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MĚSTSKÉ DIVADLO
Dr. Josefa Čížka v Náchodě

15. listopadu 2016
Božena Němcová – Neumím jinak, než láskou
Hrají: Tatiana Vilhelmová, Aleš Procházka, Tomáš Pavelka
Hudební spolupráce: Emil Viklický
Režijní spolupráce: Viktorie Čermáková
Byla mučednicí lásky. Hořela pro ni – neuměla jinak, 
než láskou – ale nepotkala ji. 

prosinec 2016
Braňo Holiček a kol.: #jsi_user
Studio Ypsilon
Režie: Braňo Holiček
Hrají: Petr Vršek, Daniel Šváb, Petr Hojer, 
Mikuláš Čížek a Mariana Čížková j. h.
Duševně nemocný člověk, neschopný 
běžného života mezi lidmi, kterému internet 
nahrazoval sociální kontakt.

leden 2017
Jess Borgeson, Adam Long, Daniel Singer: Souborné dílo 
Williama Shakespeara ve 120 minutách
Divadlo v Dlouhé
Režie kolektiv a Jan Borna
Hrají: Jan Vodráček, Miroslav Táborský a Martin Matejka 
Život a dílo Williama Shakespeara pouze ve 120 minutách, 
a jestli vám to připadá nemožné, přijďte se podívat. 

únor 2017
Jiří Ondra: KRYL – Zmrdtvýchvstání zažít
Divadlo D21
Každý máme svého Kryla
Režie: Jiří Ondra
Hrají: Hana Mathauserová, Michal Dudek, Jiří Panzner j. h., 
Richard Fiala j. h., Anita Krausová j. h. 
Lidé, a snad i mladí, pravděpodobně písničky Karla Kryla znají. 
Chápou však pravý význam jeho textů?

březen 2017
Dodo Gombár, Roman Sikora, Roman Holý: Popeláři
Švandovo divadlo
Režie: Dodo Gombár
Hrají: Tomáš Červinek, Patrik Děrgel, Tomáš Pavelka, Robert 
Jašków, Miroslav Hruška, Klára Cibulková, Andrea Buršová, 
Réka Derzsi, Marta Dancingerová, Adam Vacula, Blanka 
Popková, Filip Marhoul 
Původní český muzikál v rytmu funky s hudbou Romana Holého, 
vypráví příběh, jaký by chtěl zažít každý chlap, který toužil být 
jako malý kluk popelářem.

CENY ABONENTEK 
PRO DIVADELNÍ SEZÓNU 2016–2017
 I. kategorie ...................................900 Kč
 II. kategorie ...................................800 Kč
 III. kategorie ................................... 700 Kč

ABONENTNÍ CYKLUS KLUB MLADÉHO DIVÁKA
Sezóna 2016/17

Cassonovo „Třetí slovo“ se líbilo
V letošním roce připravila Náchodská divadelní scéna pro své diváky v české premiéře poetickou hru Alejandra Casony „Třetí slovo“.
Po půlroční poctivé práci je příjemné zjištění, že se představení líbilo a v návštěvnících zanechalo příjemnou ozvěnu krásy, laskavosti 

a opravdovosti.
První představení se hrálo 21. června a v hledišti se sešli všichni naši přátelé, nadšenci, fandové – a ti, kteří nemají divadelní předplatné. A bylo 

jich více, než jsme čekali a byli výborným publikem, citlivě reagujícím na sebemenší záchvěvy z jeviště směrem k nim. 
22. června patřil divadelní sál stálým divadelním předplatitelům. Bylo to poslední představení v cyklu, venku panovalo tropické počasí – ale 

přesto byl sál téměř zcela zaplněn a z reakce diváků a závěrečného potlesku byli i tentokrát spokojeni.
Věřte, je opravdu milé potkávat na ulici, v obchodě i jinde lidi, kteří k Vám jdou s úsměvem na rtech a poděkováním za krásný večer! A protože 

jsme my i naši diváci převážně náchoďáci, jsou ta setkání více než častá. A ti, kteří z nějakých důvodů představení neviděli, už si zjišťují další reprízu 
(ta bude pravděpodobně na podzim).

Děkujeme všem našim milým příznivcům za uznání a potlesk, který je jak známo jedinou odměnou amatérských divadelníků, a přejeme jim 
krásné prožití letních dnů a dovolených a těšíme se na další setkání v našem krásném secesním divadle v Beránku v Náchodě.

Za Náchodskou divadelní scénu                                Renáta Klicperová
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Turistická sezóna odstartovala a i u nás 
ve městě a v okolí se můžete těšit 
na spoustu atraktivních akcí, které jistě 
stojí za to navštívit. 

Masarykovo náměstí je tepajícím srd-
cem našeho města, a proto se nejčastě-
ji stává nejen v letních měsících centrem 
kulturního dění a turistického ruchu. Ať 
už zmíníme Pivobraní (16. 7.) s kulturním 
programem a možností ochutnat chmelo-
vý mok vybraných pivovarů, nebo každo-
ročně konanou velmi oblíbenou Vavřinec-
kou pouť (13.–14. 8.) s atrakcemi pro malé 
i velké s doprovodným programem s hos-
ty. Na své si přijdou i příznivci mužské 
krásy a to 25. srpna v Městském divadle  
Dr. J. Čížka, kde se uskuteční Muž roku 
2016, na který navazuje den poté Den 
dobrých skutků. 

Státní zámek Náchod připravil pro své 
malé i velké návštěvníky speciální pro-
hlídky (od úterý do neděle vždy v 10, 12 
a 14 hodin). Průvodcem po náchodském 
panství se stane sám vévoda Petr Biron 
se svou chotí Doroteou. Ve vybrané dny 
bude možné navštívit i půdní prostory 
zámku. Zámecké komnaty otevřou své 
dveře i ve večerních hodinách (22.–23. 7. 
od 21 hodin). Jako průvodkyni očekávej-
te tajemnou Černou paní. Areál I. nádvo-
ří zámku u velké věže se stane ve dnech 
30.–31. 7. útočištěm šermířů skupiny his-
torického šermu Manové Přemysla Ota-
kara. V prvních zářijových dnech se zá-
mecké komnaty a nádvoří promění při  
10. ročníku Náchodských Kuronských 
slavností pořádaných každoročně na po-
čest Petra Birona, vévody Kuronského 
a Zaháňského.

Pevnost Dobrošov připravila pro své 
návštěvníky v letních měsících mno-
ho zajímavých tématických akcí. Těšit 
se můžete na Dobrošovské dřevobraní  
(9.–10. 7.) v areálu pevnosti, kdy budete 
moci obdivovat práci dřevořezbářů, kte-
rou budete vy, jako porota, pomocí žetonů 
hodnotit. Součástí programu bude mož-
nost večerních prohlídek pevnosti. Be-
nefice s názvem „Podporujeme naše vo-
jáky!“ proběhne ve víkendových dnech 
31. 6. – 1. 7., jejímž smyslem je prezenta-
ce vojáků armády ČR a získání finančních 
prostředků pro Vojenský fond solidarity. 
Prezentovány budou i kluby vojenské his-
torie, bojová technika a ukázky práce ost-
ravského záchranného týmu USAR v pod-
zemí. Jako součást sobotního programu 
proběhne bitevní ukázka „Bitva o kótu 
534“, která nás zavede do událostí Kar-
patsko-Dukelské operace roku 1944. So-
bota 2. srpna od 10 hodin bude patřit již  
2. ročníku „Se starostou do pevnosti“, 
kdy vaším průvodcem bude Jan Birke. Ve-
lice zajímavou podívanou slibuje „Mezi-
národní noc pro netopýry“, která vám 
přiblíží taje a zajímavosti o těchto tvorech 

v jejich jedinečném zimovišti na Dobro-
šově.

Opomenout samozřejmě nelze ani akce 
pořádané v okolí Náchoda. Mezi velmi hoj-
ně navštěvované a oblíbené patří Vodnic-
ké slavnosti v Kempu Brodský u Č. Kos-
telce (5.–7. 7.), kde si můžete užít víkend 
plný mokrých vodnických her, soutěží 
a radovánek. Sedmý ročník Ratibořického 
Nocturna vás naladí 16. července od 20.30 
do romantické nálady letního večera v zá-
meckém parku zámku Ratibořice. V Hro-
nově od 29. 7. do 7. 8. proběhne přehlídka 
amatérského divadla 86. Jiráskův Hronov. 
Sportovní nadšence a příznivce jistě oslo-
ví a potěší Mezinárodní atletický mítink 
„Velká cena Nového Města n. M.“ (30. 7.). 
V Červeném Kostelci se mezi 17.–21. srp-
nem můžete nechat unášet barvitými vy-
stoupeními tuzemských i zahraničních 
folklorních souborů na Mezinárodním 
folklorním festivalu v přírodním areálu 
u Divadla J. K. Tyla. 33. ročník Mezinárod-
ního horolezeckého filmového festivalu 
s přehlídkou profesionálních a amatér-
ských filmů z celého světa s horolezec-
kou i sportovní tematikou proběhne od  
25. do 28. srpna v Teplicích nad Metují. 

Rok 2016 se nese v duchu oslav 150. 
leté výročí prusko-rakouské války. Regi-
onální muzeum v Náchodě k této příleži-
tosti připravilo ve Výstavní síni výstavu 
„POST BELLUM“ s tematikou toho, co ná-
sledovalo po bitvách u Náchoda a České 
Skalice, a obecně po ukončení války. Dal-
ší možností, jak se seznámit s touto neleh-
kou dobou, je ve stálé expozici na Masa-
rykově náměstí výstava Bitva u Náchoda 
27. 6. 1866, která přiblíží jedno z prvních 
větších střetnutí prusko-rakouské války 
a obě zúčastněné armády. Prezentována 
bude výstroj a výzbroj rakouské a prus-
ké armády použitá při bitvě u Náchoda.

