kem, tzv. „Revolution train“.
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PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA

„Co nového Pod Montací“
   Zprávičky 
 z Masaryčky

Ekologickému povědomí byly věnová-
ny besedy „Tonda Obal na cestách“ (1., 3. 
a 6. ročníky) a Den Země (školní družina).

Žáci 7. B a 7.C navštívili akci GVUN pod 
názvem „Nejen stromy“, kde vytvořili za-
jímavé práce.

Do „Světa fiktivních firem“ nahléd-
li deváťáci v prostorách Městského diva-
dla Dr. Josefa Čížka, kde si vyzkoušeli svět 
byznysu.

Školní družina připravila na květen 
a červen zajímavé aktivity, např. Cestu 
za pokladem“, „Týden smyslových vjemů“, 
projektový týden „Včely“, děti navštívily 
také knihovnu.

Samotný závěr školního roku je ve zna-
mení výletů a zájezdů.

 Žáci šestých ročníků vyrazili do Prahy 
na exkurzi po stopách pražských pověstí, 
se kterými se předem seznámili ve škol-
ních lavicích při literatuře. Navštívili Pet-
řínskou rozhlednu, Staroměstskou radni-
ci a Národní muzeum. 

„Při slohu jsme se učili, jak správně na-
psat dopis. Paní učitelku napadlo, že by-
chom mohli napsat dopis jiné škole Ko-
menského. Vybrali jsme si ZŠ Komenského 
v Hustopečích a Domažlicích. Celý duben 
jsme byli napjati, zda nám žáci odpoví. 
A v květnu jsme se konečně dočkali. Z obou 
škol nám přišly dopisy. Od žáků jsme se 
dozvěděli, co mají naše školy společného, 
v čem se liší,“ nadšeně sdělili žáci 6.D.

 Žáci 9. ročníků se vydali na studijně 
poznávací výlet do Londýna. 

Do školy v přírodě (Jívka, Jánské Lázně 
a Ruprechtice) odjeli žáci 2. tříd. 

Chata Horalka ve Sněžném v Orlických 
horách hostila žáky 8. ročníků (branně-
-turistický kurz).

Všem učitelům, zaměstnancům školy 
a žákům přejeme krásné léto!

Léto přišlo, máme ho tu. 
Všude horka, víc než trochu. 
Vosy, úpal, senná rýma, 
každému hned připomíná, 
že je to tu, zas a znova. 
Kdo se těšil? Važte slova!

Petr Matyska, 9.B

Už jen pár dní nám schází do konce 
školního roku 2021–2022. Malé ohlédnu-
tí za těmito takřka už uplynulými dese-
ti měsíci si z pohledu žáka nejvyššího 
ročníku připravila Klaudie Lebovičová 
z 9. B: 

Před rokem se nám to zdálo téměř ne-
možné, ale opak je pravdou, čas na zá-
kladní škole nám utekl rychleji, než jsme 
očekávali. 

Poslední roky na druhém stupni byly 
lehce zmatečné kvůli covidovým okolnos-
tem a distanční výuce, ale i přes všech-
ny „nevýhody", které epidemie obnáše-

la nejen ve školství, to pro nás, a vlastně 
i pro spousty dalších lidí, mělo hned něko-
lik zásadních výhod – naučili jsme se trá-
vit čas sami se sebou, zlepšili jsme naši 
dovednost organizovat si svůj volný čas 
a vypilovali i často proklínané kouzlení 
s počítači a jinými technologiemi dosud 
mnohými neprobádanými.

Po covidu před námi stála další výzva 
– v tomto okamžiku pro nás „životně dů-
ležité“ přijímací zkoušky. I přes velké oba-
vy nám ale nakonec přišlo, jako by se snad 
ani nekonaly a my je sledovali jako z pro-
jíždějícího vlaku. Zpočátku jsme z nich 
měli husí kůži už jen při samotné myš-
lence na ně. A před dnem „D“ jsme sotva 
zamhouřili oči. Posléze to nebylo ani tak 
hrozné, jak jsme očekávali. Sice nás v tes-
tech překvapili sloni, opice, vitamíny a ko-
láčky v letadle, ale ve výsledku se všich-
ni shodneme, že jsme si dva dny zkoušek 
nesmírně užili a máme z nich spoustu no-
vých zážitků a nových kamarádů. 

Ráda bych tímto za všechny žáky de-
vátých tříd poděkovala celému učitelské-
mu sboru, který nás ve všech ohledech 
na zkoušky výborně připravil. Zorganizo-
val pro nás doučování a vyzkoušeli jsme 
si psaní přijímacích zkoušek „nanečisto“. 
Této aktivity se pravidelně účastnila vět-
šina deváťáků.

Do doby, než si koncem června žáci 
převezmou závěrečná vysvědčení, čekají 
na nás všechny ještě mnohé horké chvilky 
nad učivem a testy, ovšem i školní exkur-
ze a výlety. Všichni si přejeme, abychom 
čas chybějící do posledního letošního zvo-
nění prožili hlavně ve zdraví a v co největ-
ší pohodě. Rovněž si přejeme, aby se děti 
mohly pochlubit těmi nejlepšími znám-
kami z jednotlivých předmětů. Tak ať se 
daří!

Kolektiv ZŠ TGM Náchod přeje už nyní 
všem krásné prázdniny i dovolenou.

,První Máj je lásky čas „ prá-
vě tímto motem se řídili nejen 
učitelé, ale také děti. Žáci bě-
hem prvního květnového týd-

ne tvořili přání a dárky z lásky pro své 
maminky ke Dni matek. Žáci ZŠS a ZŠ (§ 
16/ 9) navštívili také nově zrekonstruova-
né dopravní hřiště Kapitána Jaroše v Bě-
lovsi, kde si vyzkoušeli a zdokonalili jíz-
du na koloběžkách a kolech. Pro základní 
školu zde byli připravené testy mladé-
ho cyklisty, kde žáci odpovídali na otáz-
ky týkající se dopravních značek, pokynů 
policistů nebo například přednosti jízdy 
v křižovatkách. Navštívili nás také naši 
chlupatí kamarádi v rámci canisterapie, 
házení míčků, hledání pamlsků nebo sto-
pování a oblékání. To jsou aktivity, ve kte-
rých jsou RASTY a ANGIE přeborníci.

Jak dobře víme, květen je měsícem 
květů, barev, vůní ale i zvířecích mláďat. 

Právě proto se nejedna třída vydala ob-
jevovat krásy přírody. Poznávání rostlin, 
objevování nových vůní, krmení kachen 
a nutrií, ale také čerpání energie ze slun-
ce bylo cílem květnových vycházek. Žáci 
základní školy navštívili záchrannou sta-
nici pro hendikepované živočichy v Jaro-
měři, kde měli možnost pozorovat a po-
znat různé druhy zachráněných zvířat. 
Třídy v rámci řečové výchovy a čtení na-
vštívili divadlo Beránek a Galerii výtvar-
ného umění v Náchodě, kde pro ně byl při-
pravený experimentálně tvořivý program 
Nejenom strom. 

V posledním školním měsíci nás čeká 
oslava Mezinárodního dne dětí, v rám-
ci, které se děti ze speciálních tříd vy-
dají za hospodářskými zvířaty do statku 
v Klenech, kde se mohou těšit například 
na býky, krávy, ovce nebo pštrosy. Celá 
tato výprava bude ukončena společným 
opékáním buřtů. V průběhu června nás 
čeká mimo třídních výletů do Babiččina 
údolí, zoologické zahrady ve Dvoře Králo-
vé i návštěva divadla Beránek, kde je pro 
žáky připraveno představení O princezně, 
která ráčkovala. Ačkoliv je zanedlouho ko-
nec školního roku, žáky ze základní školy 
čeká okresní klání v soutěži Mladý zdra-
votník o putovní pohár. Žákům držíme 
palce a přejeme mnoho úspěchů. S kon-
cem školního roku přejeme všem rodi-
čům, zákonným zástupcům, žákům ale 
také všem příznivcům naší školy příjemné 
prožití letních prázdnin a šťastné vykro-
čení do nového školního roku 2022/2023.

Hejnyšová Eliška

Promítání o Madagaskaru
25. dubna proběhla 

v Městském divadle Dr. Jo-
sefa Čížka projekce o Mada-
gaskaru cestovatele Adama 
Lelka z cyklu Planeta 3000, 
které se zúčastnily děti od  

3. třídy. Vyprávění pana Lelka bylo pouta-
vé a napínavé. Byl to pro všechny po dlou-
hé covidové pauze nezvyk, ale i vítaná 
příležitost navštívit kulturní program 
v divadle. 
Uklízeli jsme Česko

2. dubna se statečná skupinka dětí s ro-
diči vydala na úklid okolí Montace. Přida-
li jsme se k akci Ukliďme Česko, a jelikož 
nám není životní prostředí lhostejné, ur-
čitě to nebyl úklid poslední.
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22. 4. na Den Země spojili síly páťáci, 
třeťáci, druháci a prvňáci při úklidu okolí 
školy a lesoparku Montace. Kromě uklíze-
ní stihli i další aktivity – pobavili jsme se 
společně při hrách na klíšťata nebo sojku, 
zopakovali si i barvy kontejnerů na tří-
děný odpad – co do nich patří a nepatří 
a užili si společně strávený čas v přírodě.
Scio testy

Na konci dubna se žáci 5. a 7. tříd účast-
nili srovnávacího testování Scio. Na po-
drobnější informace teprve čekáme. Zís-
káváme takto zpětnou vazbu, v které 
oblasti se daří dobře, a kde je naopak po-
třeba přidat.
Návštěva z Třebotova

Dne 26. 4. naši školu navštívily paní 
učitelky ze ZŠ Třebotov spolu s paní ře-
ditelkou a zástupkyní. Prožily společně 
s dětmi ranní kruh, komunikační hodinu 
Čj ve 4.N a Centra aktivit na téma Čaroděj-
nice ve 2.N, hodinu EduScrum v přírodo-
pise v 7.N a matematiku v 6.N. Jsme rádi, 
že jsme v rámci vzdělávaní Ředitel naži-
vo navázali množství kontaktů se ško-
lami v celé republice a můžeme se stále 
vzájemně navštěvovat, inspirovat a sdí-
let zkušenosti.

Přidáváme zpětnou vazbu od jedné 
z kolegyní a moc děkujeme za milá slova:

Děkuji za příležitost vidět část výuky 
u vás. Návštěva pro mě byla velmi inspi-
rativní. Nejvíce mě zaujala centra aktivit 
(zpětně mě mrzí, že jsem viděla až dru-
hou část s reflexí), umím si představit, že 
bych tuto formu výuky do svého vyučová-
ní zařadila. Líbilo se mi hluboké propoje-
ní s OSV i to, že jsou děti od mala vedeny 
k vlastní zodpovědnosti, k respektu, mají 
příležitost k sebeuvědomění. 

Váš způsob hodnocení mi byl sympa-
tický a v souladu s mým vnitřním nasta-
vením. 

Velmi děkuji za závěrečné otevřené po-
vídání, bylo znát, že věci děláte srdcem. 

Tamara Bujňáková

ZŠ PLHOV
Divadelní představení Zbabělci 
v Klicperově divadle v HK

Ve středu 20. dubna jsme se po dlouhé 
covidové pauze konečně opět mohli vy-
pravit za kulturou. Naším cílem se, jako 
již tradičně, stalo námi oblíbené Klicpe-
rovo divadlo v Hradci Králové. Pro ten-
tokrát jsme si vybrali hru Zbabělci, po-
dle předlohy náchodského rodáka Josefa 
Škvoreckého. Výběr to byl tedy symbolic-
ký vzhledem k našemu městu, tak ke slo-
žité době, ve které se momentálně Evropa 
včetně České republiky nachází. 

Představení, ač dlouhé téměř tři hodi-
ny, nás nezklamalo. Hra se poměrně věr-
ně držela románové předlohy, herci před-
vedli vynikající herecké, pěvecké a také 
muzikantské výkony. Večer se nesl v du-

chu jazzu, Dannyho neopětovaných lásek, 
ale také věčných otázek a dilemat ohledně 
boje dobra a zla, soupeření pravdy, vlaste-
nectví a statečnosti se lží, zbabělostí a po-
krytectvím. 

Domů jsme si odváželi kromě krásného 
kulturního zážitku také hlavu plnou my-
šlenek, nápadů a otázek. Ty jsme pak ře-
šili a hledali na ně odpovědi hned druhý 
den v hodině literatury, kterou jsme ce-
lou prodiskutovali.         Žáci 9. a 8. ročníků

Žáci ZŠ Babí ve škole na Plhově
V rámci spolupráce škol nás navštívi-

li žáci ZŠ Babí. Pracovali v učebně příro-
dopisu.

Děti byly při úvodu do laboratorní 
práce z přírodopisu nejprve seznámeny 
s metodami a způsoby zkoumání příro-
dy. Probrali jsme rozdíly mezi pokusem 
a pozorováním. Věnovali jsme se využití 
a samotnému používání mikroskopu, po-
pisu jeho jednotlivých částí a jejich funk-
cí. Následně byly rozdány laboratorní pro-
tokoly, kde děti splnily tři krátké úkoly 
k zopakování nejdůležitějších informa-
cí z úvodu. Poté ve dvojicích či trojicích 
pozorovali na deseti stanovištích vybra-
né preparáty – blechu, šupinu ryby, lupe-
ny plodnice houby, larvu komára, příčný 
řez zubem, ústná ústrojí včely, kůži savce 
s chlupem, pero ptáka a další. Na každém 
stanovišti si měly do protokolů zazname-
nat, co a při jakém zvětšení pozorují, včet-
ně jednoduchého nákresu. Na závěr byla 
možnost pozorování přírodnin, které si 
děti přinesly. 

Podobná setkání budou probíhat 
i v dalším období, pro některé děti to 
možná bude pozvánka ke studiu na Plho-
vě na 2. stupni základní školy.

Andrea Plachá

Přijímací zkoušky do ZUŠ Náchod 
Srdečně zveme všechny zájemce o umě-

lecké vzdělávání na přijímací zkoušky 
do ZUŠ Náchod 7. 6. – 8. 6. 2022 od 13.00–
17.00 hodin.

Pro školní rok 2022–2023 přijímáme 
žáky do těchto oborů:
– hudební obor
– výtvarný obor (od 6 let)
– taneční obor
– literárně dramatický obor 
– filmový ateliér (za podpory SRPŠ)

Podrobné informace k přijímacím 
zkouškám jsou na www.zusnachod.cz

„Tanec v obrazech”
Srdečně vás zveme na závěrečné vy-

stoupení žáků tanečního oboru ZUŠ Ná-
chod „Tanec v obrazech”, které se koná 
v pátek, 17. 6. 2022 v 17 hodin v Jiráskově 
divadle v Hronově. Představí se vám žá-
kyně od 5 do 20 let, které ve svých cho-
reografiích ztvárňují obrazy světa kolem 
nás a jejich odrazy v nás. Předprodej bude 
zahájen 30. května online na www.kul-
turahronov.cz nebo v informačních cen-
trech Hronov, Náchod, Police nad Metují, 
Nové Město nad Metují, Červený Kostelec 
a Česká Skalice. Vstupné 100 Kč. Těšíme 
se na vás!

Po dvouleté pouze se v sobotu 21. 5. 
2022 opět uskutečnil na dětském doprav-
ním hřišti v Náchodě-Bělovsi Den s Policií.

Všichni malí i velcí zájemci si tak moh-
li užít tradiční oblíbenou akci, zasoutěžit 
si v dovednostních i vědomostních soutě-
žích o zajímavé ceny a společně s rodiči 
si také prohlédnout vystavenou techniku 
celého integrovaného záchranného systé-
mu. Nechyběly ani oblíbené akční ukázky 
policejní práce.

Děkujeme všem strážníkům Městské 
policie Náchod, příslušníkům Policie ČR, 
Hasičského záchranného sboru Králové-
hradeckého kraje, dobrovolným hasičům 
a všem ostatním, kteří se postarali o pří-
pravu a zajištění celé akce!