Ani v polském městě Kudowa Zdrój 
v létě kultura nezahálí. Hned na začátku 
prázdnin se můžete zúčastnit Dnů moře  
(1.–3. 7.), konajících se letos již po páté. 
V programu se můžete těšit na koncer-
ty v lázeňském parku, divadelní předsta-
vení v místním klubu Ecetera nebo hry 
pro děti během probíhajícího programu. 
Koncem léta 24.–27. 8. se v tomto lázeň-
ském městě rozezní tóny jedné z nejdů-
ležitějších polských hudebních akcí léta 
– Festiwalu Moniuszkowski. Každoroční 
hudební pocta Stanisławu Moniuszkovi, 
otci polské národní opery. 

71. Mezinárodní Chopinův klavírní 
festival v Dusznikách Zdrój (5.–13. 8.) je 
nejstarším klavírním festivalem na svě-
tě. V tom samém koncertním sále, kde 
Chopin při svém pobytu v lázních pre-
zentoval svá díla, mohou nyní diváci po-
slouchat nejlepších interpretaci jeho děl, 
stejně jako skladeb jiných světoznámých 
autorů v podání mnoha vynikajících pia-
nistů a vítězů prestižních mezinárodních 
klavírních soutěží.

L. Dostálová, Městské informační centrum

Léto je tady!



2 Náchodský zpravodajZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy 
z radnice
Rada města 30. 5. 2016
Jednání rady města se zú-
častnilo osm radních, jeden 
byl omluven.
V úvodu jednání probíhala 
jako rozšířené diskuse za účasti osmi za-
stupitelů a to k tématům výhodnosti zá-
měru přístavby MěŮ Náchod a projedná-
ní územního plánu.
Číselný popis u zprávy představuje poměr hla-
sů při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.

Výhodnost záměru 
přístavby MěÚ Náchod  8-0-0

 RM vzala na vědomí předloženou zprá-
vu a uložila zpracovat harmonogram 
na výstavbu (přístavbu) MěÚ ve varian-
tách.
Majetkoprávní úkony obce

 RM zrušila usnesení ze dne 26. 1. 2016, 
v části týkající se uzavření smlouvy o vý-
půjčce s Policií ČR a souhlasila s uzavře-
ním Dohody o užívání kamerového sys-
tému. Dohodou se Policii ČR předává 
do užívání zařízení PC sestavy a čtyři 
monitory VGA v rámci projektu „Propo-
jení městského kamerového dohlížecí-
ho systému (MKDS) s obvodním odděle-
ním Policie ČR“. Hodnota PC sestavy je 
29.000 Kč, hodnota čtyř monitorů VGA je 
17.000 Kč. Dohoda se uzavírá na dobu ne-
určitou s účinností ode dne jejího podpi-
su zástupci obou stran. 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením nájem-
ní smlouvy se společností Česká pošta,  
s. p., Praha. Smlouva se týká pronájmu 
části pozemkové parcely č. 624 o výměře 
1 m2 a části pozemkové parcely č. 2004/9 
o výměře 1 m2, obě v katastrálním území 
Náchod. Smlouva se dále týká pronájmu 
části pozemkové parcely č. 471 o výmě-
ře 1 m2 a pronájmu části pozemkové par-
cely č. 110/21 o výměře 1 m2 – obě v kata-
strálním území Staré Město nad Metují. 
Části uvedených pozemkových parcel bu-
dou pronajaty za účelem umístění odklá-
dacích (poštovních) schránek. Smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s účin-
ností od 1. 7. 2016. 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí Česká telekomunikační infrastruktura 
a. s. Věcné břemeno se týká uložení no-
vého optického kabelu v souvislosti s vý-
stavbou nového mostu v Lázeňské ulici 
v pozemkové parcele č. 23/14 a č. 633/1 
v Bělovsi v délce cca 45 m. 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením dohody 
o ukončení nájemní smlouvy se společ-
ností MERSEN, s. r. o., ke dni 30. 6. 2016 
a se zveřejněním záměru pronajmout spo-
lečnosti PRAKTIK Česká Skalice, s. r. o. ne-
bytové prostory v budově čp. 738 v ulici 
Němcové v Náchodě. Jedná se o pronájem 
nebytových prostorů ve druhém nad-

zemním podlaží budovy o celkové výmě-
ře 63,95 m2, které budou využity k výko-
nu lékařské praxe. 8-0-0
Smlouvy o dotaci 
– sport z hazardu 8-0-0

 RM schválila smlouvy o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchoda v souhrn-
né výši 204 tis. Kč.
Oddíl sportovního karate Náchod, poboč-
ný spolek, KARATE – DO Dvůr Kr. n. L.,  
z. s. – 18.000 Kč, Spolek Klub českých turis-
tů Náchod – 20.000 Kč, Český kynologic-
ký svaz ZKO Náchod – 15.000 Kč, Sportov-
ní klub Star Babí Náchod – 12.000 Kč, SH 
ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Běloves  
– 16.000 Kč, SK Jizbice – 12.000 Kč, Spor-
tovní centrum Dobrošov – 2.000 Kč, BK 
Náchod - 43.000 Kč, Český kynologický 
svaz ZKO Náchod – Sport – 12. 000 Kč, 
Sportovní klub Běloves, z. s. – 14.000 Kč, 
Horolezecký oddíl Náchod – 11.000 Kč, 
Radioklub OK1KNA Náchod, spolek  
– 12.000 Kč, Tělovýchovná jednota SPŠ 
stavební Náchod (basketbal) – 17.000 Kč.
Prodloužení vodovodního řadu 
v ul. Pod Smrkem v Náchodě 8-0-0

 RM souhlasila s prodloužením vodo-
vodního řadu v ul. Pod Smrkem v Nácho-
dě, dále s rozpočtovým opatřením ve výši  
15 tis. Kč na zajištění projektové doku-
mentace k územnímu rozhodnutí a se za-
řazením 121 tis. Kč do rozpočtu města 
Náchoda na rok 2017 na půjčku pro VAK 
Náchod, a.s. na zajištění a realizaci stav-
by tohoto vodovodního řadu.
Žádost o čerpání fondu 8-0-0

 RM schválila čerpání fondu rezerv a roz-
voje ve výši 180.745 Kč a převod této část-
ky do rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ 
Komenského. Finanční prostředky budou 
doplněny z provozních prostředků školy 
a použity na renovaci parket v 1. patře 
staré budovy.
Dotace z Programu 
pro podporu životního 
prostředí Města Náchoda 8-0-0

 RM schválila poskytnutí pěti dotací 
v rámci Programu pro podporu životního 
prostředí Města Náchoda /pravidel pro po-
skytování finančních prostředků/ a s tím 
související smlouvy.
Jedná se o: ZŠ Komenského – 6.400 Kč, MŠ 
Vančurova – 10.000 Kč, MŠ Březinova – 
7.500 Kč, ZŠ TGM – 10.000 Kč a SVČ Déč-
ko – 10.000 Kč.
Rekonstrukce stadionu 
Hamra v Náchodě 8-0-0

 RM schválila pořadí předložených na-
bídek na veřejnou zakázku „Rekonstruk-
ce veřejného stadionu HAMRA v Ná-
chodě“ a schválila uzavření smlouvy 
o dílo s uchazečem na 1. místě – EKKL 
a.s., Kroměříž za nabídkovou cenu – 
35.772.835,65 Kč včetně DPH.
Výsledky konkursního řízení na funkci 
ředitele/ky ZŠ Drtinovo náměstí 5-2-0 

 RM jmenovala do funkce ředitele ZŠ, 
Náchod, Drtinovo náměstí 121 Mgr. Jiří-
ho Hejka od 1. 8. 2016.

Zpracování územního plánu Náchod 
– předložení žádosti o dotaci 8-0-0

 RM souhlasila s předložením žádosti 
o dotaci na projekt „Zpracování územní-
ho plánu Náchod“ do Integrovaného re-
gionálního operačního programu, Spe-
cifického cíle 3.3 Podpora pořizování 
a uplatňování dokumentů územního roz-
voje, průběžné výzvy č. 2 Územní plány.
Záměr – ukončení 
Karlova náměstí  8-0-0

 RM souhlasila se záměrem vytvoření 
zadání pro provedení ukončení Karlova 
náměstí v souvislosti s možností umístě-
ní malé loutkové scény.
Výběrové řízení „Dodávka rolby 
na úpravu ledové plochy“ 8-0-0

 RM schválila zadávací dokumentaci 
a odůvodnění veřejné zakázky „Výběrové 
řízení na dodávky pro projekt: „DODÁV-
KA ROLBY NA ÚPRAVU LEDOVÉ PLOCHY“.
Projednání přijetí navýšené dotace 
– Zateplení tělocvičny 
ZŠ Plhov v Náchodě 8-0-0

 RM projednala dodatek smlouvy o po-
skytnutí podpory ze Státního fondu život-
ního prostředí v rámci Operačního pro-
gramu Životní prostředí a Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace (změna) a schválila 
jeho uzavření, čímž souhlasila s navýše-
ním dotace z Fondu soudržnosti o částku 
50.233,30 Kč a dotace ze Státního fondu 
životního prostředí o částku 2 954,90 Kč 
na projekt Zateplení tělocvičny ZŠ Plhov 
v Náchodě.