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

Kdo si hraje, nezlobí aneb exkurze 
do multifunkčního stavebního centra 
v Plasích a fiktivní obchodování 
v Beránku

V prvním květnovém týdnu vyrazily 
třídy 1.S a 1.SI s Ing. Martinou Ťokano-
vou a svými třídními učiteli Mgr. Leou Zá-
lišovou a Mgr. Jiřím Škopem, Ph.D. na od-
bornou exkurzi do západních Čech. Cílem 
cesty se stalo Centrum stavebního dědic-
tví v Plasích, které vzniklo před necelý-
mi deseti lety díky rekonstrukci tehdy ješ-
tě zdevastovaných, ale památkově velmi 
hodnotných areálů hospodářského zá-
zemí bývalého kláštera (pivovaru a hos-
podářského dvora). Za podpory Struktu-
rálních fondů EU se podařilo vybudovat 
unikátní pracoviště, které se skládá ze 
vzdělávacího a volnočasového areálu, kte-
rý propojuje tematicky zaměřené muzej-
ní expozice s historickými dílnami tradič-
ních stavebních řemesel. 

Cílem stálé muzejní expozice, jež je 
rozprostřena po celém areálu bývalého 
pivovaru, je atraktivně a přehledně pre-
zentovat problematiku historického vý-
voje stavebních prvků, materiálů a kon-
strukcí. Velice zajímavé bylo se dotknout 
různých stavebních materiálů (dřeva, ka-
mene, hlíny) a seznámit se s jejich využi-
telným zpracováním na stavbách. Na jed-
notlivých podlažích jsme měli možnost si 
prohlédnout typy stavebních konstrukcí 
od základů a hrubé stavby přes úpravu 
povrchů, typy výplní otvorů a příslušnou 
technickou výbavu budov až po střechy 
tvořené krovem a krytinami.

Kromě interaktivní muzejní expozice 
se prváci zúčastnili i dvou zážitkových 
workshopů. Jeden byl zaměřen na stati-
ku a druhý na vlastní stavbu roubenky. 
Každý tým pod vedením svého stavbyve-
doucího musel nejprve podle plánů posta-
vit model stavby a až teprve poté došlo 
k vlastní realizaci objektu. 

„Areál národní kulturní památky Kláš-
ter Plasy tak není jen pouhou „adresou“ 
nové pobočky Národního technického 
muzea, ale svým geniem loci i mimořád-

ně hodnotnými stavbami sám vytváří au-
tentickou učebnici stavební kultury od je-
jích románských počátků až do 19. století. 
A v této „učebnici“ Centrum stavitelského 
dědictví své návštěvníky „učí číst,“ takto 
prezentuje zdařilý projekt bývalá učitel-
ka a současná nadšená průvodkyně Kris-
týna Koderová. 

Městečko Plasy není příliš velké, ale co 
nás zde uchvátilo svojí rozlohou, byl prv-
ní panovnický cisterciácký klášter v Če-
chách, založený před více než 870 lety 
přemyslovským knížetem Vladislavem 
II. Na jeho barokní přestavbě se podílela 
zvučná jména soudobých architektů, kte-
rými byli Jean Baptist Mathey, Jan Blažej 
Santini Aichel a Kilián Ignác Dientzenho-
ffer. Roku 1785 byl tento největší a nejvý-
znamnější český cisterciácký klášter zru-
šen. O čtyřicet let později se stal rezidencí 
kancléře Metternicha a jeho rodiny, kteří 
si zde zřídili rodovou hrobku. V současné 
době je částečně opraven, z hlediska sta-
vebního se jedná o velice zajímavou stav-
bu, jež byla postavena na více než 4 000 
dubových pilotech, které obtéká voda 
z řeky Střely. 

Krásnou přírodou podél říčky Stře-
ly jsme přicházeli do rekreačního areálu 
Máj, kde jsme po celou dobu pobytu byli 
ubytováni. Po nabitém programu se žáci 
mohli zrelaxovat při sportu. S chutí si za-
hráli plážový volejbal, vybíjenou či fotbá-
lek na hřišti s umělým povrchem. 

„Celá akce se nadmíru vydařila. Bylo by 
skvělé, kdyby se i ostatním třídám poda-
řilo toto stavební centrum během studia 
navštívit,“ dodává na závěr Ing. M. Ťoka-
nová, učitelka odborných předmětů. 

„Desátý ročník regionálního veletrhu 
fiktivních firem je za námi a nedopadl vů-
bec špatně“, hodnotí celou akci studenti 
obchodních oborů.

V reprezentačních prostorách náchod-
ského Beránku se 10. 5. 2022 konal již 10. 
ročník veletrhu fiktivních firem. Tento-
krát se do soutěže přihlásilo celkem dva-
cet společností, které do Náchoda přije-
ly z Hradce Králové, Pardubic, Janských 
Lázní, Trutnova, Mostu, a dokonce i z Olo-
mouce. Organizátorem celé akce, stejně 
jako v předešlých letech, byla Střední prů-
myslová škola stavební a Obchodní akade-
mie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěv-
ková organizace. Po úvodním slovu paní 
ředitelky RNDr. Věry Svatošové promluvi-
li i pozvaní hosté: místostarosta Náchoda 
pan Mgr. František Majer, náměstek hejt-
mana Královéhradeckého kraje pro oblast 
školství a sportu pan Mgr. Arnošt Štěpá-
nek, MBA a Ing. Lukáš Hula, vedoucí Cen-
tra fiktivních firem.

První část soutěže byla věnována pre-
zentaci fiktivních firem. Během dvou mi-
nut měli zástupci jednotlivých společ-
ností za úkol jak v českém, tak anglickém 
jazyce představit svůj podnikatelský zá-
měr. Nabídka byla opravdu pestrá, od ces-

tovní kanceláře, přes společnosti nabí-
zející produkty z kůže, doplňky stravy, 
čokoládu, limonádu, pivo či sportovní 
potřeby. Někteří vsadili na své manager-
ské schopnosti a nabídku pomoci s reali-
zací rodinných oslav, firemních párty či 
promítání filmů. Po úvodním představení 
nastalo v secesním sále Beránku čilé ob-
chodování. Majitelé stánků se snažili při-
lákat pozornost kupujících. Těmi byli je-
jich mladší kolegové jak ze středních, tak 
ze základních škol. 

A jak to celé dopadlo?
Nejlepší firmou byla odbornou porotou 

zvolena společnost Svět na jazyku, s.r.o., 
která reprezentovala soukromou školu 
Agys z Pardubic. Stříbro připadlo domá-
cí cestovní kanceláři ScroomPhoria, s.r.o., 
která se zaměřuje na zájezdy do exotic-
kých destinací, jako jsou Thajsko, Male-
divy nebo Japonsko. Třetí příčku vybojo-
vala trutnovská firma Every Season, s.r.o., 
podnikající v oblasti půjčování kol a lyží. 

V rámci veletrhu se soutěžilo také 
o nejlepší katalog. Tuto kategorii hod-
notili zástupci Centra propagační tvor-
by a polygrafie Střední průmyslové školy 
Otty Wichterleho z Velkého Poříčí. Prv-
ní místo získal katalog trutnovské fir-
my Daissies,s.r.o. Katalogová nabídka piv 
společnosti Golden Essenc,s.r.o. z Olo-
mouce skončila na krásném druhém mís-
tě a bronzová medaile připadla mostecké 
firmě Waffle&caffe.

Nejsympatičtější firmu volili samotní 
žáci, nejvíce jejich hlasů získala hradec-
ká firma Riku, s.r.o., prodávající produk-
ty z kůže.

Arnošt Štěpánek vyslovil velkou po-
chvalu jak všem organizátorům této vy-
dařené akce, tak samotným soutěžícím 
za jejich profesionální výkony.

Mgr. Lea Zálišová

ACADEMIA MERCURII úspěšně 
zakončuje své Erasmus+ projekty

Náchodská střední škola ACADEMIA 
MERCURII úspěšně zakončuje své Eras-
mus+ projekty, spolufinancované z fon-
dů programu Erasmus+ Evropské Unie. 
Ačkoliv pandemie Covid cestování nepřá-
la, škole se přesto podařilo své projekty 
i přes roční pozdržení aktivit realizovat.

V projektu určeném pro cestování 
žáků do partnerských zemí (Dánska, Špa-
nělska a Malty) s názvem „European Ci-
tizenship – Cultural Heritage Unites us“ 
se koncem loňského roku podařilo zorga-
nizovat společné školení učitelů v Nácho-
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dě, kde si učitelé předali své zkušenosti 
s prevencí předčasného ukončování vzdě-
lávání. Následovalo setkání učitelů v Dán-
sku, kam bohužel kvůli stále probíhající 
pandemii Covid nemohli vyjet i žáci, kde 
učitelé měli možnost seznámit se s dán-
ským systémem školství. Následně zmír-
ňující se Covid opatření umožnila usku-
tečnit tři setkání žáků partnerských škol, 
a to v březnu v Náchodě, v dubnu ve špa-
nělském Madridu a v květnu na Maltě, 
na ostrově Gozo. Náplní těchto setkání 
žáků bylo co nejvíce poznat kulturu těch-
to evropských zemí, navštívit kulturní 
památky (např. v Toledu, Praze, Vallettě), 
ochutnat místní gastronomii jako součást 
kultury a osvojit si základy místních ja-
zyků. Součástí bylo ubytování v rodinách 
žáků partnerských škol, což podpořilo 
poznání místní kultury. Žáci měli mož-
nost promluvit s místními politiky o vý-
hodách členství našich států v Evropské 
Unii a uvědomit si, jak nás kulturní dě-
dictví spojuje a členství v EU obohacu-
je. Žáci během projektu pracovali v me-
zinárodních skupinách na webových 
platformách Evropské Unie s názvem 
eTwinning/TwinSpace, které užívali při 
různých projektových aktivitách. O těch-
to aktivitách i našich setkáních se můžete 
více dozvědět na Instagram profi lu „euci-
tzen“ a webu projektu: https://twinspace.
etwinning.net/70782/pages/page/733408. 
Žáci navázali nová přátelství, která budou 
pokračovat i po skončení projektu v srp-

 13.  SETKÁNÍ 
ARCHIVÁŘŮ, 
KRONIKÁŘŮ A 
RODOPISCŮ 
ORLICKA A 
NÁCHODSKA, 
volné sdružení 

KDY 
9. července 2022 
10:00 - 15:30 
KDE 
Kounov u Dobrušky                              

hotel Zlatý potok 
www.i-akron.cz 

 

PROGRAM 
 
10:00 – 10:45 
1.  ZAHÁJENÍ SETKÁNÍ, 14 let od založení 
Zdena Hartmanová, 5 min. 
 
2.  MLÝNY A PILY V NAŠEM KRAJI – Zdena 
Hartmanová, Jan Škoda, 40 min. 
 
10:45 – 11:15 
3.  POZNEJTE PŘEDKY PODLE HOROSKOPU – 
Zdeněk Šedivý, 30 min. 
 
11:15 -12:00 
4.  GENEALOGIE A GENY – Petr Kalivoda, 45 
min. 
 
12:00 – 13:00 
OBĚD 
 
13:00 – 13:45 
5.  HISTORIE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY V 
SEVEROVÝCHODNÍCH ČECHÁCH – Jiří Stach, 
45 min. 
 
13:45 – 14:30 
6.  BABIČKU ZNÁ KAŽDÝ, ALE ZNÁTE 
DĚDEČKA? – Josef Jiránek, 45 min. 
 
14:30 – 15:30 
výměna nových poznatků z historie rodů, 
řemesel a obcí – vezměte si sebou 
přenosnou paměť nebo notebook a 
ukázky své práce 
 

REZERVACE MÍST 
do 14. 6. 2022 
e – mail: pro.akron.oh@seznam.cz 
SMS: 731 463 181 
 
 
Těší se na Vás přednášející a pořadatelé 

 

Tématem besed bude například:
 Jak funguje zdravotnictví v ČR, kdo to celé platí a kdo rozhoduje?
ź Medicína a peníze: Na jaké zákroky, léky a pomůcky mám nárok? A zdarma?
ź Doplatky, regulační poplatky, příplatky za „nadstandard“ a péče v cizině
ź K čemu jsou zdravotní pojišťovny, proč jich je sedm a jak si zvolit tu pravou?
ź „Citlivé“ diagnózy: O čem je lékař povinen mlčet a co je naopak povinen oznámit
ź Zdravotnická dokumentace: Komu patří, jak do ní nahlédnout a pořídit si kopie
ź Záchranka: Kdy ji zavolat, kam pacienta odvezou, kdy lze péči odmítnout
ź „Máme plno!“ aneb Odmítání pacientů, čekání na operace, dojezdové doby
ź Nemocné dítě nebo nesvéprávný: Práva a povinnosti rodičů a opatrovníků
ź Poškozený pacient: Právní odpovědnost zdravotníků a nemocnic
ź I zdravotník má práva – a pacient povinnosti. I při epidemiích
ź Paliativní péče v pojetí (nejen) medicíny 21. století

ź

PRŮVODCE ZDRAVOTNICTVÍM 
PRO KAŽDÉHO

VÍTÁNI JSOU ZDRAVÍ I NEMOCNÍ, LAICI I ODBORNÍCI

V druhé části besedy bude následovat diskuse, kde lektor 
odpoví na jakékoliv dotazy týkající se zdravotnictví. 

Setkání jsou zdarma, ale kapacita míst je omezená. 
Prosíme proto o registraci účastníků (nejpozději pět 
dní před termínem akce) na tel. 727 949 896, 
nebo e-mail: jhynkova@kr-kralovehradecky.cz 

Beseda se specialistou na zdravotnické právo JUDr. Ondřejem Dostálem

9. června, 17:00–19:00
Náchod, přednáškový sál Městského divadla Dr. Josefa Čížka

nu tohoto roku, partnerské školy také plá-
nují další spolupráci v rámci Erasmus+ 
projektů.

V druhém Erasmus+ projektu, urče-
ném pro zvyšování kompetencí učitelů, 
s názvem „Rozvojem kompetencí učitelů 
k evropské škole 21. století“, a taktéž spo-
lufi nancovaném EU, se také podařilo rea-
lizovat všechny plánované aktivity – osm 
vzdělávacích kurzů pro učitele a stínová-
ní v partnerské škole v Madridu. Jednalo 
se o metodické kurzy výuky angličtiny, 
němčiny, španělštiny, dále o užití digi-
tálních technologií pro školní účely, o ja-
zykové kurzy angličtiny pro učitele od-
borných předmětů a o stínování učitelů 
bilinguálního oddělení partnerské školy 
v Madridu, kde výuka probíhá v angličti-
ně. Projekt se podařilo i přes roční zdržení 
kvůli pandemii Covid zdárně plně realizo-
vat a učitelé již své nově nabyté kompe-
tence využívají ve výuce na naší škole. 
Projekt v květnu 2022 končí.

Mgr. Ivana Šimková, 
Koordinátorka projektu

Náchodské základní a mateřské školy 
rozhodně pouze nečekají na fi nanční pro-
středky od zřizovatele, kterým je město 
Náchod, ale samy se snaží získat prostřed-
ky na svůj další rozvoj prostřednictvím 
různých grantů či rozvojových progra-
mů. Jako poslední případ mohou sloužit 
Základní škola Komenského a Mateřské 
školy Alšova a Myslbekova, které se ve 
spolupráci s MAS Stolové hory budou sna-
žit získat fi nanční prostředky z projektu 
Programu rozvoje venkova, který vypsa-
lo Ministerstvo zemědělství ČR. Pokud se 
jim to podaří, tak na Komendě pomohou 
tyto peníze k zakoupení nábytku do nové 
školní knihovny, po které škola již řadu 
let touží, v MŠ Alšova budou zakoupeny 
nové herní prvky na školní zahradu, kte-
ré podpoří environmentální a polytech-
nickou výuku a v MŠ Myslbekova zajistí 
lepší bezpečnost dětí zakoupením nových 
dopadových ploch pod herními prvky na 
zahradě školy.  V případě, že školy budou 
úspěšné, tak mohou celkově získat téměř 
půl miliónu korun. Jasno bude na podzim 
2022, kdy budou MZ ČR jednotlivé žádos-
ti schvalovány. Věříme, že naše školy bu-
dou úspěšné a na tyto fi nanční prostřed-
ky dosáhnou. 

Náchodské 
školy a projekty

www.mestonachod.cz
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Kladské pomezí je díky svému rozmanitému reliéfu rájem cyk-
listů. K přepravě na atraktivní místa našeho regionu nebo pro 
zpáteční cestu můžete v turistické sezóně využít několik linek 
turistických autobusů s přepravou kol, které se poprvé rozjely 
v sobotu 28. května 2022!

Klasické cyklobusy s vlekem pro přepravu až 38 kol jsou vypra-
vovány na 4 pravidelných linkách. První z nich je vedena z Jaro-
měře, přes Českou Skalici, Nové Město nad Metují až do Deštného 
v Orlických horách. Další linka do Orlických hor jezdí z Nácho-
da, opět přes Nové Město nad Metují. Pravidelný spoj do Krko-
noš je v letošním roce veden po nové trase z Náchoda, přes Hro-
nov, Červený Kostelec, Trutnov a Pec pod Sněžkou až na Pomezní 
Boudy. Tato změna zajisté potěší především cykloturisty, kteří 
mají namířeno do Jestřebích hor. Ani v letošním roce cestující 
nepřijdou o oblíbenou linku k našim polským sousedům na tra-
se Náchod – Kudowa-Zdrój – Karlów.

Cyklisté mohou na svých toulkách naším regionem využívat 
také víkendovou autobusovou linku z Úpice do Odolova s tzv. 
„cyklobatohem“ pro přepravu maximálně 6 kol a dále pravidel-
né vlakové spoje, jejichž kapacita je omezena na cca 6–10 kol.

Turistické autobusy budou v provozu až do konce září vždy 
o víkendech a o státních svátcích. V průběhu letních prázdnin 
budou vybrané linky brázdit Kladské pomezí denně.

Více informací a jízdní řády najdete na www.kladskepomezi.cz/
aktivity/cyklistika a na webu www.dopravakhk.cz. Tištěné materi-
ály, které vydává Královéhradecká krajská centrála cestovního 
ruchu, budou k dostání v informačních centrech našeho regionu. 
Foto: Tomáš Menec

Turistické spoje s přepravou kol v Kladském pomezí v roce 2022
Popisované možnosti zpravidla platí pro víkendy červen–září, 

v červenci a srpnu i v pracovní dny.
Náchod
–  Vlakem po trati 027 každou hodinu směr Teplicko-Adršpaš-

ské skály
–  Vlakem po trati 027 každou hodinu přímo či s přestupem 

do Č. Skalice (Rozkoš/Ratibořice)
–  Vlakem s přestupem v žst. Police nad Metují na spoje linky 

361 s „cyklobatohem“ do Broumovských stěn (Slavný, Hvěz-
da, Machov, Karlow)

–  Cyklobusem 390 na Karlow
–  Cyklobusem 394 na Trutnov Trails, Pece pod Sněžkou a Po-

mezní Boudy
–  Cyklobusem 395 na Nový Hrádek, Olešnici v Orl.h. a Šerlich
Červený Kostelec
–  Vlakem po trati 032 každou hodinu směr Č. Skalice (Rozkoš/

Ratibořice)
–  Vlakem v 8.50 o víkendu s přestupem v Malých Svatoňovi-

cích na spoj linky 423 s „cyklo batohem“ na Odolov
–  Vlakem každé dvě hodiny do Svobody nad Úpou
–  Cyklobusem 394 na Trutnov Trails, Pece pod Sněžkou a Po-

mezní Boudy
Úpice
–  Cyklobusem 394 na Trutnov Trails, Pece pod Sněžkou a Po-

mezní Boudy
–  o víkendech v 8.38 a 11.38 spoji linky 423 s „cyklo batohem“ 

na Odolov
Rtyně v Podkrkonoší
–  Vlakem po trati 032 každou hodinu směr Č. Skalice (Rozkoš/

Ratibořice)
–  Vlakem o víkendu s přestupem v Malých Svatoňovicích na 

spoj linky 423 s cyklobatohem na Odolov
–  Vlakem každé dvě hodiny do Svobody nad Úpou
–  Cyklobusem 394 na Trutnov Trails, Pece pod Sněžkou a Po-

mezní Boudy

Od konce května jezdí 
turistické autobusy s přepravou kol

Police nad Metují
–  O víkendech spoji linky 360 s „cyklo batohem“ do Adršpa-

chu, v pracovních dnech do Teplic
–  Spoji s cyklo batohem linky 363 do Broumovských stěn Hvěz-

da, Slavný)
–  O víkendech linkou 361 spoji s „cyklo batohem“ na Karlow
Hronov
–  Vlakem po trati 027 každou hodinu směr Teplicko-Adršpaš-

ské skály
–  Vlakem po trati 027 každou hodinu přímo či s přestupem do 

Č. Skalice (Rozkoš/Ratibořice)
–  Vlakem s přestupem v žst. Police nad Metují na spoje linky 

361 s „cyklo batohem“ do Broumovských stěn (Slavný, Hvěz-
da, Machov, Karlow)

–  Cyklobusem 394 na Trutnov Trails, Pece pod Sněžkou a Po-
mezní Boudy

–  Vlakem s přestupem v Náchodě na cyklobus směr Šerlich
Česká Skalice
–  Vlakem v 8.33 po trati 032 do Trutnova a přestup na cyklo-

bus 394 směr Pec pod Sněžkou a Pomezní Boudy
–  Vlakem každé dvě hodiny přímo do Teplic n. M., případně  

s přestupem až ke skalám v Adršpachu
–  Cyklobusem 396 o víkendech do Nového Města, Sedloňova  

a až na Šerlich
–  Vlakem do Jaroměře na přestup na cyklobus 491 ve čtvrtky, 

soboty a neděle do Vrchlabí až Špindlerova Bouda. Ve Vrchla-
bí možný přestup na cyklobusové spoje směr Harrachov, Jan-
ské Lázně, Pomezní Boudy, Benecko či Strážné

–  Vlakem v 8.33 o víkendu s přestupem v Malých Svatoňovi-
cích na spoj linky 423 s „cyklo batohem“ na Odolov

–  Vlakem každé dvě hodiny do Svobody nad Úpou
Nové Město nad Metují
–  Cyklobusovou linkou 395 a 396 do Orlických hor (Sedloňov, 

Olešnice v Orl.h., Šerlich)
–  Vlakem v 7.39 s přestupem v Náchodě na cyklobus 390 směr 

Karlow
–  Cyklobusovou linkou 396 o víkendech do Č. Skalice (Rozkoš/

Ratibořice)

Technická data:
„Cyklo batoh“ kapacita 6 kol
Cyklobusy přepravují ve vleku až 38 kol
Vlakové spoje mají k dispozici prostory pro přepravu jízdních 
kol – obvykle 6–10 kol.
Přehled: 
390  Náchod – Karlów
394  Náchod – Hronov – Červený Kostelec – Trutnov 
 – Pec pod Sněžkou – Pomezní Boudy
395  Náchod – Nové Město nad Metují – Deštné 
396  Deštné – Nové Město Nad Metují – Česká Skalice – Jaroměř 
Termín zahájení – 28. 5. 2022
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390 Náchod – Kudowa Zdrój – Karlów 

3) 3) 3) 3) 3) 3)
8:10 10:10 13:10 Náchod, aut. st.   9:29 12:49 15:49
8:20 10:20 13:20 Kudowa Zdrój, dw. kol.   9:19 12:39 15:39
8:24
8:26

10:24
10:26

13:24
13:26

  Kudowa Zdrój 9:15
9:13

12:35
12:33

15:35
15:33

8:37 10:37 13:37 Karlów, Bledne skaly 9:00 12:20 15:20
8:49 10:49 13:49 Karlów 8:50 12:10 15:10

3) Jede od 28. 5. 2022 do 30. 9. 2022 o víkendech a státních svátcích, od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 také v pracovní dny 

38×

394 Náchod – Červený Kostelec – Trutnov  
– Pec p. Sněžkou – Malá Úpa

3) 1) 3)
8:20 Náchod, aut. st.   15:37 17:37
8:30 Velké Poříčí, Krausova 15:28 17:28
8:35 Hronov, aut. st. 15:23 17:23
8:50 Červený Kostelec, aut. st. 15:09 17:09
8:56 Rtyně v Podkr., aut. st. 15:02 17:02
9:05 Úpice, most II. odboje 14:54 16:54
9:07 Úpice, most F. L. Riegra 14:52 16:52
9:17 Trutnov, Bohuslavice 14:40 16:40
9:24 Trutnov, Poříčí, Ječná 14:34 16:34
9:30 Trutnov, žel. st.   14:30 16:30
9:31
9:35

Trutnov, aut. st.
14:29
14:26

16:29
16:26

9:51 Svoboda n. Úpou, aut. st. 14:11 16:11
9:58 Horní Maršov, most 14:06 16:06

10:03 Horní Maršov, Temný Důl, odb. Malá Úpa 14:01 16:01
10:09 Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, nám. 13:58 15:58
10:13

Pec p. Sněžkou, aut. st.
13:54 15:54

10:16 13:51 15:51
10:19 Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, nám. 13:46 15:46

| Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, odb. Malá Úpa 13:41 15:41
10:33 Malá Úpa, Spálený Mlýn 13:35 15:35
10:43 Malá Úpa, Pomezní Boudy 13:25 15:25

1) Jede od 28. 5. 2022 do 30. 9. 2022 o víkendech a státních svátcích. 
3) Jede od 28. 5. 2022 do 30. 9. 2022 o víkendech a státních svátcích,  
od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 také v pracovní dny.

38×

395 Deštné v Orl. h., Šerlich – Olešnice v Orl. h. – Nový Hrádek  
– Nové Město n. Met. – Náchod

1) 1) 2) 1) 3) 1) 1)
10:20 10:20 16:20 Deštné v Orl. h., Šerlich 9:55 14:05

| | | Deštné v Orl. h., Zákoutí hotel Orlice 9:45* 13:55*
10:29 10:29 16:29 Deštné v Orl .h., sjezdovka 9:40 13:50
10:31 10:31 16:31 Deštné v Orl. h., Národní dům 9:37 13:47
10:33 10:33 16:33 Deštné v Orl. h., Jitřenka | |
10:34 10:34 16:34 Deštné v Orl. h., odb. Špičák 9:33 13:43
10:36 10:36 16:36 Sedloňov, Horní Sedloňov | |
10:38 10:38 16:38 Sedloňov, ObÚ 9:29 13:39
10:40 10:40 16:40 Sedloňov, Polom, lípa 9:26 13:36
10:41 10:41 16:41 Sedloňov, Polom, kaplička 9:24 13:34
10:43 10:43 16:43 Olešnice v Orl.h., skiareál 9:22 13:32
10:45
10:47

10:45
10:47

16:45
16:47

Olešnice v Orl.h., nám. 
9:20
9:16

13:30
13:26

10:49 10:49 16:49 Olešnice v Orl. h., dolní | |
10:52 10:52 16:52 Nový Hrádek, Rzy, odb. Dlouhé 9:11 13:21
10:54 10:54 16:54 Nový Hrádek, Rzy, u Andršů | |
10:56 10:56 16:56 Nový Hrádek, Rzy, u Pařízků | |
10:58 10:58 16:58 Janov, Tis, odb. Sněžné 9:05 13:15
11:04
11:05

11:04
11:05

17:04
17:05

Nový Hrádek, nám.
9:00
8:55

13:10
13:05

11:13 11:13 17:13 Slavoňov, kostel 8:47 12:57
7:30 11:22 11:22 17:22 Nové Město n. Met., Na Rychtě 8:35 12:45 18:07
7:35 11:25 11:25 17:25 Nové Město n. Met., žel. st. 8:27 12:37 18:05
7:45 11:35 17:35 Náchod, Staré Město, rozc. | | |
7:47 11:37 17:37 Náchod, Okresní soud | | |
7:50 11:40 17:40 Náchod, aut. st. 8:05 12:20 17:50

1) Jede od 28. 5. 2022 do 30. 9. 2022 o víkendech a státních svátcích. 
2) Jede od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 v pracovní dny. 
3) Jede od 28. 5. 2022 do 30. 9. 2022 o víkendech a státních svátcích, od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 také v pracovní dny.
*) Možný pouze výstup.

38×

396 Deštné v Orl. h., Šerlich – Nové Město n. Met.  
– Česká Skalice – Jaroměř

1) 1) 1) 1)
10:00 15:20   Deštné v Orl. h., Šerlich 9:35 14:00

| | Deštné v Orl. h., Zákoutí hotel Orlice 9:25* 13:50*
10:09 15:30 Deštné v Orl. h., sjezdovka | |
10:11 15:32 Deštné v Orl. h., Národní dům 9:20 13:45
10:14 15:35 Deštné v Orl. h., odb. Špičák 9:16 13:41
10:18 15:39 Sedloňov, ObÚ 9:12 13:37
10:23 15:44 Sněžné, Na Krahulci | 13:32
10:26 15:47 Bystré 9:05 13:30
10:29
10:30

15:50
15:52

Bačetín, ObÚ
9:01
9:00

13:26
13:25

10:36 15:58 Ohnišov, U Jelena 8:54 13:19
10:37 15:59 Bohdašín, Vanovka | 13:16
10:43 16:05 Nové Město n. Met., nám. Republiky 8:45 13:10
10:45 16:07 Nové Město n. Met., Na Rychtě | |
10:46
10:47

16:08
16:09

Nové Město n. Met., žel. st.  
8:35
8:25

13:00
12:50

10:53 16:15 Provodov-Šonov, Šonov, hostinec 8:20 12:45
10:55 16:17 Provodov-Šonov, Provodov, náves | |
10:59 16:21 Česká Skalice, Rozkoš 8:14 12:39
11:02
11:03

16:24
16:25

Česká Skalice, nám.
8:10
8:05

12:35
12:30

11:06 16:28 Velký Třebešov, hostinec | |
11:10 16:32 Dolany | |
11:15 16:37 Jaroměř, pod náměstím 7:50 12:15
11:16 16:38 Jaroměř, Husova | |
11:20 16:42 Jaroměř, Terminál HD   7:40 12:05

1) Jede od 28. 5. 2022 do 30. 9. 2022 o víkendech a státních svátcích.
*) Možný pouze výstup.

38×

423 Úpice – Malé Svatoňovice – Malé Svatoňovice, Odolov

1) 1) 1) 1)
8:37 Úpice, Veselka 13:18
8:38 11:38 Úpice, most F. L. Riegra 13:16
8:40 11:39 Úpice, most II. odboje 10:15 13:14
8:42 11:41 Úpice, Sychrov 10:13 13:13
8:44 11:43 Batňovice, Na Mýtě 10:11 13:11
8:45 11:45 Batňovice, kostel 10:10 13:10
8:47 11:47 Velké Svatoňovice, Valy 10:08 13:08
8:48 11:48 Malé Svatoňovice, Polytex 10:07 13:07
8:50
9:05

11:50
12:05*

Malé Svatoňovice, žel. st.  
10:05
9:51

13:05
12:51

9:07 12:07* Malé Svatoňovice, J. Masaryka 9:50 12:50
9:09 12:09* Malé Svatoňovice, odb. Kyselá hora 9:48 12:48
9:10 12:11* Malé Svatoňovice, Petrovice 9:47 12:47
9:12 12:12* Malé Svatoňovice, Strážkovice 9:45 12:45
9:14 12:14* Malé Svatoňovice, Odolov 9:43 12:43

12:15* Jívka, odb. Tmavý Důl 12:41
12:16* Rtyně v Podkr., Tmavý Důl 12:40

1) Jede od 28. 5. 2022 do 30. 9. 2022 o víkendech a státních svátcích. 
*) do 11. 6. jede o 15 minut dříve

6×

  

TURISTICKÉ AUTOBUSY
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Náchodský pivovar PRIMÁTOR a.s. přivezl z 32. ročníku Mezi-
národního pivního festivalu v Českých Budějovicích tři oceně-
ní – tři Pivní pečetě. 