TELEGRAFICKY:
 RM vzala na vědomí zrušení konkursní-

ho řízení na M Náchod, Alšova 952 a ulo-
žila ředitelce MŠ jmenovat svého zástupce 
do doby než bude jmenována nová ředi-
telka. 8-0-0

 RM schválila záměr nákupu nového ha-
sičského auta pro hasičský sbor Náchod – 
 cisternové automobilové stříkačky CAS 
20 S2R. 8-0-0

 RM schválila pořízení omítací pily OB-
-II M pro Lesy města Náchoda spol. s r.o.  

8-0-0
 RM schválila poskytnutí slevy z proná-

jmu Městského divadla Dr. Josefa Čížka 
v Náchodě ve výši 12.000 Kč vč. DPH pro 
Náchodskou Prima sezónu, o. p. s. na akci 
„VII. ročník Hudebně divadelního festiva-
lu“ pro hendikepované žáky Královéhra-
deckého regionu, který se uskutečnil dne 
13. 5. 2016. 8-0-0

 RM schválila poskytnutí slevy z proná-
jmu Městského divadla Dr. Josefa Čížka 
v Náchodě ve výši 6.000 Kč vč. DPH pro 
SVČ Déčko Náchod na 4. ročník „Velkole-
pé taneční show“, která se uskutečnila  
29. 5. 2016. 8-0-0

 RM schválila partnerství města Nácho-
da při pořádání cyklistického závodu Ná-
chodská 24 hours MTB sportovním klu-
bem TRI – SKI – KOHA Náchod. 8-0-0

 RM schválila výměnu osvětlení v chod-
bách MěSSS Marie a schválila nabídku 
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EVT elektro, s. r. o. za 30.378,30 Kč vč. DPH 
na provedení těchto operací. 8-0-0

 RM souhlasila, aby provozovatelem 
farmářských trhů byl pan Petr Konopek 
z Vrchlabí. 8-0-0

 RM rozhodla o vrácení dotace na akci 
„Oprava krovu a výměna střešní krytiny 
budovy radnice č.p. 40, Náchod“ ve výši 
185.000 Kč z programu Obnova památko-
vého fondu na území Královéhradecké-
ho kraje 16KPG02 vyhlášeného Králové-
hradeckým krajem. Akce bude provedena 
v roce 2017 za výhodnějších dotačních 
podmínek. 8-0-0

 RM schválila vystavení objednávky 
na výměnu oken v domě čp. 335 v Klad-
ské ulici, kterou dlouhodobě využívá 
na základě nájemní smlouvy Evange-
lická akademie. Výměnu oken provede 
za 570.981 Kč bez DPH firma Windows 
Holding, a. s., Lázně Toušeň 8-0-0

Rada města 13. 6. 2016
Jednání rady města se zúčastnilo osm rad-
ních, jeden byl omluven.
Majetkoprávní úkony obce

 RM pověřila místostarostu Ing. Jana 
Čtvrtečku jednáním s odborem životní-
ho prostředí na možnost prořezu javoru 
na pozemkové parcele č. 1162/1 před bu-
dovou polikliniky v ulici Němcové. 7-1-0

 RM souhlasila č. 3475 – s uzavřením 
dodatku k nájemní smlouvě uzavřené se 
společností ENEL spol. s r.o. Dodatkem se 
ruší pronájem pozemkové parcely č. 739/5 
pro umístění dvou laviček v ulici Plhovské 
a nově se pronajímá pro jejich umístění 
část pozemkové parcely č. 1972/1 o výmě-
ře 4 m2 v ulici Kostelecké. 8-0-0

 RM souhlasila se zřízením sídla HC Ná-
chod a spolku MONA Náchod, v budově 
zimního stadionu čp. 1795 v ulici Na Strži 
v Náchodě. 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o výpůjčce se sportovním klubem FC Fi-
alky Branka. Smlouvou se přenechává 
klubu FC Fialky Branka do bezplatného 
užívání klubovna evidenční číslo 1031 
a přilehlá krytá terasa v ulici Na Výsluní 
v Náchodě, která je součástí pozemkové 
parcely č. 1897/2. Klubovna i krytá terasa 
budou využity jako zázemí pro sportov-
ní činnost fotbalového oddílu. Smlouva 
se uzavírá na dobu neurčitou s účinností  
od 1. 7. 2016. 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením pachtov-
ní smlouvy, kterou se přenechává žada-
teli do užívání část pozemkové parcely  
č. 1632/21 o výměře 30 m2 v místě křižo-
vatky ulic Kotěrova a Holubova pro zříze-
ní zahrádky a umístění skleníku. Smlouva 
se uzavírá na dobu neurčitou s účinností 
od 1. 7. 2016. 8-0-0

 RM souhlasila s přenecháním čás-
ti opěrné zdi na sídlišti SUN panu Janu 
Šubertovi ke zřízení graffiti zóny. Přene-
chaná část opěrné zdi pro zřízení graffi-
ti zóny je přístupná z pozemkové parce-
ly města č. 106/12. Další části opěrné zdi 

jsou přístupné přes pozemky soukromých 
vlastníků. Vstup na tyto pozemkové par-
cely si musí pan Šubert projednat samo-
statně. 8-0-0

 RM souhlasila s vyhlášením výběrové-
ho řízení na volný nájemní byt v domě čp. 
577 v ulici Komenského v Náchodě a se 
zveřejněním inzerátu v tisku. 8-0-0

 RM souhlasila s vyhlášením výběrové-
ho řízení na volný nájemní byt v domě čp. 
349 v ulici Francouzská v Náchodě a se 
zveřejněním inzerátu v tisku. 8-0-0
Smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Náchoda  8-0-0

 RM schválila Smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchoda – podpo-
ra de minimis ve výši 15.000 Kč pro spolek 
Kavalerie Náchod, z. s., na úhradu nákla-
dů spojených se vzpomínkovou akcí 150. 
výročí bitvy u Náchoda, která se konala 
ve dnech 4.–5. 6. 2016.

  RM schválila Smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchoda – podpo-
ra de minimis ve výši 20.000 Kč pro obec 
Vysokov rovněž na úhradu nákladů spo-
jených se vzpomínkovou akcí 150. výročí 
bitvy u Náchoda, která se konala ve dnech 
4.–5. 6. 2016.
Technické služby Náchod, s. r. o. 
– výroční zpráva za rok 2015 7-0-1

 RM v působnosti valné hromady schvá-
lila Zprávu o činnosti společnosti za rok 
2015, Roční účetní závěrku za rok 2015 
bez výhrad, Návrh společnosti na rozděle-
ní zisku za rok 2015, Zprávu dozorčí rady, 
Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovlá-
danou osobou a o vztazích mezi ovláda-
nou osobou a ostatními osobami ovláda-
nými stejnou osobou (propojené osoby) 
dle § 66a odst. 9) podle zákona č. 513/1991 
Sb., Obchodní zákoník v roce 2015 a Plán 
činnosti společnosti na rok 2016.
Koncepce vzdělávání 
– spolupráce s MAS 7-0-1

 RM souhlasila s nabídkou zpracování 
Strategie rozvoje vzdělávání pro město 
Náchod, tzv. MiniMAP+ za cenu 25 tis. 
Kč. Jedná se o strategii rozšířenou také 
o střední školství a zaměstnavatele
Záměr rekonstrukce 
školkových zahrad 8-0-0

 RM schválila záměr rekonstrukce škol-
kových zahrad u MŠ Myslbekova v ulici 
U Kočovny a v ulici Myslbekova a vysta-
vení objednávky na B plus P, s. r. o., Čer-
vený Kostelec, do výše 216 tis. Kč na vy-
budování a doplnění stávajících herních 
dílů dětských hřišť u těchto mateřských 
škol a současně radní uložili odboru in-
vestic a rozvoje města provést revizi to-
hoto projektu.
Obnova přímého vlakového spojení 
z Broumovska a Náchodska 
do Prahy 8-0-0

 RM uložila vedení města jednat o obno-
vě rychlíkových vlaků z regionů Broumov-
ska a Náchodska do Prahy.
Propojení ulic Raisova – Parkány  8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 

o realizaci přeložky distribučního zaříze-
ní určeného k dodávce elektrické energie 
s ČEZ – Distribuce a. s., ve výši 730.552 Kč 
bez DPH, realizované v rámci akce „Pro-
pojení ulic Raisova – Parkány“ po vyjas-
nění majetkoprávních vztahů mezi měs-
tem a SBD.
Rekonstrukce chodníků a zřízení cykli-
stických pruhů na ulicích Českoskalická 
a Pražská  8-0-0

 RM v souladu s ustanovením zákona 
o veřejných zakázkách vyloučila ze za-
dávacího řízení „Rekonstrukce chodní-
ků a zřízení cyklistických pruhů na uli-
cích Českoskalická, Pražská v Náchodě 
– 1. etapa“ uchazeče č. 1 Chládek a Tintě-
ra Pardubice a. s., pro nesplnění zadáva-
cích podmínek.