Zlatou pivní pečeť získalo ochucené nealkoholické pivo PRI-
MÁTOR N – Nealko tropický citrus yuzu, stříbrnou PRIMÁTOR 21 
Imperial a bronzovou PRIMÁTOR Ležák 11 kvasnicový.  

Zlatá pivní pečeť je certifikované ocenění piva v největší a nej-
starší degustační soutěži v České republice. Expertní degustace 
se uskutečňují za účasti odborníků v oblasti pivovarnictví, po-
travinářství a certifikace kvality. 

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

Za Pivovar PRIMÁTOR a.s. zpracovala Petra Kulhavá 

Není to jen o pivu. Pivovar PRI-
MÁTOR podporuje sport a láká 
na běžecké závody.

Když se řekne PRIMÁTOR, 
každý si zajisté představí půlli-
tr skvělého točeného zlatavého 
moku z Náchoda. A to je asi ta 
nejlepší asociace. Náchodský pi-
vovar se však nestará jen o chu-

ťové buňky svých zákazníků a milovníků piva, ale také o svůj 
region, podporuje kulturu i sport.

Během jara, léta a podzimu se na Náchodsku můžete zúčast-
nit osmi běžeckých závodů v rámci seriálu PRIMÁTOR CUP, který 
pivovar sponzoruje. Letos se koná už čtvrtý ročník tohoto uni-
kátního běžeckého klání. 

A v čem je tak unikátní? Vznikl spojením kultovních silničních 
běhů se závody v terénu. Osmi závodů se účastní profesionál-
ní běžci, ale i začátečníci, děti či veteráni. Prostor mají zkrátka 
všechny věkové kategorie. Závody se navíc konají v nádherném 
prostředí a účastníci se tak mohou proběhnout po kouzelných 
koutech Náchodska.

„Určitě jsme lepší ve vaření piva než v běhání. Víme ale, že 
je důležité starat se o náš region, podporovat kulturu a sport. 
A právě proto vznikl PRIMÁTOR CUP,“ uvádí ředitel pivovaru PRI-
MÁTOR Petr Kaluža. 

První závod proběhl v dubnu v pohádkovém prostředí Babič-
čina údolí, které je proslulé díky spisovatelce Boženě Němcové. 
V květnu se koná závod Montacké vlny, start a cíl bude před pivo-
varem PRIMÁTOR. Po závodu se tak účastníci budou moci osvě-
žit třeba náchodským nealko radlerem s příchutí tropického ci-
trusu yuzu, žíznivci určitě nepohrdnou pivem.

Milovníci dobrodružství by si neměli nechat ujít letošní novin-
ku – noční závod kolem zámku Kuks. Běh pod hvězdami Brau-
novým Betlémem a kolem nočního Labe bude jistě magickým 
zážitkem.

A co teprve srpnový běh Teplickými skalami, ten je pro oprav-
dové dobrodruhy. Během 10kilometrového závodu náročným te-
rénem musí závodníci zvládnout schody i písčité úseky. 

Říjnový silniční běh Hronov – Náchod si nenechá ujít tvář PRI-
MÁTOR CUPu – atletka Adéla Sádlová, která by mohla být čes-
kou nadějí na Olympijských hrách v Paříži. 

Podle Adély jsou závody skvělé v tom, že dokážou lidi namo-
tivovat a v konkurenci uběhnou lepší čas, než když trénují sami. 
„Tyhle závody mohou běžce psychicky posunout dál, takže doká-
žou sami sebe překonat. Závody navíc spojují sportovce dohro-
mady, je to skvělá akce,“ říká s úsměvem Adéla. 

Běhání je podle ní skvělé pro děti. A pokud se některé chtě-
jí věnovat sportu víc, na PRIMÁTOR CUPu mají obrovskou šan-
ci. „Na závody jezdí i kluby z regionu, například z Nového Města 
nad Metují nebo Jaroměře. Děti se tam mohou na všechno ze-
ptat a domluvit se, že začnou chodit na tréninky, nebo si je tře-
ba může někdo vyhlédnout,“ popisuje Adéla. 

Hlavní organizátor PRIMÁTOR CUPu Aleš Žďárský říká, že 
o závody je každý rok větší a větší zájem. „I když s tím trošku 
zacloumal covid, tak se nyní běžci vrací. Tyto podniky mají vy-
soký kredit i v atletickém prostředí. Takových běžeckých seriá-
lů u nás moc není,“ míní Žďárský. 

Který závod je podle něj nejlepší, nedokáže říct. „Všechny jsou 
krásné. Náchodsko je úžasný region. Možná, že nejoriginálněj-
ší je běh Teplickými skalami. Tam běžíte skalním městem, to ni-
kde jinde nezažijete,“ říká Žďárský. 

Zájemci se mohou přihlásit pouze na jednotlivé závody, za-
jímavější je ale zúčastnit se celého seriálu běhů. Abyste totiž 
mohli soutěžit v celkovém bodování v PRIMÁTOR CUPu, musí-
te absolvovat alespoň čtyři závody. Závodníkům se do finální-
ho skóre započítávají čtyři nejvyšší bodové zisky z osmi vypsa-
ných závodů.

Závěrečné slavnostní vyhlášení seriálu PRIMÁTOR CUP pro-
běhne v pátek 11. listopadu 2022 od 18 hodin v pivovaru PRI-
MÁTOR v Náchodě.

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

Za Pivovar PRIMÁTOR a.s. zpracovala Petra Kulhavá
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Za malíři do Vesmíru 
AMAG (Atelier malířů a grafiků)

AMAG zdraví čtenáře zpravodaje a hned na úvod předkládá-
me informaci o nejvýznamnější akci, která nás čeká v měsíci 
červnu. Je to Den otevřených ateliérů (DOA), na který, jako do-
sud každým rokem, zveme návštěvníky do prostor současného 
spolkového ateliéru. Krom již tradiční výstavy nejnovějších ob-
razů členů AMAGu a výtvarné „dílničky" pro dospělé i děti, si le-
tos připomeneme výročí 110 let od narození významného a širo-
kou veřejností z Náchoda známého malíře Karla Šafáře. Po celý 
svůj tvůrčí život zobrazoval malebná historická zákoutí Nácho-
da i mnoha obcí zejména Náchodského okresu. Nejznámější jsou 
obrazy a kresby původní lidové architektury – vesnická stave-
ní a chalupy, čímž pro budoucí generace vytvořil úžasný obra-
zový archiv. Z domácích zdrojů členů spolku AMAG a jeho přá-

tel se nám podařilo zapůjčit několik dokumentů a jeho obrázků. 
Na tuto prezentaci a akci DOA se můžete přijít podívat:

Kateřina Šotolová: 
“Potěšení na mé straně”
Setkání s malířkou: 11. června, 10–16 hod.
 Srdečně vás zveme na prodejní výstavu obrazů místní malíř-
ky Kateřiny Šotolové s názvem „Potěšení na mé straně" do Ma-
lých lázní Běloves. Přijďte se potěšit a namlsat neobvyklou tvor-
bou portrétů domácích mazlíčků a sladkých dortíků. Zastavte 
se v sobotu, 11. června mezi 10. a 16. hodinou během Lázeňské-
ho jarmarku; Kateřina zde bude a ráda si s vámi popovídá o své 
tvorbě či zodpoví jakékoliv dotazy. Můžete mlsat očima a poté 
i doopravdy v přízemí v Kolonáda Café. Výstava se koná v in-
formačním centru v 1. patře Vily Komenský až do 26. června, 
vstup je zdarma.

V sobotu 11. června mezi 10. a 14. hodinou 
do ateliéru v kině Vesmír v Náchodě.

V minulém čísle zpravodaje jsme uvedli celou řadu jarních 
výstav našich členů, a tak nyní za všechny připomeneme ješ-
tě výstavu Kateřiny Šotolové, která v Malých lázních v Bělovsi 
v prvním patře infocentra ještě potrvá až do 26. června. Jejího 
zahájení se také zúčastnili starosta a místostarosta Náchoda, jak 
je můžete spatřit na fotografii po boku Kateřiny Šotolové, která 
si svou výstavu sama uvedla.

Text a foto Jiří Spíšek, foto K.  Šafáře v jeho ateliéru Antonín Kříž

Karel Šafář – chalupy na Žernově.
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Tělovýchovná jednota Sokol STARKOČ – oddíl turistiky 
Vás srdečně zve na 47. ročník dálkového pochodu 

 

Po stopách bojů z roku 1866 
 
 
Po trasách:  Pěší    – 11 km, 20 km, 31 km, a (Pohádková cesta-samostatný rozpis) 
   Cyklo – Horská kola 33 km a 66 km, Silniční kola 33 km   

Datum konání:  sobota 18. června 2022 
 
Prezentace: Železniční stanice ve Starkoči (okr. Náchod) od 7 – 10.45 hodin 
Cíl:  Na koupališti ve Starkoči do 18 hodin   
Jak k nám: Vlakem – tratě 032, 033 (výhodné skupinové či rodinné slevy)  
Startovné: 25,- Kč (děti do 14 let – 15,- Kč) 
Ubytování: 30,- Kč/noc v místní sokolovně ve spacím pytli – objednat do 15. 6. 2022 
Informace: Jaroslav Rufer, Starkoč 6, 547 01 Náchod, mob. 775945866, 
  e-mail:  rufer.starkoc@seznam.cz, internet: http://tjsokol.starkoc.net    
Občerstvení: Ve stánku na koupališti ve Starkoči. 
Různé: Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí!!! 
  Všichni účastníci obdrží v cíli „Pamětní list“ a sušenku.  
  Batohy uschováme v cíli pochodu.  
  Pochod se jde za každého počasí!  
  V cíli budou krásná originální razítka pochodu. 
                       V cíli pochodu od 13.30 hod. bude hrát živá hudba   

Při pochodu možnost zakoupit nové turistické vizitky tohoto pochodu za 12,-Kč! 
   

Popis tras pro pěší turisty: 
 
Pohádková cesta – nově zařazená trasa pro malé děti – Rozpis v příloze 

Starkoč, Vysokov, pomník Myslivce, Lhotecký dvůr, Starkoč koupaliště  
Trasa 11 km: Starkoč, Vysokov, Václavice, pomník na Brance, pomník Myslivce, Lhotecký dvůr,  
                        Starkoč koupaliště 
Trasa 20 km: Starkoč, Dubno, přehrada Rozkoš, Č. Skalice, Ratibořice, pomník Babičky, Rýzmburk,   
                       Žernov, Třtice, Studnice, Starkoč koupaliště 
Trasa 31 km: Starkoč, Vysokov, Václavice, pomník na Brance, pomník Myslivce, Lhotecký dvůr,  
                        Starkoč, Dubno, přehrada Rozkoš, Č. Skalice, Ratibořice, pomník Babičky, Rýzmburk,   
                       Žernov, Třtice, Studnice, Starkoč koupaliště 
 

Popis tras pro cykloturisty: 
Horská kola: 
Trasa 33 km: Starkoč, Vysokov, pomník Myslivce, Lhotecký Dvůr, Řešetova Lhota, rybník Špinka,   
                      Červený Kostelec, Havlovice, Slatinský Mlýn, Ratibořice, Zlič, Zblov, Starkoč koupaliště  
Trasa 66 km: Starkoč, Vysokov, pomník Myslivce, Lhotecký Dvůr, Řešetova Lhota, rybník Špinka,  
                      Červený Kostelec, Havlovice, Slatinský Mlýn, Ratibořice, Zlič, Dubno, Kleny, Šereč, 
                      Provodov, Šonov, Lhota, Nahořany, pod Černčicemi, Slavětín, Městec,  
                     okolo přehrady, Č. Skalice, Zlič, Zblov, Studnice, Starkoč koupaliště 
Silniční kola: 
Trasa 33 km: Starkoč, Vysokov, pomník Branka, Václavice, Šonov, Lhota, Nahořany, pod Černčicemi, 
                      Slavětín, Městec, okolo přehrady, Česká Skalice, Zlič, Zblov, Studnice, Starkoč koupaliště 
 

Na shledanou ve Starkoči v sobotu 18. června 2022!!! 

 

POHÁDKOVÁ CESTA
PLNÁ HER A SOUTĚŽÍ

18. 6. 2022 
START:  NÁDRAŽÍ ČD VE STARKOČI 9:30 – 11:00

CÍL: KOUPALIŠTĚ STARKOČ
TRASA: 7 km

VSTUP:  DOSPĚLÍ: 30,- Kč

DĚTI: 15,- Kč

Pohádkové postavičky vyzkouší vaše ratolesti 
z dovedností  

 

www.tjsokol.starkoc.net

POHÁDKOVÁ CESTA

Skládací vějíř z Národopisné českoslovanské výstavy Praha 
1895

Letos v létě nastane jedinečná příležitost, kdy si budete moci 
úplně poprvé prohlédnout sbírku vějířů Muzea Náchodska. 
Do této doby vějíře vždy pouze spíše do-
plňovaly jinak zaměřené výstavy a byly 
představeny především jako nezbytný do-
plněk dámské garderoby 18. až počátku 
20. století. Při bližším pohledu na vějíře si 
však uvědomíte, že mnohé z nich jsou pro-
pracovaná umělecká díla, doklady špičko-
vé řemeslné práce, ale i technického vývo-
je a pokroku společnosti.

Krom faktu, že sloužily jako módní do-
plněk, plnily vějíře také velmi praktickou 
funkci například k rozdmýchání ohně. Je-
jich historie sahá až ke starověkým ci-
vilizacím. Většího rozšíření v Evropě se jim dostalo v období 
novověku, kdy je na svůj francouzský dvůr přivezla Kateřina 
Medicejská. 

Pod slovem vějíř si většina lidí před-
staví zajisté ten skládací. Jedná se ale 
pouze o jednu z mnoha jeho podob 
a zároveň tu nejmladší variantu. Star-
ším typem jsou pevné, neskládací vějí-
ře s pevným listem. V našich zeměpis-
ných podmínkách se mnohem častěji 
setkáváme právě se skládacím vějířem, 
buď s listem nebo typu brisé. Vějíř bri-
sé je vytvořen ze zdobených, mnohdy 
prořezávaných žeber ze dřeva či kosti 

Miniatury vojáčků Lubora Šušlíka
Z MUZEJNÍHO DEPOZITÁŘE bez listu. V případě klasického skládacího vějíře byl list poklá-

daný přes žebra nejčastěji tvořen nějakým měkčím materiálem. 
Mohla to být látka, ale také papír, což bylo oblíbené především 
ke konci 19. století. Plocha listu vějířů přelomu 19. a 20. století 
se již běžně využívala k reklamním účelům, k propagaci nejen 
výrobků, ale třeba právě takových akcí jakou byla Národopisná 
výstava v roce 1895.

Do náchodského muzea se vějíř připomínající právě Národo-
pisnou českoslovanskou výstavu v Praze 
roku 1895, která se konala na Výstavišti 
u Královské obory ve dnech 15. května až 
31. října 1895, dostal darem od pana Gus-
tava Lemfelda z Náchoda v roce 1940. Jed-
ná se o skládací vějíř s dvouvrstvým tiš-
těným papírovým listem. Na aversové 
straně je vyobrazena expozice „Výstavní 
skupiny B, č. 1. Stavby a obydlí“, kde byly 
vybudovány repliky významných lidových 
staveb z Čech, Moravy, Slezska a Dolních 
Rakous. Jednotlivé části staveb pro po-
užití vějíře překreslil a stylizoval Karel 

Štapfer. Na listu je zobrazen pohled na náves s dominantním 
dřevěným kostelíkem, jehož předlohou byla věž kostela v Ko-

morovicích a kostelík sv. Bartolomě-
je v Kočí na Chrudimsku. Reversvou 
stranu pokrývá papírový list s rekla-
mami pražských obchodních domů, 
podnikatelů a prodejců drobného spo-
třebního a módního zboží. Žebra vějí-
ře jsou hladká bez výzdoby, ze štípané-
ho bambusu. Krycí lišty leštěné. Žebra 
jsou spojena kovovým nýtem s kostě-
nou podložkou a hladkým očkem ze 
žlutého kovu.                                  