 RM schválila pořadí předložených na-
bídek na tuto veřejnou zakázku a schvá-
lila uzavření smlouvy o dílo s uchazečem 
na 1. místě – SOVIS CZ a. s., Hradec Krá-
lové.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila vystavení objednávky fir-

mě EKO-EKVITERM spol. s r.o., Předměřice 
nad Labem, na 72.740 Kč bez DPH na do-
dávku zdroje chladu promítárny Kina Ves-
mír. 8-0-0

 RM schválila objednání výroby pěti 
kusů dřevěných figur betlému řezbářem 
Miroslavem Machem, Náchod a zapraco-
vání částky 53.000 Kč vč. DPH do rozpoč-
tu. 8-0-0

 RM schválila poskytnutí dotace ve výši 
30.000 Kč pro neziskovou organizaci Spo-
lečné cesty – o. s., Náchod za předpokla-
du předložení rozpočtu o.s. Společné ces-
ty na rok 2016 a vyčíslení celkového počtu 
klientů v roce 2016 z Náchoda. 8-0-0

 RM souhlasila se zhotovením přípojek 
k náhradnímu zdroji elektrické energie 
potřebných pro krizové situace na budo-
vách města Náchoda: Masarykovo náměs-
tí 40, Němcové 2020, Palachova 1303.  
 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením Nevýhrad-
ní licenční smlouvy o užití Základní báze 
geografických dat ČR a Databáze geogra-
fických jmen ČR. Touto smlouvou je zajiš-
těno bezplatné využívání základní báze 
geografických dat ČR a databáze geo-
grafických jmen ČR ve formě digitální-
ho produktu pro zpracování (aktualizaci) 
územně analytických podkladů zejména 
pracovníky odboru výstavby a územního 
plánování. 8-0-0

 RM souhlasila s objednáním opravy 
kaple Panny Marie Lurdské v Jizbici u spo-
lečnosti Vše pro stavby s. r. o., Praha 3.  
 8-0-0

 RM schválila záměr položení umělého 
trávníku na hřiště na Klínku. 8-0-0
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KRONIKA narození a svatby v květnu 2016

Narodili se 
 2. 5. Matěj Štěpán
 5. 5. Terezie Francová
 5. 5. Mikuláš Línek
 6. 5. Matyáš Poprašić
 7. 5. Antonín Sedláček
 12. 5. Natálie Javůrková
 13. 5. Ester Hausknechtová
 13. 5. Barbora Barková
 14. 5. Karel Macháček
 17. 5. Anna Vodáková
 18. 5. Naděžda Mária Balášová
 19. 5. Matteo Rind
 19. 5. Tereza Krtičková
 20. 5. Miriam Cíchová

 21. 5. Petra Dušková
 26. 5. Filip Franc
 27. 5. Jindřich Lepš
 28. 5. Jan Hlušička

V měsíci květnu byli oddáni:
7. 5.
Petr Ťahúr, Česká Skalice
Veronika Wolfová, Broumov
20. 5.
Ihor Lukaševyč, Ukrajina
Teťana Sydor, Ukrajina
21. 5.
Vladimír Felcman, Rtyně v Podkr.
Věra Faiferová, Červený Kostelec

Již deset let 
trvá tradice pořá-
dání Náchodských 
Kuronkých slav-
ností, kdy v prv-
ním zářijovém 

týdnu ožije město i zámek kulturním ru-
chem. Navazujeme tak na slavnosti, kdy 
majitelem Náchodského panství byl osví-
cený, uměnímilovný Petr vévoda Kuron-
ský a Zaháňský (1724–1800). Panství za-
koupil bohatý vévoda v roce 1792, a jak 
píše ve svém rukopise tehdejší zámecký 
úředník Jan Müller: „Od té doby nastaly 
jak panství Náchod, tak i jeho služebníkům 
prospěšné zlaté časy.“ Vévoda Petr nepobý-
val na Náchodě trvale, poprvé sem zajel 
se svým mnohočetným dvorem až v roce 
1796, ale při každé této i dalších návště-
vách koloval na zámku čilý společenský 
ruch – byly pořádány koncerty, divadel-
ní představení, bály, hostiny. A jak uvá-
dí Jan Müller: „Bylo jen málo dní, kdy by se 
na zámku nedalo něco vidět.“ 

A bylo toho vidět na Náchodských Ku-
ronských slavnostech během těch dese-
ti let také hodně. Páteční večerní koncert 
v chrámu sv. Vavřince byl věnován kla-
sické hudbě, vedle Komorního orchestru 
Slávy Vorlové zde vystupovali význam-
ní sólisté, soubory, žáci náchodské školy 
umění. V celodenním sobotním progra-
mu na zámku se vystřídali umělci růz-
ných žánrů, ať již domácí či cizí proveni-
ence. Obohacením programu byla účast 
souborů z lotyšského města Bauska, na-
cházející se v historické oblasti Kuronska, 
se kterým byla v roce 2010 uzavřena vzá-
jemná partnerská smlouva. Slavností se 
pravidelně účastní představitelé Bausky, 
každoročně přijíždějí lotyšští velvyslan-
ci z pražského velvyslanectví. Vzájemné 
kulturní a společenské obohacení se pro-
jevuje i ve výměnných zájezdech přede-
vším mladých souborů.

V areálu zámku předvádějí své doved-
nosti vedle kumštýřů rovněž řemeslníci, 
atrakcí bývají vojenská ležení, jízdy kočá-
rem, ukázky výcviku dravých ptáků, zá-
bavy pro děti, „koštování“ dobrých jídel. 
Prostě – program pro každého, pro ce-
lou rodinu, pro Náchoďany a návštěvní-
ky z okolí i daleka. Večerní koncert je ja-
kýmsi vyvrcholením, na zámeckém podiu 
se vystřídali významní hudebníci a zpě-
váci – Spirituál kvintet, skupina Javory, 
Lenka Filipová, Janek Ledecký, Václav Ne-
ckář, Eva Pilarová.

A letošní desetileté výročí bude napl-
něno řadou zajímavých akcí. Z těch tra-
dičních to bude večerní koncert v kostele, 
kde vystoupí Rižské saxofonové kvarteto 
pod vedením prof. Artise Simanise a só-
listky Lotyšské národní opery Kristine Ga-
rilíte. V tomto netradičním podání zazní 
klasické skladby i lotyšská národní hud-
ba rovněž na sobotním koncertu na zám-
ku. Účast těchto umělců zajistilo pražské 
lotyšské velvyslanectví. Koncert pro vé-
vodu opět připraví Smyčcový orchestr Zá-
kladní umělecké školy Náchod, z Bausky 
přijede populární folklorní taneční sou-
bor Memelite a s nimi i oficiální předsta-
vitelé města. Na večerním koncertu vy-
stoupí Monika Absolonová za doprovodu 
skupiny Boom.

Tradičně návštěvníky přivítá vévoda 
Petr Kuronský se svou rodinou a popře-
je všem krásné zážitky, dobrou zábavu. 
Podrobný program letošních slavností 
najdete na plakátech, v našem Zpravo-
daji a na webových stránkách města Ná-
chod. A tak nezbývá, než vás všechny sr-
dečně pozvat – přijďte se podívat! Věřme, 
že i počasí bude letošním výročním „Ku-
ronkám“ také přát a návštěvníci prožijí 
krásné chvíle na náchodském zámku. 

Věra Vlčková

Decennium Náchodských 
Kuronských slavností

V domě čp. 57 na Masarykově náměs-
tí (dnes prodejna Verner vpravo) žila až 
do druhé světové války rodina Gold-
schmidova. Starší občané si pamatují, že 
v Kladské ulici stávala ubytovna pro cizí 
dělníky náchodských textilek a ti úplně 
nejstarší vědí, že vznikla v budově bývalé 
Goldschmidovy (za 2. sv. války Kubečko-
vy) textilky. Dnes je v těchto místech úpl-
ně nová budova chráněných dílen Amulet.

Na přelomu 19. a 20. století se manže-
lům Goldschmidovým v domě čp. 57 na-
rodilo pět dcer a syn Hanuš. Jenny, pro-
vdaná Schurová, bydlela v Náchodě, 
ve velkém domě naproti sokolovně. Její 
manžel Gustav byl předsedou místní ži-
dovské obce. Vlastnili v Martínkovicích 
textilku. Lilly, provdaná Haasová, žila 
v Praze, ale před okupací se vrátila do Ná-
choda. Alice, provdaná Schwabacherová, 
se rovněž odstěhovala do Prahy a Maria-
na, provdaná Steinerová, zase do Pardu-
bic. Nejmladší z dcer říkali Lola. Když se 
provdala za lékaře Karla Krause, přestě-
hovala se do domu naproti dnešnímu ho-
telu Hron, kde se jí v roce 1930 narodil 
syn Míša. Ten dnes žije ve Spojených stá-
tech a Náchodští se mohli s jeho osudem 
seznámit díky Deníku, který po návratu 
z koncentračních táborů napsal. V USA 
žije i Míšův bratranec Max Goldschmid, 
Hanušův syn, který s rodiči před nacis-
mem emigroval do Palestiny. V Brazílii 
mají příbuzné po synech Schurových. 

Většina členů z této rozvětvené rodiny 
se však z koncentráků nevrátila, ani pět 
sester Goldschmidových. Bylo přáním ně-
kolika potomků připomenout tragédii ne-
jen této židovské rodiny a alespoň symbo-
licky vrátit sestry tam, kde se narodily, 
kde několik staletí žili jejich předkové. 

Proto budou dne 2. srpna 2016 v 18 
hodin na jejich památku umístěny před 
domem čp. 57 na Masarykové náměs-
tí Kameny zmizelých. Jsou malé svými 
rozměry, písmena na nich rovněž. Bude 
se po nich šlapat, někteří procházející se 
k nim ale skloní.

Svou přítomností při neformálním aktu 
můžete přijít uctít jejich památku.

Kameny zmizelých 
(Stolpersteine) pro pět sester 
Goldschmidových

* * *
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Ve středu 8. června 2016 předali v obřadní síni náchodské rad-
nice představitelé města již tradičně v závěru školního roku oce-
nění „Náchodský pedagog roku 2016“.

Slavnostní setkání za účasti starosty města Jana Birke a mís-
tostarostů Pavly Maršíkové a Miroslava Bráta zahájil vystoupe-
ním jazzový soubor ZUŠ Náchod F. A. Band pod vedením pana 
Františka Fraňka.