Mgr. Barbora Libřická



ČERVEN 21MUSICA VIVA, OSTROVY 2022

Vokálně instrumentální soubor 

MUSICA VIVA Jiráskova gymnázia Náchod
Vás srdečně zve na tradiční

      (pozdně) JARNÍ KONCERT
úterý 14. června 2022 od 19.00 hodin

Kostel sv. Michaela archanděla v Náchodě

Sbormistra: Mgr. Věra Vlčková, Umělecký vedoucí: Mgr. Jan Veverka, 
Aranžér: Mgr. Milan Poutník 

Děkujeme: Římskokatolická farnost – Děkanství Náchod

Vokálně-instrumentální soubor MUSICA VIVA Jiráskova gym-
názia Náchod pomalu zakončuje sezónu, která po dvouleté vy-
nucené pauze znamenala návrat do zkušebny i před publikum.

Pandemická přestávka znamenala pro soubor určité ztráty. 
Dva roky v životě gymnazisty je totiž poměrně dlouhá doba a ně-
které členky prostě stihly „odrůst“ školním škamnám. On-line 
prostředí zase nepřeje získávání nováčků. A i když se na začát-
ku letošního školního roku do hudebny ke zkoušení vrátilo vý-
razně méně sboristek, ty, které setrvaly, přišly vybaveny obrov-
ským odhodláním a chutí bojovat s nepřízní aktuálně platných 
protikovidových pravidel. Orchestr naštěstí přečkal temné ob-
dobí v plné sestavě.

 Vrcholem prvního pololetí pro nás byl tedy vánoční koncert 
v Galerii výtvarného umění. Druhá polovina školního roku už 
nám přeci jen poskytla více umělecké svobody, ale na rozmách-
lé koncertování to přeci jen nebylo. Potlačili jsme tedy letos veš-
keré soutěžní ambice, nerozhlíželi jsme se příliš po koncertních 
pódiích a radovali jsme se hlavně ze společných zkoušek a z nové 
tvorby. Každá zkouška tak vrchovatě naplnila naše krédo, že 
hudba žije. 

14. června 2022 nás tedy čeká náš letošní jediný koncertní vr-
chol - tradiční (pozdně) Jarní koncert v domácím prostředí útul-
ného kostela sv. Michaela archanděla v Náchodě vedle gymná-
zia. Připravili jsme několik novinek do repertoáru, ve kterém 
zazní nejen duchovní, ale také lidová, filmová a dokonce i autor-
ská hudba. O hudební úpravy se bravurně postaral Milan Pout-
ník, o nastudování pak Věra Vlčková. 

Rádi bychom ještě tradičně poděkovali za přízeň všem ná-
vštěvníkům našich koncertů, samozřejmě rodičům, dík také pa-
tří náchodskému děkanství Římskokatolické farnosti. 

Na všechny se moc těšíme v úterý 14. června 2022 od 19.00. 
Vstupné je dobrovolné.                                     Soubor MUSICA VIVA 

MUSICA VIVA 
tradičně uvítá léto koncertem

Je tomu přesně deset let, kdy se v malebném údolí na břehu 
řeky Metuje začala psát historie dnes už tradičního folk & coun-
try Festivalu Na Ostrovech. 

Letošní narozeninový ročník navštíví Robert Křesťan a Tra-
peři, Tomáš Linka a Přímá linka, Karel Kahovec a George&Bea-
tovens, Luboš Pospíšil trio, rakousko-český Nugget a další skvě-
lé skupiny. 

Připraveno bude občerstvení, možnost stanování na místě, 
parkování před cyklostezkou, a pokud vás budou bolet nohy, mů-
žete využít dopravu od parkoviště až do areálu festivalu a zpět. 

V případě nepříznivého počasí se návštěvníci mohou schovat 
pod několik velkoplošných stanů.

Vstup pro ZTP/P s doprovodem a děti do 140 cm zdarma. Pej-
skům je vstup povolen.

Festival Na Ostrovech
Bražec u Náchoda
Sobota 9. července 2022 od 14.00 hodin
Předprodej na:
www.kupvstupenku.cz/vstupenky/festival-na-ostrovech
web: www.naostrovech.cz
 
Facebook: www.facebook.com/naostrovech/
Video: www.youtube.com/watch?v=4xarzK20xrQ

Přijďte si užít 
letošní jubilejní desátý ročník 
Festivalu Na Ostrovech!

FESTIVAL NA OSTROVECH
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Dne 14. května se v Dolní Radechové konala okrsková sou-
těž v požárním sportu a v požárním útoku dle cvičebního řádu. 
Celkově se ze 13 hasičských sborů zúčastnilo sedm. Po dvoule-
té odmlce se dobrovolní hasiči konečně naživo sešli, aby změři-
li své síly a také si i popovídali u dobrého jídla na hřišti v Dol-
ní Radechové. 

V požárním sportu bylo zastoupeno sedm týmů. Z Náchoda to 
byly: Jizbice, Dobrošov, Běloves a Babí. Nejlépe se z těchto týmů 
dařilo Jizbici – nakonec z toho bylo 2. místo. První místo o ne-
patrný časový rozdíl získala Borová. 

V soutěži podle cvičebního řádu 3+1 se dařilo Bělovsi – zís-
kali 1. místo, 2. místo Babí, 3. místo Dolní Radechová. Jizbice se 
musela spokojit se 4. místem.

Na další sezónu hasiči Jizbice staví novou digitální časomíru, 
která celý proces zautomatizuje.

Akce konaná po dlouhé odmlce se velice povedla a odstarto-
vala naší letošní činnost. Už nyní vás zveme na Jizbici na Dětský 
den 4. 6. 2022 od 14.00 hodin.

Hasiči Jizbice opět sportují

Pferdí trénink Náchod je službou sociální rehabilitace, kde uži-
vatelé trénují dovednosti, které budou potřebovat k samostatné-
mu bydlení nebo k uplatnění se na trhu práce. Od dubna se služ-
ba spojila s hotelem U Beránka v Náchodě. Naše uživatele můžete 
nově potkávat nejen v bývalém bistru Pecka, ale také v kavárně 
hotelu U Beránka. Důvodem byla rozsáhlá rekonstrukce půdy pro 
nový tréninkový byt služby Pferdí trénink, aby se uživatelé této 
služby mohli lépe připravovat na samostatnější život. Díky této 

Pferdí trénink míří do Beránkau!

 V termínu od 23. 5. do 31. 7. 2022 probíhá rekonstrukce míst-
ní komunikace ul. Zákoutí mezi objekty čp. 336 až 2151 včetně 
terénních úprav přilehlého okolí. Povrch komunikace bude z as-
faltobetonu, parkovací stání budou provedena ze zatravňovací 
dlažby a komunikace bude lemována betonovou obrubou. Zho-
tovitelem této investiční akce města Náchoda bude firma STRA-
BAG a. s.,  Hradec Králové.

Oprava komunikace v ulici Zákoutí

rekonstrukci se na čas přestěhovala i Tréninková kavárna Láry 
Fáry, kde uživatelé trénovali například komunikaci se zákazní-
ky, baristické dovednosti, dodržování pracovní doby, ale i pravi-
del. Aby mohli uživatelé i nadále trénovat pracovní dovednosti, 
domluvili jsme se na spolupráci s vedením hotelu U Beránka pa-
nem Pavlem Rysem. Od 1. 4. 2022 si tak kávu a zákusek můžete 
objednávat i u našich uživatelů. A jak je poznáte? Podle červe-
ných triček stejně jako jste byli zvyklí z Tréninkové kavárny Láry 
Fáry. V pondělí odpoledne tam třeba můžete potkat pana Petra. 
Petr by se rád uplatnil jako číšník, možnost trénovat své doved-
nosti a schopnosti v jiném prostředí, než doposud, je pro něho 
velká výzva a velmi se těší ukázat, co všechno již umí.

Děkujeme za příležitost naše služby rozvíjet a posouvat zase 
o kus dál!
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Aspekt z.s. a jeho sociální služba PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁ-
VÁNÍ pomáhá osobám s dlouhodobými zdravotními potížemi 
získat a udržet si práci a rozvinout dovednosti, bez kterých by 
práci mnohdy nenašly nebo si ji nedokázaly udržet. Služba fun-
guje v rámci projektu Služby sociální prevence v Královéhradec-
kém kraji VI., který se chýlí ke konci. Přinášíme vám proto krátké 
ohlédnutí. Službu v něm využívalo 41 klientů a mezi nimi bylo 
třeba jen loni 21 osob přímo z Náchoda a přilehlého okolí. K dis-
pozici jim je jako ambulantní služba na adrese Strnadova 48, Ná-
chod a terénní, v regionu Náchodska.

Za suchými čísly se ale skrývají silné lidské příběhy o život-
ních změnách, často hodně zamotané, které se snažíme spolu 
rozplést. Jedním z nich je příběh mladé ženy, který se odehrává 
přímo v Náchodě. Anna měla kvůli zdravotním potížím vleklé 
problémy s prací. Bez práce se jí komplikovaly i další věci v jejím 
osobním životě. Ucházení se o práci se často zadrhlo na tom, že 
se zaměstnavatel zalekl možných situací, které by mohly nastat 
kvůli zdravotním komplikacím a zažité neúspěchy ji pak sráže-
ly dál. Měla obavy, jak o svých potížích mluvit. A právě třeba ko-
munikace se zaměstnavatelem a hledání řešení, co dělat, kdyby 
se zdraví v práci zase ozvalo, byla některá z témat pro naši spo-
lupráci. V ní jsme se společně učili, jak se s takovými situacemi 
při pohovoru či v práci samotné vyrovnávat. A aktivita naší kli-
entky brzo přinesla ovoce v podobě získané práce. Nejdřív jedné, 
nejprve na zkrácený úvazek, a následně ještě druhé práce. Vše 
se projevilo v zásadním zlepšení její situace. Annin život nabral 
jiný směr. Nemusí ji brzdit existenční potíže a ona, dnes i s ma-
lým členem rodiny, může žít úplně jiný život. A my její příběh 
s radostí sledujeme už jen z povzdálí.

Tímto projektem ale rozhodně nekončíme. Naopak. O dalším 
dění vás budeme dále informovat.

Za Aspekt z.s., Lucie Sedláčková , www.aspektzs.cz

Zpráva ze sociální služby 
sociální rehabilitace 
PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Poznáte, kde v Náchodě bylo její pracoviště?

Oblastní charita byla v Náchodě založena v roce 1992 a v le-
tošním roce to je již 30 let, co v regionu působí. Postupem času 
se její služby neustále rozšiřují. V tomto čísle zpravodaje při-
nášíme příběh z Humanitárního skladu potravinové banky, 
který sídlí v Mlýnské ulici.

Dříve jsme pomáhali převážně jen lidem z našeho regionu, 
ale od února letošního roku pomáháme i uprchlíkům válkou su-
žované Ukrajiny. 

Aby bylo zajištěno, že se pomoc dostane opravdu těm, kteří ji 
nejvíce potřebují, nejprve proběhne z naší strany šetření o život-
ní situaci žadatele. To provádíme sami či za pomoci sociálních 
odborů obcí případně dalších sociálních služeb. Uprchlíci z Ukra-
jiny musí být nejprve zaregistrovaní na úřadu práce a musí do-
ložit, že opustili svoji zemi až po vypuknutí konfliktu.

Pomoc získáváme jak z Potravinové banky Hradec Králové, tak 
od soukromých dárců či firem. Kromě potravin jsou tak součás-
tí těchto balíčků i základní hygienické potřeby a jiné produkty 
denní potřeby a různé věci, které věnují různí dárci. V březnu 
jsme organizovali sbírku potravin určenou přímo pro uprchlí-
ky a v dubnu pak proběhla celorepubliková sbírka potravino-
vých bank (v Náchodě v obchodních řetězcích Kaufland a Lidl). 
Malé vlastní sbírky si s naší pomocí uspořádala i řada farností, 
firem a dalších organizací. Byli jsme mile překvapeni štědrostí 
a pochopením všech lidí, kteří do sbírek přispěli a tímto VÁM 
ZA VAŠI OCHOTU A ŠTĚDROST DĚKUJEME. Všem bychom vám 
přáli zažít vděčnost lidí a radost v dětských očích, když si balí-
ček s pomocí odnášejí.

Maminka s dítětem: Obrátila se na nás s prosbou o potravino-
vou pomoc a drogerii sociální služba, která spolupracovala s ma-
minkou pětiměsíčního chlapečka. Paní byla se synem od pro-
since v dětském centru a později našla ubytování jiné a řešila 
stěhování a vybavení. Díky tomu se ocitla v problematické fi-
nanční situaci - mamince jsme kromě potravin do začátku po-
mohli i balíčkem s drogerií, sunarem a plenkami. 

Rodina v době pandemie: „Jsme čtyřčlenná rodina z Náchod-
ska. Prošli jsme si něčím, co nikdo z nás netušil, že může nastat. Pro 
naši rodinu měla pandemie vážný dopad. Protože jedno naše dítě má 
oslabenou imunitu a trvale se léčí, museli jsme doma zavést velmi 
přísná hygienické opatření, aby se jeho stav nezhoršil. Sháněli jsme 
všude roušky, desinfekce, apod., abychom syna ochránili před pan-
demií. Manžel musel odejít na ošetřování a tím se náš příjem velmi 
snížil. Museli jsme nakupovat jen balené potraviny a často dojížděli 
do nemocnice v HK. Po spolupráci s OSPOD jsme obdrželi od charity 
potraviny a hygienické potřeby, za což moc děkujeme.“ 

Rodina z Ukrajiny: Tříčlenná rodina z Ukrajiny si konečně 
po čtyřech letech dostavěla malý vysněný domek. Těšili se, jak 
se nastěhují, ale v týdnu, kdy se měli stěhovat, zasáhla dům rus-
ká raketa, a z domu zbyly jen trosky. „Manžel zůstal a bojuje, my 
jsme utekli do bezpečí k vám. Dlouhé roky jsme tvrdě vydělávali a teď 
nemáme domov ani úspory. Jediné, co nám zbylo, je auto a pár věcí, 
co se do něho vešlo. Jsme moc vděční že zde můžeme být a za pomoc 
v začátku, než se budeme moc vrátit.“

Oblastní charita v Náchodě pomáhá již 30 let
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Fotbal
Program FK na červen

 Ne 12. 6. v 10 hodin 
FK Náchod „B“ – Kunčice  
I. A třída mužů

 So 18. 6. v 17 hodin 
FK Náchod „A“ 
– Vysoké Mýto divize mužů

JÓGA

BERÁNEK NÁCHOD a. s.

v 17.00 hodin - pro začátečníky, 
v 18.30 hodin - pro mírně pokročilé a pokročilé

10 lekcí - každou středu - 1. lekce: 7. září 2022

Cena Kč 1 100,- 

Prodej permanentek od 6. června 2022

pouze v Městském informačním centru v Náchodě, Masarykovo nám. 1, tel.: 491 426 060

Mgr. Jarmila KOUDELKOVÁ
lektorka

PODZIM 2022

Přednáškový sál Městského divadla v Náchodě

oznamuje

ZÁPIS do kurzů

Plavecký závod Modrá stuha města Ná-
choda se odehrál poslední dubnovou so-
botu v náchodském 25metrovém bazénu. 
Letos se ho zúčastnilo 19 plaveckých od-
dílů převážně z východních Čech. Úvod-
ní ročník se konal v roce 1940 na Jirásko-
vě koupališti v Náchodě. Letošní závody 
slavnostně zahájil starosta města Nácho-
da pan Jan Birke.

Do 36 disciplín bylo přihlášeno 153 
plavců, kteří soutěžili ve třech kategori-
ích. V soutěži družstev o Pohár starosty 
města zvítězili plavci PK Pardubice, když 
druhý skončil pořádající klub Delfín Ná-
chod před plavci z SC PAP Pardubice.