 
Město Náchod udělilo titul Náchodský pedagog roku 2016:
   Mgr. Janě Žaludové, 
zástupkyni ředitele Základní školy T. G. Masaryka
Paní magistra Jana Žaludová pro svou školu opravdu hodně zna-
mená. Zcela do důsledku naplňuje heslo jednoho ze školních 
grantů „S úsměvem a všichni spolu rozhýbeme město, školu". Je 
pedagogem a lektorem, mentorem a koučem a upřímnou kama-
rádkou pro děti i dospělé.
   Mgr. Ivaně Adlerové, učitelce Základní školy Komenského
Paní Ivana Adlerová vyučovala postupně ve všech ročnících 
na prvním stupni, ale v poslední době se z ní stala specialistka 
– elementaristka. Vyučuje v prvních a druhých třídách. Stala se 
propagátorkou metody profesora Hejného. Svým žákům se vě-
nuje nejen v rámci vyučovací povinnosti, ale organizuje pro ně 
také školy v přírodě, exkurze a další mimoškolní akce. Návštěvy 
ZOO, lyžování, zimní bruslení i bruslení na kolečkových bruslích.
   Mgr. Ondřeji Tyčovi, učiteli Základní školy Komenského
Pan učitel Ondřej Tyč jedná s žáky jako s partnery a tím si u nich 
získává přirozenou autoritu. Ve škole je velmi aktivní a s žáky 
připravuje i různé akce nad rámec vyučování. Poslední velmi 
úspěšnou akci, kterou připravil se svými deváťáky, výstavu pod 
názvem „Město Náchod v proměnách času", jste mohli zhléd-
nout ve výstavních prostorách městské knihovny v měsíci květ-
nu 2016.

  Mgr. Ivaně Kábrtové, učitelce Základní školy Plhov
Paní učitelka Ivana Kábrtová učí na Základní škole Náchod-Plhov 
přes tři desítky let. Byla u toho, když škola téměř začínala, v prá-
ci zejména s těmi nejmenšími školáky pokračuje dodnes. Kolego-
vé oceňují na paní učitelce její klidnou pohodovou povahu, peč-
livost a pracovitost, které do školní práce vkládá.

  Erice Dítětové, zástupkyni ředitelky Mateřské školy Myslbekova
Paní učitelka Erika Dítětová pracuje v mateřské škole Myslbeko-
va, kde byla jmenována před čtyřmi lety zástupkyní ředitelky. 
Povahové vlastnosti paní Eriky Dítětové jsou vzorem pro ostat-
ní pracovníky. Je nekonfliktní, pracovitá, svědomitá, dochvilná. 
Pravidelně se vzdělává, je velikou oporou ředitelce jak ve věcech 
výchovných, tak také v přibývající administrativě řízení školy. 
Svou práci učitelky bere jako poslání.

  Kristýně Lokvencové, 
externí pedagožce Střediska volného času Déčko
Do mateřského centra přišla Kristýna Lokvencová poprvé v roce 
2006 jako maminka se svými dětmi. Od roku 2009 až doposud 

svou prací a nápady zásadně přispívá k chodu mateřského cen-
tra. Je motorem mnoha akcí, na táborech se věnuje převážně 
předškolákům a nejmladším školákům. Během svého působení 
v SVČ Déčko Náchod si ve svém volném čase doplňuje vzdělání 
potřebné k práci externího pedagoga a vedoucího táborů. Nutno 
ještě poznamenat, že Kristýna je externím pedagogem a v Déč-
ku tráví svůj volný čas, podle toho, jak jí směnný provoz dovo-
luje. Její obětavosti si moc vážíme.

  Františku Fraňkovi, učiteli Základní umělecké školy
V Základní umělecké škole v Náchodě působí od roku 2004. Začí-
nal jako učitel hudební nauky a hned v dalším roce začal vyučo-
vat hru na keyboard a hru na klavír. Jeho jazzové životní krédo 
ho vedlo, spolu s paní učitelkou Simonou Adamcovou, k založe-
ní historicky prvního jazzového souboru na Základní umělecké 
škole Náchod – F. A. Bandu.
 
Zvláštní ocenění ocenění jako poděkování za dlouholetou a skvě-
lou práci odcházejícím ředitelům škol udělilo Město Náchod:

  Mgr. Dagmar Švorcové, 
ředitelce Základní školy Drtinovo náměstí
Paní Dagmar Švorcová se již dlouhá léta věnuje ředitelské prá-
ci v Základní škole Drtinovo náměstí s maximálním nasazením 
a zájmem. Ve škole vytváří příjemnou a přátelskou atmosféru. 
Dává prostor zaměstnancům uplatnit své nápady a schopnosti. 
Svůj individuální přístup praktikuje u každého – nejen u kole-
gů, ale i u žáků a rodičů. Je velice pracovitá, zodpovědná, umí 
naslouchat ostatním.

  Vladislavě Domáňové, ředitelce Mateřské školy Alšova
Každý začátek i konec vede k zamyšlení nejen o tom, co bylo, ale 
i o tom, co bude.
Paní Vlaďka Domáňová se rozhodla ukončit svoji dlouholetou 
práci ve funkci ředitelky mateřské školy Alšova.
Paní Domáňová je velmi aktivní a pracovitý člověk. Je náročná 
k ostatním, ale hlavně sama k sobě. Je přímá, spolehlivá a ve své 
práci vždy profesionální. Své spolupracovnice i spolupracovníky 
vždy poctivě a upřímně ocení, respektuje jejich názory a přátel-
sky řeší sporné situace. Mnoha svým blízkým je silnou oporou 
a dobrou rádkyní. Je nejen výbornou ředitelkou, ale i učitelkou. 
Práce s dětmi ji vždy bavila a baví. I u rodičovské veřejnosti se 
těší velké vážnosti.

  Mgr. Ladislavu Domáňovi, řediteli Základní školy Komenského
Pan ředitel Ladislav Domáň nastoupil do Základní školy Komen-
ského ulice v Náchodě jako ředitel školy půl roku po sametové 
revoluci a vedl ji bez přestávky 26 let. Pan Domáň vybudoval 
školu, která má řád, pravidla, budoucnost. Rekonstrukcí prošly 
všechny budovy, vybavení školy, obsah školní práce, pedagogic-
ký sbor. Vše umocněno tím, že počtem dětí, pedagogů, počtem 
budov, ve kterých se učí, je Komenského škola největší v regionu.
Nikdo nemusí mít obavy z toho, že po předání školy se bude pan 
ředitel nudit. Můžeme se spolehnout na to, že i v příštích letech 
se bude ve všem, co bude dělat, řídit tím, čím se řídí celý život  
– „ze začátku naplno, ke konci přidat“.

 Všem oceněným pedagogům blahopřejeme a přejeme krásné léto!

Náchodský Pedagog roku 2016
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Prázdninová výročí
V červenci 1856 byla dokončena přestav-
ba staré radnice, byla zvýšena o druhé pa-
tro a přistavěna věžička. Sídlil tam pak 
okresní soud.
8. července 1926 zemřel spisovatel Karel 
V. Rais, jehož Zapadlí vlastenci mají jedno 
z epizodních dějišť v Náchodě. 
11. července 1856 zemřel Josef Kajetán Tyl.
12. července 1926 přijel do Náchoda pre-
zident T. G. Masarykx). O návštěvě se do-
choval film.
13. července 1986 zemřel herec Ladislav 
Pešek, několikrát hostoval i u nás.
15. července 1606 se narodil jeden z největ-
ších malířů všech dob Rembrandt van Rijn.
26. července 1986 zemřel archeolog, úpic-
ký rodák Antonín Hejna, který odkryl mj. 
hrad Vízmburk.
28. července 1936 se narodil dramatik 
a někdejší politik Milan Uhde, pravidelný 
návštěvník Jiráskových Hronovů.
29. července 1856 zemřel novinář a bás-
ník Karel Havlíček Borovský.
29. července 1896 se na Kramolně narodil 
arch. Augustin Plšekx), podle jehož návr-
hu se stavěla mj. staroměstská pošta nebo 
kaple v České Čermné a na Vysokově.
29. a 30. července 1916 hostoval u nás 
operní soubor Národního divadla s Pro-
danou nevěstou a Hubičkou.
1. srpna 1956 zemřel architekt Pavel Janá-
kx), projektoval tu několika staveb.
2. srpna 1976 zemřel Jan Šimáněx), poli-
cejní úředník, autor dokumentární knihy 
Je tady gestapo!
4. srpna 1306 byl v Olomouci zavražděn 
poslední král z rodu Přemyslovců Václav 
III.
10. srpna 1656 zemřel Ottavio Piccolomi-
nix), který získal odměnou za zradu Al-
brechta z Valdštejna náchodské panství.
10. srpna 1746 se narodil v Náchodě astro-
nom a meteorolog Antonín Strnadx). 
10. srpna 2006 zemřela Ing. Marie Tala-
fantováx).
11. srpna 1996 zemřel dirigent Rafael 
Kubelík. Dirigoval Českou filharmonii 
na koncertě v Náchodě 19. května 1938.
18. srpna 2006 zemřel kameraman a tvůr-
ce krátkých filmů Jan Špátax).
19. srpna 2006 zemřel náchodský rodák, 
výtvarný umělec prof. dr. Jaromír Uždilx).
20. srpna 1926 se narodil výtvarník a spi-
sovatel Jaroslav Citax). 
23. srpna 1936 se narodil ekonom 
doc. ing. Jaroslav Foltýn, čestný občan 
Náchoda.
26. srpna 1346 padl v bitvě u Kresčaku 
král Jan Lucemburský.
26 srpna 1596 se narodil Fridrich Falc-
kýx) „zimní král“. Při útěku po Bílé hoře 
strávil jednu listopadovou noc na náchod-
ském zámku
29. srpna 1526 zahynul u Moháče král 
Ludvík Jagellonský.                             (AF)

Město Náchod pojí dlouholeté partner-
ství se dvěmi polskými městy – Kudowou-
-Zdrój a Klodzkem. V úterý 7. června 2016 
spojil pan místostarosta Miroslav Brát ná-
vštěvu obou partnerských měst s pracov-
ními povinnostmi. Na radnici v Klodzku 
jej v dopoledních hodinách srdečně uvítal 
místostarosta Klodzka pan Wiesław Tra-
cz. Spolu s pracovními týmy obou měst 
řešili přípravu projektů do Fondu mikro-
projektů, jejichž uzávěrka je 15. 7. 2016.

„Jednání bylo velmi příjemné, ale přitom 
svižné a věcné. Bezmála během hodiny jsme 
dohodli společnou přípravu hned dvou mi-
kroprojektů: Náchod – Klodzko – partner-
ství idejí a Česko-polské sousedské trhy, je-
jich názvy, obsah i rozpočet. Předmětem 
prvního projektu bude spolupráce v oblasti 
propagace obou měst se zaměřením na ces-
tovní ruch, jednou z aktivit bude i výstava 
velkoformátových fotografií v obou městech 
a příprava propagačních materiálů. Vedou-
cím partnerem bude Náchod. V rámci dru-
hého mikroprojektu bude řešeno konání spo-
lečných trhů. Myšlenkou je uspořádat v době 
Velikonoc trh s českým a polským zbožím 
v Náchodě či konání pravidelných tzv. far-
mářských trhů. V závěru roku by se konal 
vánoční trh v Klodzku za účasti českých pro-
dejců. Vedoucím partnerem bude Klodzko,“ 
přiblížil nové projekty místostarosta Ná-
choda pan Miroslav Brát.

Spolupráce s polskými partnerskými městy
I odpolední jednání v Kudowě-Zdrój 

přineslo své ovoce. Jednání se zúčast-
nil starosta Piotr Maziarz spolu s mís-
tostarostkou Edytou Bubińskou. „Jedná-
ní v Kudowě bylo o poznání rozmanitější. 
Je to pochopitelné – jakožto společné Evrop-
ské město máme společných témat a námětů 
na spolupráci více než dost. Z Kudowy jsme 
si přivezli další dva mikroprojekty – Puto-
vání Evropským městem Náchod – Kudowa-
-Zdrój a mikroprojekt Spolupráce v Evrop-
ském městě Náchod – Kudowa-Zdrój. První 
jmenovaný projekt v sobě zahrnuje mapu se 
zajímavostmi Náchoda a Kudowy a vydá-
ní tzv. návštěvnických pasů. V rámci dru-
hého projektu bude vydán Kalendář kultur-
ních a sportovních akcí v Evropském městě, 
proběhnou poznávací výměny pracovníků 
informačních center, chceme realizovat i ja-
zykové kurzy. Každopádně se mají občané 
Náchoda na co těšit, čeká nás mnoho zají-
mavých projektů a další se ještě připravují. 
Jako velmi pozitivní vnímám i skutečnost, že 
oba dva projekty nás opět přiblíží k naplňo-
vání dílčích cílů Strategie rozvoje Evropské-
ho města Náchod – Kudowa-Zdrój pro obdo-
bí 2014 – 2024. Jsou tak důkazem toho, že 
Strategie je pro naši spolupráci zásadním do-
kumentem a rozhodně neskončila zaprášena 
v šuplíku“, uzavírá náročný den místosta-
rosta Miroslav Brát.

S blížícím se koncem školního roku při-
byla členům Klubu vojenské historie Ná-
chod práce, neboť se kromě návštěvníků 
v běžných otevíracích dnech museli vě-
novat i objednaným výpravám, které tra-
dičně zařazují objekty Běloveského pev-
nostního skanzenu do programu školních 
výletů. Vedle toho byl ovšem měsíc červen 
především ve znamení příprav na provoz 
muzea v nejdůležitějších měsících sezó-
ny – v období školních prázdnin. Zajistit 
průvodce pro dvaašedesát otvíracích dnů, 
postarat se o propagaci v kempech, hote-
lích a informačních centrech v kraji, za-
jistit zboží pro prodejnu suvenýrů a pub-
likací v objektu N-S 81 Lom – to všechno 
byly úkoly, které zaměstnávaly členy klu-
bu v době, kdy školáci netrpělivě odpo-
čítávali dny zbývající do začátku letního 
lenošení.

Březinka se chystá na léto
Na rozdíl od mnoha jiných muzeí sru-

by Běloveského pevnostního skanzenu 
v době letních prázdnin neznají zavíra-
cí dny; v červenci a srpnu tak lze Březin-
ku, Lom i Vodu navštívit každý den od  
10 do 18 hodin. Aktuality z dění v Klu-
bu vojenské historie Náchod mohou zá-
jemci sledovat na webových stránkách 
a na facebookovém profilu Březinky

www.brezinka.cz
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Historické domy ve městě
7. Dům čp. 30 prodejna Zefyr (bývalý obchodní dům U města Paříže)

Z Hurdálkovy ulice se znovu vydáme směrem k náměstí. Po levé 
straně, na nároží Krámské a Palackého ulice, nás zaujme nárož-
ní objekt čp. 30, dnes prodejna společnosti Zefyr Náchod s. r. o.

Původní objekt byl průčelím orientován do dnešní Palackého 
ulice. Po požáru města 17. 5. 1663 se tu nacházelo spáleniště, kte-
ré 14. 7. 1670 zakoupil zámožný měšťan a též „osoba radní“ Ma-
těj Plasma, jenž tu nechal vystavět dřevěný objekt. Po jeho úmr-
tí 1. 2. 1716 ve věku asi 89 let vlastnili dům dále jeho potomci 
ve třech generacích: syn Jindřich, vnuk Augustin a pravnuk An-
tonín. Po nich tu pobývaly další spřízněné rodiny Vágnerů, Ře-
háčků a Hejzlarů. Dne 18. 10. 1878 koupil měšťanský dům s no-
vým čp. 36 Adolf Maizl (1840–1903), známý klempíř ský mistr. 
Jeho dcera Marie se 18. 10. 1892 provdala za JUDr. Josefa Čížka, 
budoucího starostu města Náchoda a významného regionální-
ho politika a kulturního činitele. Adolf Maizl mezitím v r. 1884 
přistavěl ke stávajícímu domu menší dvorní křídlo.

K domu do dnešní Krámské ulice původně těsně přiléhaly mas-
né krámy. Jejich stáří není možné prokázat, vznikly nejpozdě-
ji v průběhu 14. století. První písemná zmínka o této původně 
dřevěné stavbě pochází až z r. 1447 podle záznamu v nejstarší 
dochované náchodské městské knize. Zprvu asi budova patřila 
držiteli panství, který jednotlivé krámky pronajímal a později 
i prodával městu a řezníkům. V r. 1468 měla obec již čtyři krám-
ky, které pronajímala, a v r. 1481 daroval majitel panství Jind-
řich Minsterberský čtyři masné krámy řezníkům. V městských 
účtech najdeme první zmínku o jejich opravách k r. 1553, r. 1599 
byly tyto masné krámy postaveny z kamene, dostaly nové dveře 
a vápennou omítku a interiér byl vyzdoben malbami. V r. 1661 
byl vyzděn nový štít. Obnova po zmíněném požáru města byla 
hrazena z poloviny vrchností a městem, jako uživatelé jednotli-
vých krámků se na ní podíleli i řezníci z místního cechu. Vlast-
ní oprava byla připravována již v polovině r. 1664, kdy zedník 
Martin Moravec dlabal v kamenném štítu otvory, nová střecha 
však byla dokončena asi až počátkem r. 1665. Masné krámy měly 
podobu dlouhé obdélné přízemní trojtraktové stavby o rozmě-
rech 26,5x8 m se střední chodbou pro nakupující a se 17 krám-
ky v bočních traktech. Jednoduché průčelí do dnešní Palackého 
ulice s lichoběžným štítem charakterizoval velký segmentem 
sklenutý vstupní otvor (viz kresba K. Šafáře). Krámy v majetku 
jednotlivců a v režii řeznického cechu v téměř nezměněné podo-
bě sloužily až do 30. 6. 1896, kdy byly po odkoupení městem ze 
zdravotních důvodů zbořeny. Městské zastupitelstvo 8. 7. 1896 
rozhodlo, že plocha zbořených masných krámů nebude zastavě-
na a bude změněna na komunikaci.

Nedlouho poté – 17. 8. 1896, po jednání s městským zastupi-
telstvem, zažádal majitel domu čp. 30 Adolf Maizl spolu s man-
želkou Antonií o přístavbu jednopatrového domu po celé délce 
parcely do Krámské ul. a o zřízení nové zdobné fasády s ozdob-
nou věžičkou podle návrhu městského stavitele Jana Svobody. 
Městský úřad vydal 10. 9. stavební povolení s povinností zřídit 
po stranách Krámské ulice chodníky. Přístavba domu byla do-
končena v srpnu 1897 a počátkem září kolaudována. Po smrti 

majitele však jeho rodina v domě nebydlela a pronajímala byty 
v patře a obchody v přízemí soukromníkům. Dědicové prodali 
dům na základě smlouvy z 21. 7. 1927 za 340 000 Kč manželům 
Albertu a Boženě Grymovým se závazkem doživotního proná-
jmu bytu Dr. J. Čížkovi. Albert Grym (1891–1969), mj. člen měst-
ského zastupitelstva a zkušený ochotník, byl synem Jana Gry-
ma, soustružnického mistra a nadšeného spolkového činitele, 
který pocházel z Dobrušky. Nový majitel založil obchod galan-
terním zbožím, který vznosně nazval „U města Paříže“ a pro-
vozoval ho zprvu v nedalekém domě čp. 27 v Palackého ulici. 
Poté ho již jako „velkoobchod“ přenesl do přízemí nově zakou-
peného domu. 