Hlavní soutěží celého plaveckého klání 
byl prsařský dvojboj, složený z disciplín 
50 m a 200 m prsa, ve kterém se za ví-
tězství předává tradiční Modrá stuha. 
Mezi ženami dominovala Charlene Cr-

33. ročník Modré stuhy města Náchoda
hová z PK Svitavy. Modrou stuhu mezi 
muži získal odchovanec místního klu-
bu a olympionik Pavel Janeček, plavají-
cí za SC PAP Pardubice s 1149 body FINA. 
Stříbro i bronz patří domácím plavcům 
– druhému Adamu Petrů a bronzovému 
Martinu Cögerovi, předsedovi klubu Del-
fín Náchod.

Janeček zvítězil také na ostatních tra-
tích 200 m polohově, 100 m znak a 100 m 
motýl. Ve svých 28 letech má splněny li-
mity na Mistrovství Evropy Masters 
v Římě a věnuje se už spíše trenérské 
činnosti.

Z náchodských plavců uspěla v ka-
tegorii mladších žákyň Barbora Zelená 
bronzovou medailí v hlavním závodě 
za prsařský dvojboj, která získala i zla-
to na 100 m znak a stříbra na 100 m vol-
ný způsob a 100m motýlek.

Skvělou sezónu mají za sebou kužel-
káři SKK PRIMÁTOR Náchod. Po dvou le-
tech, kdy se soutěže nedohrály kvůli epi-
demii COVID-19 si vše vynahradili letos. 
Ženy A dotáhly skvělou sezónu na koneč-
né druhé místo a staly se vicemistryněmi 
ČR pro rok 2022. Nestačily pouze na su-
verénní profesionální družstvo z Rosic. 
Vzhledem k mládí našeho družstva nemu-
sí být ale titul jen utopií. Již nyní se ženy 
těší na podzimní Evropský pohár, kde ČR 
reprezentuje právě vicemistr. Skvělou se-
zónu pak zakončily ženy 4. místem v Čes-
kém poháru. Také muži A dotáhli úspěšně 
tažení za postupem do 2. ligy, kam se pro-
bojovali po dlouhých šesti letech. Úspěch 
je o to cennější, že většinu družstva tvoří 
mladí odchovanci, a tak rozhodně postup 
do 2. ligy nemusí být pro naše hráče ko-
nečnou stanicí a snem je opět návrat do 1. 
ligy.  A skvělou sezónu měli i naši mlá-
dežníci, což už až tak zase nepřekvapuje, 
protože již roky patří náš klub mezi nejú-
spěšnější kluby v práci s mládeží. O řadě 
úspěchů v dorostenecké lize, při pohárech 
Mladých nadějí, Českém poháru dorostu, 
v mezinárodních turnajích v Polsku i ČR 
jsme vás průběžně informovali. Úspěšnou 
sezónu završili mládežníci na Mistrovství 

Skvělá sezóna 
náchodských kuželkářů

ČR jednotlivců. Martin Hanuš (kategorie 
dorostu) a Danny Tuček (žáci) se stali mi-
stry ČR pro rok 2022!!! Kateřina Majero-
vá byla pak stříbrná v kategorii juniorek. 
Tu nyní také čeká Mistrovství světa v Es-
tonsku, kam se svými výkony probojova-
la. Tyto skvělé úspěchy doplnili výbor-
nými výsledky i další – Lucie Slavíková 
(juniorky) skončila pátá, Veronika Kábrto-
vá (dorostenky) šestá. A neztratili se ani 
ostatní. Na Mistrovství ČR se přes okresní 
a krajská mistrovství probojovalo celkem  
13 náchodských hráčů. Za těmito výsled-
ky již roky stojí pan Zdeněk Jaroš, šéftre-
nér mládeže. Vyvrcholením mládežnické 
sezóny byl největší mezinárodní turnaj 
v ČR „O pohár starosty Náchoda“, který 
proběhl poslední květnový víkend. Vý-
sledky turnaje, jehož se účastní většina 
českých a polských reprezentantů a před-
ních hráčů obou zemí, naleznete v prázd-
ninovém vydání zpravodaje. 

Foto: Prsařský dvojboj muži 
(archiv Delfínu)
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v ČERVNU 2022 v Muzeu Náchodska

MUZEUM NÁCHODSKA GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna, Náchod, Smiřických 272, tel. 491 423 245, 
491 427 321. Otevřeno v termínu konání výstav denně kro-
mě pondělí od 9 do 17 hodin.

 TOPOGRAFICKÉ LEKCE
Ukrajinské vizuální umění v aktuálních souvislostech
16. 6. – 11. 9.
Kurátoři: Milan Mikuláštík, Lexa Peroutka, Julie Jančárková
Umělci: Olga Krykun, Iryna Zakharova, Masha Kovtun, Darja 
Lukjanenko, Polina Davydenko, Alexander Martsynyuk, Ilja 
Repin, Pavel Gromnickij, Ivan Anisimov a další

 40 MATĚJ LIPAVSKÝ
16. 6. – 11. 9. 
Kurátor: Petr Pokorný
Matěj Lipavský (*1985) žije a tvoří v Zadní Třebáni, je ma-
lířem a básníkem v jedné osobě. Vystudoval pražskou Aka-
demii pod vedením Jiřího Sopka a Igora Korpaczewského 
(2004–2010). V roce 2008 absolvoval stáž v sochařském ate-
liéru Jindřicha Zeithammla. Ve své umělecké tvorbě se pře-
vážně věnuje plenérové malbě, ale oslovuje ho i monumen-
talita interiérů např. chrámových lodí. Jeho díla vznikají na 
základě jeho schopnosti umět se dívat a naslouchat přírodě. 
Vernisáž výstav 15. června

 TRAJEKTORIE NITÍ – ČTVRTEČNÍ DÍLNA PRO SENIORY
16. 6. 2022 15.00–17.00 hodin
Otevřený tvůrčí workshop k výstavě Topografické lekce. Díl-
na je určena pro kreativní seniory a jejich přátele. Věk ne-
hraje roli. 
Zveme všechny příznivce klidné a tvůrčí práce. Během dílny 
budeme společně šít, vyšívat, přešívat i zašívat. Inspirujeme 
se tradiční ukrajinskou technikou „vyshyvanky“, budeme re-
cyklovat různé materiály a vytvoříme si vlastní textilní díla 
s taktilní strukturou. 

 MÝTY NOVÉ DOBY 
– SOBOTNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA PRO RODIČE S DĚTMI
18. 6. 2022 13.00–15.00 hodin
Otevřená dílna pro rodiny s dětmi inspirovaná výstavou 
Topografické lekce. Určeno pro dospěláky s dětmi od 4 let. 
Mladší sourozenci jsou také vítáni, mohou se zapojit podle 
svých možností a chuti. Pracovní oblečení s sebou.
Zveme všechny děti a jejich rodiče, prarodiče i jiné příbuzné. 
Během workshopu budeme pracovat s různými médii, vychá-
zet z témat migrace, kolonizace a cestování v čase i prosto-
ru. Základním materiálem workshopu bude hlína, kamera 
a text. Vytvářet budeme situace, texty, objekty a nahrávky 
existující jak ve fyzickém tak i virtuálním prostoru najednou.
Doporučujeme pracovní oděv.
Hlaste se prosím nejpozději do pátku 17. června na adrese: 
hornackova@gvun.cz, nebo telefonicky 491 427 321.

 CYKLUS PŘEDNÁŠEK O RUSKÉM UMĚNÍ 18. A 19. ST.
Každé sudé pondělí od 18.00 hodin
13. 6. Krajinomalba – Alexej Bogoljubov
Poslední přednášku tohoto bloku věnujeme mistrovi – Ale-
xejovi Bogoljubovovi. Vnuk spisovatele A. Radiščeva, který 
byl nejen malířem, ale i veřejným činitelem a mecenášem. 
S tvorbou Ajvazovského a Bogoljubovova se přeneseme i do 
druhé poloviny 19. století, podíváme se, jak se měnilo umě-
ní a společnost a co od těchto umělců uchováváme v našich 
sbírkách.
Přihlásit se můžete na https://zoom.us/j/97709536569 nebo živě 
na facebook.com/galerienachod. 

Více informací o doprovodných programech a vzdělávacích ak-
cích na www.gvun.cz nebo facebook.com/galerienachod. 

Těšíme se na vaši návštěvu. 

Stálá expozice muzea
V Broučkově domě na Masarykově náměstí čp. 18 je v červnu ote-
vřena denně mimo pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 
hod. Organizované výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722 
nebo na e-mailu meisnerova@muzeumnachodska.cz. 

Přednášky a besedy

Beseda s novým ředitelem muzea – středa 1. června 2022
V pořadí čtvrtý letošní muzejní sedánek proběhne ve středu  
1. června 2022 v přednáškovém sále v prvním patře staré radni-
ce čp. 1 na Masarykově náměstí v Náchodě od 17.00 hodin. Ná-
chodské veřejnosti se na něm představí nově jmenovaný ředitel 
Muzea Náchodska Mgr. Oldřich Schejbal.

Výstavy

Hora ruit – Od slunečních hodin po PRIMKY
Muzeum Náchodska společně s tradičním výrobcem hodinek 
PRIM, společností ELTON hodinářská z Nového Města nad Metují, 
připravilo na hlavní letní sezonu výstavu nazvanou Hora ruit – 
Od slunečních hodin po PRIMKY. Jak název napovídá, výstava se-
známí návštěvníky se způsoby, jakými naši předci v minulosti 
měřili čas, ale i s tradicí místní výroby hodin a hodinek. Předsta-
veny tak budou například diptychové sluneční hodiny z počátku 
17. století, přesýpací hodiny, které patřily kněžně Kateřině Vile-
míně Zaháňské, či prstencové sluneční hodiny hraběte Šporka. 
Návštěvníci se mohou těšit i na vzácné barokní kapesní vřeteno-
vé hodinky z první poloviny 18. století a stolní hodiny ze stejné-
ho období. Zastoupeny budou také ukázky masově rozšířených 
dřevěných hodin produkovaných v německém Schwarzwaldu, 
včetně populárních kukaček. Jádro výstavy pak připomene více 
jak stotřicetiletou tradici výroby hodin a hodinek ve zdejším re-
gionu. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 16. června od 17.00. 
Výstavu pak bude možno navštívit od 17. června do 18. září 2022 
denně mimo pondělí vždy od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00.

Rafinovaná krása vějířů 
V dnešní době je na vějíře pohlíženo jako na dávno zastaralý 
dámský módní doplněk. Na výstavě Rafinovaná krása vějířů vám 
ukážeme, že vějíř byl mnohem více a také to, jak se v průběhu 
času proměňovala jeho podoba a výzdoba. Zveme vás do stá-
lé expozice v Broučkově domě čp. 18 na Masarykově náměstí 
v Náchodě na výstavu nazvanou Rafinovaná krása vějířů. Ver-
nisáž proběhne 23. 6. 2022 a výstavu pak bude možné navští-
vit od 24. 6. do 2. 10. 2022 denně mimo pondělí od 9.00 do 12.00 
a 13.00 do 17.00. U příležitosti vernisáže otevírací doba prodlou-
žena do 20 hodin. Zájemci budou moci také zdarma navštívit 
druhou výstavu historických i současných hodin a hodinek, kte-
rá se koná ve výstavní síni. Můžete se  také těšit na komento-
vanou prohlídku stálé expozice či historického centra Náchoda.
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Stomatologická pohotovost
sobota, neděle, 
státní svátky 8.00–12.00 hod.

Stomatologická pohotovost

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

ČERVEN
PROGRAM

www.decko–nachod.cz

* * *

lékárna v Pražské ulici č.p. 1764
denně 8–20 hodin.

  Oblast Náchodsko-Jaroměřsko: 
 4. a 5. 6. MUDr. Simona Ságlová, Ph.D. ZŠ Malecí
  Nové Město nad Metují 491 520 373
 11. a 12. 6. MDDr. Veronika Kalousková Husova 931
  Jaroměř 491 812 935
 18. a 19. 6. MUDr. Jana Šťovíčková Denisovo nábřeží 665
  Náchod 491 423 748
 25. a 26. 6. MDDr. Šárka Šejvlová Husova 931
  Jaroměř 491 812 944

 Oblast Náchodsko-Broumovsko:
 4. a 5. 6. MDDr. Lucie Škodová Třísková Krásnohorské 672
  Náchod 737 449 355
 11. a 12. 6. MUDr. Vjačeslav Ogriščenko ZS VEBA – Olivětín 66
  Broumov 491 502 425
 18. a 19. 6. MUDr. Ivana Vejmolová  Náchodská 548
  Velké Poříčí 491 482 000
 25. a 26. 6. MUDr. Jana Šimková Vaňková Sokolská 215
  Červený Kostelec 491 463 421

AKCE PRO VEŘEJNOST
 pátek 3. června 

– KERAMIKA NA ZKOUŠKU – GLAZOVÁNÍ
poslední keramická dílna pro veřejnost, 
program od 16 do 18 hodin, vhodné pro 
účastníky předchozích dílen (děti do 6 
let pouze v doprovodu), s sebou pracovní 
oděv, přezůvky, vstupné 40 Kč/osoba, in-
formace Bc. Tereza Išová, tel. 774 223 296 

 sobota 4. června – TOULKY S DÉČKEM
pojďte si projít okolí Náchoda – 6 km dět-
ská kočárková trasa, 8 km pohodová a su-
per 11 km, drobné občerstvení a možnost 
posezení v cíli, upomínkový předmět pro 
každého, průběžný start v 8–10 hodin od 
budovy Déčka, startovné 40 Kč, informace 
Pavlína Tylšová, sportovnioddeleni@dec-
ko-nachod.cz, tel. 775 223 292

 neděle 5. června – HVĚZDA ORIENTU
celostátní přehlídka v orientálním tanci 
pro děti i dospělé v různých kategoriích, 
 program od 9. 30 do 18 hodin v Městském 
divadle Dr. Josefa Čížka, vstupné na místě 
100 Kč/dospělí, 50 Kč/dítě, informace Tere-
za Išová, tel. 774 223 296

 úterý 21. června – DEN HUDBY
oslava mezinárodního evropského Dne 
hudby, od 19 hodin na zahradě Městské 
knihovny v Náchodě vystoupení pěvecké-
ho souboru Hron, vstup zdarma, informa-
ce PhDr. Jaroslava Nývltová, jajka@decko-
-nachod.cz, tel. 775 223 291

 středa 22. června 
– T – MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH
různí běžci, různá místa, stejná myšlen-
ka – závody dětí na 600 nebo 1200 metrů 
od 16 hodin, závod dospělých od 18 hodin, 
přihlášky pouze on-line na www.olym-
pijskybeh.cz, informace Pavlína Tylšová, 
sportovnioddeleni@decko-nachod.cz, tel. 
775 223 292 

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA 
NA LETNÍCH POBYTOVÝCH TÁBORECH

 Vižňovský sporťák – 23.–30. 7. 
pro děti 6–13 let; ubytování v budově tu-
ristické základy ve Vižňově, 8 dní plných 
sportu, pohybu, tradičních i netradičních 
soutěží, her a hrátek, celotáborová hra, tra-
diční gladiátorský překážkový závod, výle-
ty, táborák, nová přátelství, nové zážitky, 
cena 3.700 Kč, informace Pavlína Tylšová, 
sportovnioddeleni@decko-nachod.cz, tel. 
775 223 292

 Výtvarný tábor Mexiko – 6.–13. 8.
pro děti 6–14 let, ubytování v budově tá-
borové základny ve Vižňově, program plný 
tvoření, her a zážitků, které čekají na dob-
rodružné výpravě po Mexiku, vhodné pro 
tvořivé holky i kluky, a také děti, které je-
dou poprvé na tábor, cena 3.700 Kč, infor-
mace Tereza Išová, tel. 774 223 296

Tanečníci a tanečnice z Déčka se v před-
chozích týdnech účastnili několika soutě-
ží, na kterých slavili úspěchy.