Starou zchátralou budovu se rozhodl A. Grym zbořit a posta-
vit místo ní moderní obchodní dům. S povolením městského 
úřadu z 24. 4. 1934 bylo čp. 30 v průběhu července odstraněno 
a připravována stavba nového objektu. Jeho projektantem se 
stal náchodský rodák ing. arch. Adolf Erben (1904–1987), před-
stavitel české meziválečné avantgardy a později význačný vy-
sokoškolský pedagog, kterého jsme připomněli již v loňském 
seriálu jako autora domu čp. 65 na náměstí. Dům čp. 30 navr-
hl jako třípatrový s výrazným převýšeným nárožním rizalitem 
s dvěma mohutnými zaoblenými balkony a horizontálními pásy 
oken. Charakteristické pro obchodní dům jsou rozměrné výkla-
dy v přízemí a vysunutý zaoblený prosklený pás v prvním patře. 
Svým pojetím stavba navozuje představu lodi zakotvené na ná-
roží ulic, přičemž motiv lodi je specifický vynález meziváleč-
ného českého funkcionalismu. Funkčně se dům skládal ze su-
terénu, ve kterém byly sklady a technická zařízení, z přízemí, 
kde byly kromě nájemného krámu, bytu domovníka, dvou skla-
dů, šaten a garáže hlavní obchodní prostory, z prvního patra 
s další obchodní plochou, komerční kanceláří a jedním bytem, 
z dalších dvou podlaží s celkem pěti byty a z podkroví s pokojí-
ky personálu, prádelnou a půdami. Povolení stavby je datováno 
17. 8. 1935, stavba v režii a podle detailních plánů náchodského 
zednického mistra Jana Bednáře trvala od 15. 9. 1934 do 25. 7. 
1935 a 5. 8. 1935 byla úspěšně kolaudována.

Náročná stavba Alberta Gryma v době světové hospodářské 
krize finančně vyčerpala a musel vynaložit značné úsilí, aby 
obchod, který byl prodejem hraček oblíbený i u dětí, udržel. 
Po únoru 1948 byl velkoobchod, ve kterém majitel „vykořisťo-
val“ své zaměstnance, znárodněn, a A. Grym se nadále musel 
živit opravami deštníků. Obchodní dům byl jako „závod 234“ 
začleněn do národního podniku Obchodní domy a v květnu 
1951 v něm pracovalo 26 zaměstnanců. Sortiment zboží sahal 
od elektrospotřebičů přes kuchyňské potřeby, klenoty a bižute-
rii, sklo, koženou galanterii, prádlo až ke konfekci. Podobný sor-
timent zboží zaměřený hlavně na konfekci se udržel až do osm-
desátých let. Počátkem devadesátých let převzala obchod firma 
Zefyr, která se specializuje na prodej fotopotřeb a elektroniky 
a fotografické služby. Pro svoje kvality byla budova 6. 10. 2004 
zapsána do státního seznamu nemovitých kulturních památek 
a nedávno citlivě opravena.     PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek



8 INFORMACE Z RADNICE Náchodský zpravodaj

přidělila k 15. 6. 2016 další dotace v celkové výši 69 tis. Kč a podpořila tak žadatele, kte-
ří podali žádosti na podporu svých projektů mimo řádný termín.
Nadace podpořila tyto projekty: Festival na Ostrovech (8.000 Kč), Déčko – Bambifest 
(5.000 Kč), Mezinárodní folklorní festival v Červeném Kostelci (10.000 Kč), Atletickou 
tréninkovou skupinu p. Vondřejce (10.000 Kč), Běh Náchod-Dobrošov 2016 (3.000 Kč), 
MČR v akrobatickém rokenrolu (18.000 Kč), p. Romanu Hendlovou a Muzeum starožit-
ných kočárků (5.000 Kč) a Dny evropského kulturního dědictví pořádané Galerií vý-
tvarného umění Náchod (10.000 Kč).

Kulturní a sportovní nadace města Náchoda

Oficiální cykloprůvodce LABSKÁ STEZ-
KA 2016 je právě k dostání v Městském in-
formačním centru. Spolu s ním se můžete 
vydat podél jedné z nejkrásnějších evrop-
ských řek a objevit bránu do Čech i největ-
ší český soutok. Labská stezka vás nebu-
de nudit, středověká města i táhlé roviny 
se vystřídají se skalnatými pískovcový-
mi a čedičovými srázy. Poznáte historii,  
architekturu i přírodu v jedinečném spo-
jení. 

Nová trhací mapa Náchoda a okolí 
vám pomůže při plánování nenáročného 
cyklovýletu do Ratibořic nebo provede cy-
klotrasou T. G. Masaryka. Také vám přiblí-

Novinky k dostání 
v Městském informačním centru 

ží Naučnou stezku 1866 a Městský okruh 
Josefa Škvoreckého.

Cyklobusy a vlaky přepravující cyklis-
ty do Orlických hor, oblasti Buková Hora 
– Suchý vrch a Králický Sněžník letos po-
prvé vyjely o posledním květnovém ví-
kendu a budou jezdit každou sobotu a ne-
děli a také o svátcích do konce září 2016. 
V letošním roce je zavedeno několik vý-
znamných novinek, o kterých se může-
te spolu s jízdním řádem včetně aktuál-
ní cyklomapy a doporučených cyklovýletů 
dočíst v infoskládačce.

Přijďte si vybrat, materiály máme 
v omezeném množství.

Hromadné očkování psů proti vzteklině dle zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči 
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, se koná za spolupráce Městského 
úřadu v Náchodě s paní MVDr. Ludmilou Brandejsovou a MVDr. Zdeňkem Votavou

Oznámení o očkování psů proti vzteklině

lokalita místo očkování den  datum hodina
Bražec u rybníčku pátek 2. 9. 2016 17.30–18.00
Náchod Masarykovo náměstí sobota  3. 9. 2016 8.00–9.00
Staré Město u Havlů  3. 9. 2016  9.30–9.45
Lipí u hospody  3. 9. 2016 10.00–10.30
Jizbice u Jednoty  3. 9. 2016 10.45–11.00
Dobrošov u autobusové zastávky  3. 9. 2016 11.15–11.30
Běloves u Karlů  3. 9. 2016 13.30–13.45
Babí u Šimků  3. 9. 2016 13.50–14.05
Pavlišov u prodejny  3. 9. 2016  14.10–14.25
Malé Poříčí u zastávky ČD  3. 9. 2016 14.30–14.45

Očkování je pro psy od 3 měsíců věku. Pes musí být na vodítku a opatřen náhubkem.
Vezměte s sebou očkovací průkaz psa. Za očkování se vybírá poplatek 100 Kč.
Možnost kombinované vakcíny za 330 Kč.
Není povinností držitele psa využít této nabídky. Hromadné očkování psů bylo takto organi-
zováno již v minulosti a je pouze na každém držiteli psa, zda této nabídky využije.

Nezapomněli jste uhradit poplatek ze psů?
Místní poplatek ze psů na rok 2016 byl splatný dne 30. června 2016.
Roční sazba poplatku ze psa (pokud není držitel osvobozen) činí:
– rodinný dům  400 Kč
– jiný než rodinný dům (dům s více jak čtyřmi byty) 1200 Kč
– lokalita Dobrošov, Jizbice, Lipí, Pavlišov  200 Kč
– poživatelé důchodu (důchodů), které jsou jediným zdrojem příjmů  200 Kč
(u druhého a dalšího psa je poplatek navýšen o 50 %)
Místní poplatek je možné hradit na účet města Náchoda:
– převodem na účet číslo: 19-222551/0100 
– převodem nebo poštovní poukázkou 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)

Vážení spoluobčané, v měsíci červen-
ci dojde z technických důvodů k přesu-
nu nádob na tříděný sběr odpadu v Bělov-
si ze současného stanoviště na rohu ulic 
U Lomu a Promenádní na stanoviště nové, 
a to v ulici Pod Můstkem (u garáží). Děku-
jeme za pochopení a omlouváme se za pří-
padné těžkosti.

Město Náchod, odbor životního prostředí

Upozornění občanům

PO DOBU REKONSTRUKCE
15.–30. července 2016

BUDE PRO VEŘEJNOST 

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

UZAVŘENO

Vážení občané, 
dovolujeme si vás informovat o dopravních 
omezení, která budou souviset s akcemi 
v Náchodě na Masarykově náměstí.

PIVOBRANÍ 16. 7. 2016 
od 12.00 hodin do max. 2.00 hodin 
(17. 7. 2016). 
Omezené parkování od 15. 7. 2016 
od 18 hodin do 17. 7. 2016 do 12 hodin.
Vjezd na Masarykovo náměstí bude uza-
vřen od 15. 7. 2016 od 18.00 hodin 
do 17. 7. 2016 do 12 hodin. 
Dopravní obsluze bude vjezd povolen 
od 16. 7. 2016 od 12 hodin do 17. 7. 2016 
do 12 hodin. 

VAVŘINECKÁ POUŤ 13. a 14. 8. 2016
částečná uzavírka od 10. 8. 
od 22.00 hodin do 15. 8. 22.00 hodin 
(omezené parkování)
úplná uzavírka od 12. 8. od 22.00 hodin 
do 14. 8. 22.00 hodin.