Street dance skupina Remaining zís-
kala v neděli 8. května v Praze na soutěži  
M-Cup zlatou příčku. Break dance skupina 
Night squod breakers (aka NSB) se v sobo-
tu 7. května zúčastnila break battlu Best 
Bboy Kid v Praze, na kteém bojovalo cel-
kem 117 bboys a bgirls z Česka, Polska, 
Ukrajiny a Německa. Tanečníci z Déčka 
bojovali jako lvi a z kvalifikace postoupili:
do top 32: Matouš Spilka
do top 16: Nikolas Sasširsky
do  top 8: Michal Ryšavý
a do top 3: Filip Karásek

Street dance tanečníkům patří respekt 
a díky za fantastickou reprezentaci Déč-
ka a Náchoda.

Také tanečnice břišního tance Parwa-
na v Déčku se radovaly z úspěchů. Soutěž-
ní skupinu tvoří přes 20 břišních tanečnic 
od 6 do 16 let, které trénují alespoň jednou 

Taneční soubory Déčka 
slaví úspěchy

týdně. Poslední ocenění získaly na soutě-
ži Belly dance Dvůr dne 9. dubna, která 
jim přinesla celkem 6 ocenění v různých 
kategoriích:
1. místo Terka Brandejsová za sólo bolly-
wood v kategorii 2/fusion sólo
2. místo Péťa Špačková za sólo beledi 
v kategorii 3/klasika sólo
3. místo Terka Brandejsová za sólo klasi-
ka v kategorii 2/klasika sólo
3. místo DUO PARWANA za marocký pop 
v kategorii 3/dua a tria
3. místo SKUPINA PARWANA MLADŠÍ 
za saidi v kategorii 2/folklór skupiny
3. místo SKUPINA PARWANA STARŠÍ 
za závoje a drumsolo v kategorii 2/kla-
sika skupiny
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Církve v Náchodě Senior klub „Harmonie 2“

Regionální pracoviště NÁCHOD ul. Rybářská 1819, 
přízemí – číslo dveří 104, Penzion HARMONIE 2
IČO 26594145, www.czphk.cz, e-mail: nachod@czphk.cz
Telefon 491 426 027, mobil 606 754 725
Návštěvní hodiny CIOZP Náchod
Pondělí  8.00–12.00  
Úterý  8.00–12.00  
Středa 12.00–16.00
Čtvrtek 8.00–12.00  
Pátek 8.00–12.00
Nabízíme: 
Odborné sociální poradenství osobám se zdravotním postiže-
ním (např. příspěvky na péči, průkazy TP, ZTP, ZTP/P + mobili-
ta, poradenství ohledně příspěvků úřadu práce, informace OSSZ 
o možnosti podání žádosti o invalidní důchod, možnosti sepsá-
ní námitky apod.
Nabízíme:
Euroklíče pro držitele průkazu TP, ZTP, ZTP/P a pro ostatní zdra-
votně postižené osoby bez průkazu, které zajišťují rychlou do-
stupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních za-
řízení (např. výtahů, schodišťových plošin, WC).
Nabízíme:
Zapůjčení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek:
–  Francouzské hole, podpažní berle, švédský podavač, sedačky 

do vany (ceník 5 Kč/den).
–  Mechanický vozík, klozetový vozík, chodítka, nájezdové ram-

py, signalizace bytového zvonku pro osoby se sluchovým po-
stižením (ceník 10 Kč/den).

– Antidekubitní matrace vzduchové s kompresorem, (ceník 15 
Kč/den).

– Z CIOZP Hradce Králové:
– Zvedák elektrický do vany, elektrický invalidní vozík, schodo-

lez (ceník 30 Kč/den).
– Polohovací postel s matrací, motomed (ceník 35 Kč/den).
– Motodlaha (ceník 50 Kč/den).

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 volejte faráře S. Švarce, 776 736 885 
nebo předsedkyně RS I. Čadové 604 929 825. Kolumbárium ote-
vřeno denně 9–17 hodin. Pravidelné bohoslužby se konají v ne-
děli 8.15 hod. Místo: Farská síň CČSH, vchod Raisova ul., Náchod. 
Římskokatolická farnost – děkanství Náchod
Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod. Kontakty: kancelář  
491 428 355, děkan P. Zdeněk Kubeš 737 383 752, farní vikář  
P. František Filip 733 399 508, výpomocný duchovní P. Václav 
Hejčl 776 283 073, www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.na-
chod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí a čtvrtek 9.00–11.00  
a 15.00 –17.00, středa a pátek 9.00–11.00, v jinou dobu po předcho-
zí 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, 18.00 a v 10.15 v kostele  
sv. Michaela Mše svatá pro děti a mládež. Ekumenické modliteb-
ní setkání v kostele sv. Michaela probíhá každý druhý čtvrtek od 
19.00. Přistoupit ke svátosti smíření je možné půl hodinu přede 
mší svatou a v pátek hodinu přede mší svatou. Na pátek 10. červ-
na připadá akce Noc kostelů. Program bude zveřejněn. Srdečně 
zveme k návštěvě kostela sv. Vavřince a kostelní věže. Děti při-
stoupí k prvnímu svatému přijímání v neděli 12. června při mši 
svaté v 9.00 hod. Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) letos při-
padá na neděli 19. června. Pouť hřbitovního kostela Narození  
sv. Jana Křtitele oslavíme v neděli 26. června.      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. M. Bárta, 
mobil: 604 892 182, e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Osobní
i duchovní rozhovory, konzultace a návštěvy faráře kdykoliv 
po tel. domluvě. Bohoslužby se konají každou neděli od 10 h v Ná-
chodě podle aktuální epidemiologické situace. 
Sledujte webové stránky: http://www.nachod.sonov-evangnet.cz 
a facebook: Evangelíci při Rozkoši. Na webových stránkách uveřej-
ňujeme přípravy k bohoslužbám a domácím ztišením. Rozhovory 
nad Biblí a našimi zkušenostmi se konají každý čtvrtek od 17.00. 
Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, Náchod, budova Sokola – 2. patro. Kazatel p. Petr Staš, tel. 
732 543 695, e-mail: stas.petr@tiscali.cz, pomocný kazatel p. Martin 
Sieja, tel. 774 208 312, e-mail: m.sieja@seznam.cz. Bohoslužby kaž-
dou sobotu od 9.30 hodin (vyjma poslední soboty v měsíci). 
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.

Senioři ČR z Městské organizace Náchod vás zvou do klubovny seni-
orů na čtvrteční programy v červnu:

 čtvrtek 2. 6. od 14 hod. „EVROPA – krajina mýtů a legend“, 
z edice Na cestách kolem světa se dozvíte zajímavosti z Kréty, 
Skotska, Norska a Francie;

 čtvrtek 9. 6. od 14 hod. „SKOTSKO“ – filmový dokument vy-
braných míst (Edinburgh, Glasgow, Aberdeen, Inverness, Loch 
Ness ...);

 čtvrtek 16. 6. od 14 hod. „Páté kolo u vozu“, film pro pamět-
níky – veselý příběh o babičce, která se nedala, hraje Zdeňka 
Baldová;

 čtvrtek 23. 6. od 14 hod. „AFRIKA a ASIE“ – filmový dokument 
předvede nejkrásnější místa ze série Cesty kolem světa.
Na naše programy zveme všechny příznivce klubovny seniorů, 
i nečleny naší organizace.
Na vaše návštěvy se těší členové výboru SČR, MO Náchod, Ry-
bářská 1819.
V kanceláři SČR můžete vyřídit své žádosti vždy po programu 
v PO a ČT 15.30–16 hod.
Účastníci pobytu v penzionu KITTY od 27. 8. do 3. 9. t.r. přijďte 
zaplatit doplatek 2.970 Kč ve čtvrtek 16. 6. nebo 30. 6. od 15.30. 
Po dohodě je možné uhradit doplatek na účet.

NOC KOSTELŮ
10. 6. 2022
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Pro aktuální informace sledujte naše stránky www.mknachod.cz nebo www.facebook.com/knihovnanachod. (Vo)

Městská knihovna Náchod informuje v červnu 2022
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Otevírací doba o letních prázdninách
Upozorňujeme čtenáře na změnu otevírací doby knihovny v čer-
venci a v srpnu. Všechna oddělení budou otevřena v pondělí, 
ve středu a čtvrtek od 8.00 do 17.00 hodin. V úterý, pátek a so-
botu bude knihovna až do 31. srpna uzavřena. 

Rozvoz knih
Ve čtvrtek 2. června se v dopoledních hodinách uskuteční roz-
voz knih nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
Vstupní hala
ZEĎ 2022
Do 15. června. 11. ročník mezinárodního výstavního projektu, 
který, jako již tradičně, probíhá ve vstupní hale knihovny. Vý-
stavu pořádá Fotoklub Náchod a k účasti na ní zve další výtvar-
níky s cílem setkávání generací a různých stylů. 

STUDENTI FOTOGRAFUJÍ 
20. června – 25. srpna. Fotografování je zábava i radost. Pro žáky 
oborů Grafický design a Reprodukční grafik ze Střední průmyslové 
školy Otty Wichterleho ve Velkém Poříčí i jeden z předmětů. Růz-
né techniky, experimentování, nekonečné možnosti, to vše žáky 
baví a rozvíjí. Po celé léto vyzdobí vestibul náchodské knihovny 
putovní výstava nejlepších prací žáků tříd 2.PD, 4.PD a 1.TGZ.

Dětské oddělení
HURÁ NA PRÁZDNINY!
1. června – 28. července. Celý červen a červenec budou mít děti 
na výstavě a v knihovní truhle připraveny knížky s prázdnino-
vou tematikou. 

Studovna
SEATTLE – NEWARK – BROUMOV
Prodlouženo do 18. června. Ilustrace Jindřicha Janíčka z posled-
ních dvou let vystavujeme ve studovně.

SEN LETNÍ NOCI
22. června – 10. září. Výstava obrazů absolventky Charkovské 
státní akademie designu a umění Kateryny Datsun. V Žitomyru 
vyučuje na střední výtvarné škole a věnuje se ilustraci i mal-
bě. Kvůli válce na Ukrajině musela s dětmi opustit rodné měs-
to a nyní dočasně žije a pracuje v Náchodě. Malování jí pomáhá 
zpracovat emoce a vyrovnat se s šílenou situací. Tak vznikla pro-
dejní výstava i omalovánky s příběhem o síle přírody. Vernisáž 
výstavy Sen letní noci se koná v úterý 21. června od 17.00 hodin 
ve studovně. Hudbou zpříjemní podvečer žáci náchodské ZUŠ.

Den pro rodinu
Ve středu 11. června se od 10.00 do 15.00 hodin společně s dal-
šími místními institucemi zapojíme do Dne pro rodinu, který pro-
běhne na atletickém stadionu Hamra. Pod stanem knihovny 
se budete moci zúčastnit nejrůznějších aktivit pro malé i velké, 
od Bookstartu až po trénování paměti.

Pasování prvňáčků na čtenáře
Ve dnech 13.–16. června proběhne pasování prvňáčků náchod-
ských škol na čtenáře, kterého se mohou jako diváci zúčastnit 
i rodinní příslušníci. Děti bude pasovat sám zakladatel města 
Náchoda rytíř Hron, poté, co mu dokážou, že opravdu umějí číst. 

Pondělí 13. června 
 8.15 – ZŠ Komenského 1. A
 9.30 – ZŠ Komenského 1. C
 10.45 – ZŠ Komenského 1. B

Úterý 14. června
 8.15 – ZŠ Náchod-Plhov 1. A
 9.30 – ZŠ Drtinovo náměstí 

Středa 15. června
 8.15 – ZŠ T. G. Masaryka
 9.30 – ZŠ Pavlišovská
 10.45 – ZŠ Pod Montací

Čtvrtek 16. června
 8.15 – ZŠ Náchod-Plhov 1. B
 9.30 – ZŠ 1. máje

Deskovky pro děti, mládež a dospělé
Ve čtvrtek 16. června vás od 16.00 hodin zveme na další podve-
čer společného hraní karetních a deskových her v dětském oddě-
lení. Vhodné pro začátečníky i zkušené hráče, možnost přinést 
vlastní hru a naučit ji ostatní.

Vyhodnocení soutěže Lovci perel
V pondělí 27. června v 15.00 hodin slavnostně oznámíme a také 
odměníme naše nejúspěšnější lovce perel. Máme radost ze všech 
malých i větších čtenářů, kteří se do soutěže zapojili a nechali se 
unášet do světa plného fantazie a dobrodružství. 

S knížkou do života
Bookstart I (0–3 roky)
V úterý 28. června proběhne od 9.00 (1. skupina) a od 10.30 ho-
din (2. skupina) setkání pro děti do 3 let a jejich rodiče na téma 
léto.

Bookstart II (3–6 let)
V sobotu 25. června se v 10.00 hodin sejdou v dětském odděle-
ní rodiče a děti, pro které opět nachystáme program plný čtení, 
jednoduchého vyrábění a dalších zábavných aktivit. 

Toulavý tábor
V týdnu od 25. do 29. července se uskuteční příměstský knihov-
ní Toulavý tábor. Děti ve věku 7–14 let, které mají rády knížky 
a poznávání nových míst, se mohou nahlásit přímo v dětském 
oddělení a to nejpozději do 30. června.
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ČERVEN

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!! Vzhledem k uzávěrce NZ, sledujte, prosím, aktuální program kina. 
Aktualizovaný program najdete na www.kinonachod.cz nebo na plakátech kina na výlepových plochách.

ZAKLETÁ JESKYNĚ – PŘEDPREMIÉRA POHÁDKY KE DNI DĚTÍ
Poznejte tajemství zakleté jeskyně… V legendě o jeskyni se vypráví, že když se v království objeví vlk, přinese mu prokletí… Nová pohádka Zakletá jeskyně vypráví pověst o zázračné jeskyni, v níž jsou ulo-
žené vzácné poklady. Je mezi nimi i obyčejná sůl, kterou lidé potřebují nejvíce, ale jsou zde i drahokamy, ale toho, kdo by si chtěl některý z nich odnést, postihne dávná kletba… Hrají Táňa Pauhofová, Karel 
Dobrý, Ondřej Kraus, Dominick Benedikt, Martina Zábranská, Petra Dubayová, Marko Igonda, Predrag Bjelac, Lukáš Pelč, Jan Dolanský, Tereza Bebarová a další. Vstupné 140 Kč, Mládeži přístupný.

TOP GUN: MAVERICK
Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell, se vrací do akce. S ním přilétá pokračování jednoho z nejoblíbenějších filmů vůbec. Kdo by nechtěl dělat kopilota Tomu Cruiseovi? Maverick byl navíc 
vždycky magnetem na průšvihy, ovšem pilot je to bravurní, možná ten úplně nejlepší, a proto dostane nabídku stát se instruktorem elitních stíhačů z programu Top Gun, které má připravit na úkol, jenž spadá 
do kategorie Mission Imposssible. Kromě tohoto bude muset Maverick zvládnout i jednu obtížnou soukromou misi… Akční drama, uváděné v českém znění. Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

PÁNSKÝ KLUB
Muži chtějí ženy. A někteří až moc …! Terapie pro „eroticky závislé“ pod taktovkou atraktivní, ale nepříliš zkušené psycholožky, které se terapie vymkne z rukou… Otěže přebírají samotní „klienti“, setkání 
nabírají nečekaný spád a rozjíždí se svižná mozaika neuvěřitelných příběhů. Komedie o lásce a jejích podobách a o tom, že nikdy není pozdě pokusit se něco napravit. Stejnojmenná hra filmově debutujícího 
režiséra Matěje Balcara uvedená v Divadle Na Jezerce, kde se stala diváckým hitem. Hrají Kristýna Hrušínská, Jiří Mádl, Milan Šteindler, Zdeněk Žák, Boleslav Polívka, Martin Leták, Nela Boudová, Hana Vag-
nerová, Jan Hrušínský, Miluše Šplechtová, Patricie Pagáčová, Daniel Šváb, Petr Brukner, Dana Syslová a další. Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

ZAKLETÁ JESKYNĚ
Poznejte tajemství zakleté jeskyně… V legendě o jeskyni se vypráví, že když se v království objeví vlk, přinese mu prokletí… Nová pohádka Zakletá jeskyně vypráví pověst o zázračné jeskyni, v níž jsou ulo-
žené vzácné poklady. Je mezi nimi i obyčejná sůl, kterou lidé potřebují nejvíce, ale jsou zde i drahokamy, ale toho, kdo by si chtěl některý z nich odnést, postihne dávná kletba… Hrají Táňa Pauhofová, Karel 
Dobrý, Ondřej Kraus, Dominick Benedikt, Martina Zábranská, Petra Dubayová, Marko Igonda, Predrag Bjelac, Lukáš Pelč, Jan Dolanský, Tereza Bebarová a další. V PÁTEK 3.6.2022 FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ ZA 
ÚČASTI TVŮRCŮ FILMU + AUTOGRAMIÁDA! Vstupné 140 Kč, děti do 15 let 120 Kč, mládeži přístupný.

Brett Dean: HAMLET – SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS Z METROPOLITNÍ OPERY V NEW YORKU
Poslední přenos sezóny 2021/22. Po světové premiéře opery Hamlet od australského skladatele Bretta Deana na Glyndebournském festivalu v roce 2017 napsal britský Guardian: “Nové opery obvykle nema-
jí tak skvělý zvuk. ... Shakespeare je hozenou rukavicí mnoha skladatelům, kteří by ji neměli vždycky zvedat, ale Deanův Hamlet to zvládl s grácií.” Za dirigentským pultem čeká debut Nicholase Cartera.
Nastudováno v anglickém originále a uváděno s anglickými a českými titulky. Základní vstupné 320 Kč, zlevněné vstupné 270 Kč (senioři a studenti), abonentní vstupné 250 Kč.

TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
Populární komediální skupina Tři tygři se se svým nevázaným humorem vydává dobýt velká plátna kin. V celovečerním příběhu Tří tygrů získají dva troubové z Ostravy výherní tiket na osm milionů korun. 
Vyrážejí s ním do Prahy, ale v patách mají hordu ziskuchtivých hrdlořezů. A taky jsou nebezpeční sami sobě. Najde David po cestě ztraceného otce, Robert lásku a sebevědomí, Milan Indulonu a slávu, a Her-
bert vytoužené angažmá??? Road trip z Ostravy do Prahy plný šílených událostí, nečekaných odboček (Brno?) a akčních scén, ve kterém hrají Albert Čuba, Štěpán Kozub, Robin Ferro, Vladimír Polák a další.
Režie Emil Křižka. Vstupné 120 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

TUTANCHAMON – POSLEDNÍ VÝSTAVA
Psal se 26. listopad 1922, a britský egyptolog Howard Carter skrze malou dírku ve zdi poprvé nahlédl do v podstatě neporušené hrobky faraona Tutanchamona. Jak starověký panovník, tak místo jeho posled-
ního odpočinku i jejich zarputilý objevitel se brzy nato stali legendami. Dokumentární film Tutanchamon – poslední výstava je unikátní oslavou ke stému výročí tohoto revolučního objevu. Dává příležitost 
setkat se s egyptským králem ve zlaté masce a zblízka nahlédnout mezi jeho početné poklady. České titulky. Vstupné 110 Kč, mládeži přístupný.

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA – MIMOŘÁDNÁ PŘEDPREMIÉRA!
Epické zakončení jurské éry! Dinosauři žijí mezi námi. Velkolepá tečka za Jurským parkem a Jurským světem hledá odpověď na otázku, zda bychom mezi dinosaury přežili i my. Colin Trevorrow, režisér prv-
ního dílu, pod bedlivým dozorem produkujícího Stevena Spileberga, natočil sen každého fanouška napětí, akce a pravěkých ještěrů. Hrají Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum, Sam Ne-
ill a další. Dobrodružný film, uváděný s českými titulky. Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

TOP GUN: MAVERICK
Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell, se vrací do akce. S ním přilétá pokračování jednoho z nejoblíbenějších filmů vůbec. Akční drama, uváděné v českém znění.
Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
Epické zakončení jurské éry! Dinosauři žijí mezi námi. Velkolepá tečka za Jurským parkem a Jurským světem hledá odpověď na otázku, zda bychom mezi dinosaury přežili i my. Colin Trevorrow, režisér prv-
ního dílu, pod bedlivým dozorem produkujícího Stevena Spileberga, natočil sen každého fanouška napětí, akce a pravěkých ještěrů. Hrají Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum, Sam Ne-
ill a další. Dobrodružný film, uváděný v českém znění. Vstupné 2D verze140 Kč, 3D verze 150 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

NÁMĚSÍČNÍCI
Někdy je lepší svou malou sestřičku poslouchat! Když starší brácha Petr jedné noci zjistí, že jeho sestra Anna zmizela, uvědomí si, že její bláznivý příběh o mluvícím broukovi nebyl vymyšlený. Anna byla une-
sena zlým Měsíčním mužem, když se pokusila pomoci broukovi, panu Zoomzemanovi. Aby ji zachránil, musí se Petr vydat za ní - na Měsíc. Během svého neuvěřitelného dobrodružství se musí zúčastnit ves-
mírného závodu a získat pomoc na slavnosti pořádané Noční vílou na jejím zámku v oblacích. A tak začíná Petrova fantastická jízda s duchy přírody kolem Mléčné dráhy… Animovaný rodinný film, uvádě-
ný v českém znění. Vstupné 120 Kč, mládeži přístupný.

PÁNSKÝ KLUB
Muži chtějí ženy. A někteří až moc …! Terapie pro „eroticky závislé“… Hrají Kristýna Hrušínská, Jiří Mádl, Milan Šteindler, Zdeněk Žák, Boleslav Polívka, Martin Leták, Nela Boudová, Hana Vagnerová, Jan Hru-
šínský, Miluše Šplechtová, Patricie Pagáčová, Daniel Šváb, Petr Brukner, Dana Syslová a další. Vstupné 130 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
Populární komediální skupina Tři tygři se se svým nevázaným humorem vydává dobýt velká plátna kin. V celovečerním příběhu Tří tygrů získají dva troubové z Ostravy výherní tiket na osm milionů korun. 
Vyrážejí s ním do Prahy, ale v patách mají hordu ziskuchtivých hrdlořezů. A taky jsou nebezpeční sami sobě. Najde David po cestě ztraceného otce, Robert lásku a sebevědomí, Milan Indulonu a slávu, a Her-
bert vytoužené angažmá??? Road trip z Ostravy do Prahy plný šílených událostí, nečekaných odboček (Brno?) a akčních scén, ve kterém hrají Albert Čuba, Štěpán Kozub, Robin Ferro, Vladimír Polák a další. 
Režie Emil Křižka. Vstupné 120 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 – SPECIÁLNÍ PŘEDSTAVENÍ POUZE PRO SENIORY ZA SNÍŽENÉ VSTUPNÉ
Volné pokračování úspěšné komedie. S humorem opět pohledem na střet mužského a ženského světa a hledání jejich vzájemného porozumění, které může jednoho i druhého dovádět k šílenství. V jednič-
ce, ve které se hlavní hrdina Karel Král ocitl v ženském těle, se ve dvojce karta obrací a žena „chce bejt chlap“. Hrají Jiří Langmajer, Anna Polívková, Marek Taclík, Tereza Kostková, Leoš Noha, Oskar Hes, On-
dřej Kavan, Zuzana Kronerová, Pavel Šimčík, Radek Holub, Jiří Maryško, Michal Kavalčík, Pavlína Němcová, Daniel Krejbich, Martina Babišová a další. Režie Rudolf Havlík. Vstupné 60 Kč, mládeži přístupný

KDYBY RADŠI HOŘELO
Komedie o hasičích, kteří nemají co hasit… Filmová komedie o dobrovolných hasičích, kteří budou čelit úplně jiné výzvě, než přináší obvyklý oheň. Klidný a spokojený život ve vsi totiž zničí podezření na akci 
teroristů… Hrají Miroslav Krobot, Michal Isteník, Anna Polívková, Jiří Vymětal, Marek Pospíchal, Albert Čuba, Vladimír Škultéty a další. Režie Adam Koloman Rybanský.
Vstupné 120 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let

ANDÍLCI ZA ŠKOLOU
Filmový muzikál s hudbou Michala Davida. Původní český muzikál, který se úspěšně hrál v Divadle Broadway. Film obsahuje na rozdíl od divadelního muzikálu mnoho dalších dějových linek a také zcela 
nové písně a hudbu, psanou speciálně pro tento film! Hrají Petr Kolář, Nelly Řehořová, Vojtěch Drahokoupil, Filip Blažek, Kateřina Brožová, Pavel Kikinčuk, Ines Ben Ahmed, Pavel Trávníček, Dana Morávko-
vá, Michal David, Karolína Mališová, Eva Matějovská, Václav Upír Krejčí a další. Režie Jan Lengyel, texty písní: Lou Fanánek Hagen. VE ČTVRTEK 16. 6. 2022 FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ ZA ÚČASTI TVŮRCŮ FIL-
MU + AUTOGRAMIÁDA! Vstupné 140 Kč, mládeži přístupný

RAKEŤÁK
Animovaný rodinný dobrodružný film studia Disney a Pixar přináší příběh Buzze Rakeťáka (známého z filmu Toy-Story: Příběh hraček) a jeho dobrodružství do nekonečna a ještě dál… Dobrodružný příběh  
o tom, jak prozkoumat neznámou planetu T’Kani Prime, na které jsou agresivní liány a obří brouci. České znění. Vstupné 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, mládeži přístupný.

GEORGE MICHAEL FREEDOM UNCUT – HUDEBNÍ DOKUMENT
Umělecký odkaz a jedinečný pohled do soukromí popové ikony 80. let vzdává hold popové legendě Georgovi Michaelovi. Tento jedinečný film, který sleduje jeho klíčové období po vydání nejznámějšího a nej-
prodávanějšího alba Listen Without Prejudice Vol. 1, obsahuje neuvěřitelné a dosud nezveřejněné archivní a soukromé záběry doplněné doprovodným komentářem samotného George Michaela. Světoznámé 
hudební osobnosti na něj vzpomínají jako na Elvise moderní doby, který změnil podobou natáčení videoklipů a zároveň přepsal dějiny hudebního průmyslu díky svému nechvalně známému soudnímu sporu 
s nahrávací společností Sony. České titulky, Vstupné 250 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

ELVIS
Film Baze Luhrmanna o životě a hudbě Elvise Presleyho z pohledu jeho komplikovaného vztahu s tajemným manažerem, plukovníkem Tomem Parkerem. Příběh se zabývá složitou dynamikou mezi Presleym 
a Parkerem, která trvá více než 20 let, od Presleyho vzestupu ke slávě až po jeho nebývalou slávu, na pozadí vyvíjející se kulturní krajiny a ztráty nevinnosti v Americe. Ústřední 
postavou této cesty je jedna z nejvýznamnějších a nejvlivnějších osob v Elvisově životě, Priscilla Presleyová. V hlavních rolích hudebního životopisného filmu Austin Butler a Tom Hanks. České titulky.
Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

PARTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE
Další nejstrašnější mejdan v historii filmu. Režisér Martin Pohl, známý jako kontroverzní rapper Řezník nebo jako autor Mártyho frků, natočil pokračování své kultovní a extrémně nekorektní komedie Pár-
ty Hárd. Česká kina letos nic šílenějšího s velkou pravděpodobností neuvedou!!! V Párty Hárder: Summer Massacre se vrátí parta kamarádů z prvního filmu. Ze svého příšerného večírku se už trochu okle-
pali a v létě vyrazí na proslulou Ibizu východu – na Mácháč, legendární místo plné mejdanů, muziky a nevázaného sexu. Snaží se vydělat peníze na zlatý hřeb léta – festival Summer Massacre, od kterého 
si slibují životní zážitek a pochopitelně i prázdninovou soulož. Užijí si léto, nebo selžou a čekají na ně leda tak ponížení, nedobrovolný celibát a Srbské milice? Vstupné 130 Kč, mládeži do 15 let nepřístupný.

PREZIDENTKA
Když vás povinnosti zbaví soukromí, když vám okolnosti dají šanci a když věci nejdou tak, jak chcete… vše za vás vyřeší láska…. Kateřina Čechová, historicky první česká prezidentka, má za sebou rok  
v úřadu. Je zahlcená prací a její program je každý den nabitý k prasknutí. Občas by si chtěla v klidu odpočinout bez pozornosti celé republiky. Jednoho dne se odhodlá k riskantnímu kousku. Vezme si paruku  
a v dokonalém převleku se v noci potají vytratí z Hradu. Plán jí vyjde dokonale. Kateřině se noční dobrodružství inkognito v podhradí mezi lidmi zalíbí. Seznamuje se se sochařem Petrem, kvůli kterému se do 
města vydává každou noc. Petr nemá ani ponětí, kdo okouzlující žena, do které se zamiloval, ve skutečnosti je. Situace se však brzo vymkne kontrole a prezidentčiny noční výlety se provalí. Kateřina se musí 
snažit, aby si vybojovala právo na lásku, která jí náleží stejně jako kterémukoliv jinému člověku na světě. Aňa Geislerová a Ondřej Vetchý v hlavních rolích romantické komedie režiséra Rudolfa Havlíka, kte-
rý si přízeň diváků získal již filmem Pohádky pro Emu. Vstupné 140 Kč, doporučená přístupnost: od 12 let.

MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ – PŘEDPREMIÉROVÁ PODÍVANÁ!
Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová série se vrací do kin po dvouletém covidovém odkladu! A přichází v tom naprosto nejzásadnějším momentu: konečně se dozvíme, jak došlo k nerozlučnému spo-
jení Mimoňů a superpadoucha Grua. Animovaná komedie plná akce, šílených nápadů, nakažlivého humoru a důležitých lekcí na téma pravého přátelství. České znění.
Vstupné 140 Kč, mládeži přístupný

1. středa v 17 hod

1. středa v 19 hod
3. pátek ve 20 hod

2. čtvrtek v 18.30 hod
4. sobota v 16.45 hod
5. neděle v 17 hod
7. úterý v 17 hod

3. pátek v 18 hod
4. sobota v 15 hod
5. neděle v 15 hod
6. pondělí v 17 hod

4. sobota v 18.45 hod

5. neděle v 19 hod

7. úterý v 19.15 hod

8. středa v 19 hod

9. čtvrtek v 19.45 hod
13. pondělí v 16.30 hod

9. čt v 16.45 hod – 2D
10. pá v 16.45 hod – 3D
10. pá v 19.30 hod – 2D
11. so v 16.45 hod – 2D
12. ne v 14.30 hod – 3D
12. ne v 17.15 hod – 2D
13. po v 19.15 hod – 2D
14. út v 17 hod – 2D
15. st v 16.45 hod – 2D
11. sobota v 15 hod

11. sobota v 19.30 hod

12. neděle v 19.45 hod

14. úterý v 15 hod

16. čtvrtek v 19.15
18. sobota v 19.15
21. úterý v 17 hod

16. čtvrtek v 17 hod
17. pátek v 18 hod
18. sobota v 17 hod
19. neděle v 17 hod
20. pondělí v 17 hod

17. pátek v 16 hod
18. so, 19. ne v 15 hod
22. středa v 17 hod

22. středa v 19.15 hod

23. čtvrtek v 19 hod
25. sobota v 17 hod
28. úterý v 16.45 hod
29. středa v 19 hod

23. čtvrtek v 17 hod
24. pátek v 19 hod
26. neděle v 19 hod

24. pátek v 17 hod
25. sobota v 19.45 hod
26. neděle v 17 hod
27. pondělí v 19.15 hod

26. neděle v 15 hod
30. čtvrtek v 16 a 18 hod
a v ČERVENECI 2022



.... i Váš pes může klidně spát

soukromá bezpečnostní služba
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