Děkujeme za pochopení.

Dopravní omezení
v centru města ve dnech 
16. 7. a 13.–14. 8. 2016
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S elegancí a noblesou
Sobota 6. 8. – pátek 30. 9. 2016
Hlavní výstavní sál  
Muzea Boženy Němcové  
a Muzea textilu v České Skalici
Velkoryse pojatá výstava ze soukromé sbírky 
Muzea Kouzlo starých časů v Praze, věnující 
se stylu života vyšších společenských vrstev na 
přelomu 19. a 20. století. Nostalgické ohlédnutí 
za dobou, ve které se zastavil čas, provádí 
návštěvníka zákoutími starého měšťanského 
domu s exponáty volně koncipovanými do 
obrazů, ve kterých vstupuje do děje a vnímá 
atmosféru příběhů, které vyprávějí.
Doplněno audiovizuální projekcí. 

Vernisáž v sobotu 6. 8. ve 14.00 hodin. Otevřeno: po–ne 10.00–17.00 hod
www.kouzlostarychcasu.cz

inz_S_eleganci_86x59.indd   1 14.06.16   23:26PROGRAM
10.00–10.10 hod. zahájení vedením společnosti a starostkou
  Police nad Metují
10.10–12.10 hod. Maskotí show - Mickey Mouse, Pluto, Tygřík,
  Oslík, Sponge, Kačer Donald a další postavičky
  v oblíbeném pořadu! Pro děti čeká řada
  zajímavých cen a zmrzlina!
13.00–13.45 hod. Petra Janů
14.30–15.30 hod. Pavel Callta s kapelou

Doprovodný program
10.00–16.00 hod. historická auta (KHV Metuje)

www.hauk.cz

(Akce se koná za každého počasí pod krytými přístřešky)

14.   . 2016 od 10 do 16 hodin 

8

Hauk, ul. 17. listopadu 312 ● Prohlídky závodu – střediska 
lisovna, svařovna, interiérové díly ● Nové výrobní haly, 40 robotů, 

automatizované sklady, manipulační technika a další ● Ukázky robotické 
výroby, nová PUR linka, relax zóna ● Závody vysokozdvižných vozíků ● 

Bohaté občerstvení ● Představení  nových vozidel ŠKODA

● Kyvadlová doprava historickým autobusem od nádraží do areálu firmy 
● Dárky pro děti ● Výprodej keramiky za super výhodné ceny

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

Český výrobce dílů pro automotive HAUK s.r.o. Police nad Metují pořádá

JDE V ŽIVOTĚ 
JEŠTĚ O VÍC?                  

KURZ ALFA je cyklus neformálních setkání 
o základech křesťanství, 

která dávají příležitost klást otázky, společně se bavit 
a objevovat nové perspektivy v přátelské atmosféře. 

 

          Těšíme se na setkání s Vámi poprvé : 

   Ve středu 14. září 2016 v 18:30 hod 
    Čeká Vás občerstvení, zajímavé přednášky a diskuze 

 

 

 

 
 

www.alfa-nachod.webnode.cz 

Pořádá :  společenství z Římskokatolické farnosti 
   v Náchodě 

Přihlášky :  alfanachod@gmail.com, nebo tel. 723282805 

Přijďte :  na faru na náměstí v Náchodě (vedle hotelu  
Beránek) 

Jan Pazdera,Jan Pazdera,Jan Pazdera,
Město NáchodMěsto NáchodMěsto Náchod

a David Novotnýa David Novotnýa David Novotný
vás zvou na tradičnívás zvou na tradičnívás zvou na tradičnívás zvou na tradičnívás zvou na tradičnívás zvou na tradičnívás zvou na tradičnívás zvou na tradičnívás zvou na tradiční

Od čtvrtka budou pro vás v provozu pout́ové atrakce!
Sponzoři akce: PROVOZOVATELÉ ZÁBAVNÝCH ATRAKCÍ

Partner akce: Pekárny a cukrárny Náchod, a. s.
Změna programu vyhrazena

 9.00   poutní mše svatá v kostele sv. Vavřince, svěcení vavřineckého chleba    
   (SVČ Déčko Náchod, Děkanství Náchod)
 15.00  slavnostní zahájení 
 15.10  Hana Křížková a Tomáš Savka 
 16.10   Martin Maxa
 17.10   soutěž ve zpěvu
 17.20   Leona Machálková
 18.20   kapela ProRadost
  21.00   ukončení programu

VVVVVVAAAVAVVVAVAVAVVVAV VVVŘŘŘIIINNNEEECCCKKKOOOKOKKKOKOKOKKKOK UUU PPPOOOUUUŤŤŤŤ     ŤŤŤ     ŤŤŤŤŤŤŤ     ŤŤŤ
v NÁCHODĚv NÁCHODĚv NÁCHODĚ na Masarykově náměstína Masarykově náměstína Masarykově náměstí

13. srpna 201613. srpna 201613. srpna 201613. srpna 201613. srpna 201613. srpna 2016

Programem provází Hana Křížková a Tomáš Savka
Doprovodný program: balónky pro děti Mr. Carlo

 9.00 poutní mše svatá v kostele sv. Vavřince, svěcení vavřineckého chleba    

www.fotopress.cz

FOTOKALENDÁŘE, FOTOKNIHY 
snadno a rychle přímo v Náchodě
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Technické zájmové kroužky pro děti a mládež 
podporuje společnost Saar Gummi Czech (SGC), 
aby motivovala k technickému vzdělávání 
a volbě technické profese. V pilotní část projektu 
„T Generace – technici pro budoucnost“ poskytla 
fi nanční podporu aktivním učitelům ze Střední 
průmyslové školy Hronov, kteří organizují a vedou 
kroužky orientované na robotiku a hlubší dovednosti 
a vědomosti související s počítači. „Věřím, že se 
v regionu najdou další schopní a aktivní lidé, kteří 
vnímají budoucnost podobně jako my. Takové lidi 
v jejich snaze o výchovu budoucích odborníků 
podpoříme,“ uvedl k projektu generální ředitel 
společnosti Jan Tichý.
V návaznosti na zkušenosti z Hronova připravila SGC 
systém podpory určený pro region zahrnující okolí 
závodů společnosti v Červeném Kostelci a Velkém 
Poříčí. SGC má postavení technologického lídra 
v oboru vytlačovaných pryžových těsnění v rámci 
celosvětově působící skupiny SaarGummi, sama 
vyvíjí výrobky i výrobní technologie, a budoucím 
technikům proto může nabídnout uplatnění 
na špičce oboru.

(pl) 

Česká Saar Gummi 
SGC podporuje technické zájmové kroužky

 
 

 

 Léto v Solné jeskyňce… 
ČERVENEC 

7.7.2016   Hra s čokoládou

8.7.2016 Letní kino na Solné zahrádce

13.7.2016  Maňáskové divadlo pro děti 

14.7.2016  Workshop bubnování

22.7.2016 Letní kino na Solné zahrádce

 

SRPEN 

11.8.2016 Workshop bubnování 

12.8.2016 Letní kino na Solné zahrádce

26.8.2016 Letní kino na Solné zahrádce

27.8.2016 Pohádková ráj
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Od 1. 7. 2016 k relaxaci nealko MOJITO ZDARMA!!!

Více informací o jednotlivých akcích  

     na www.jeskynkasolna.cz a Fb 
                                                               
 

až 50 000 Kč

až 24 000 Kč

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném za-
pracování. Pracoviště Stolín 105, Červený Kostelec.

www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

Technik pro inves�ce
Operátorka gumárenské výroby
(třísměnný provoz)

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě 
vytlačovaných pryžových těsnění pro automo-
bily, hledá zaměstnance na pozice:

přijme do pracovního poměru:
Vedoucího dopravy a dílen. Požadujeme středo-
školské vzdělání, komunikativnost, vedení lidí, řidič-
ské oprávnění, trestní bezúhonnost, praxe v oboru. 

Automechanika, zámečníka. Požadujeme svá-
řečské oprávnění, praxe v oboru, řidičské oprávnění 
min. skupiny B.

Skladníka, údržbáře. Požadujeme řidičské opráv-
nění skupiny B, práce na PC, trestní bezúhonnost, 
průkaz obsluhy vysokozdvižného vozíku výhodou. 
Práce je vhodná i pro osoby se zdravotním posti-
žením. 

Řidiče nákladních vozidel a strojníka staveb-
ních strojů. Podmínkou je řidičské oprávnění sku-
piny C, strojnický průkaz, praxe v oboru. 

Nabízíme dobré mzdové ohodnocení, možnost 
ubytování, stálou práci, stravenky. Nástup možný 
ihned. Životopis zasílejte na mzdy@bssbroumov.
cz. Bližší informace na tel. 491 523 545 sdělí pan 
Martin Netík.

Broumovské 
stavební 
sdružení s. r. o. 

 
 

 

 

Solná jeskyňka Náchod, Husovo náměstí, Vás srdečně zve na

 

Kdy? Sobota 27. srpna 2016

Kde?  Dětské dopravní hřiště Náchod – Běloves

Program? 14 – 16 hod pohádková stezka

16 – 18 hod doprovodný program

Co Vás čeká?

- mnoho pohádkových postav, zábavných her a úkolů

- skákací hrad, bublinkový koutek

- malování na obličej, tombola, občerstvení

- a spousta dalších atrakcí, nechte se překvapit

Kdy? Sobota 27. srpna 2016

Pohádkový ráj 

aneb Skřítkovo hledání klíče 
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ZŠ BABÍ

ZŠ a MŠ J. ZEMANAZŠ PLHOV
Zdravá školní jídelna

Na konci června obdržela školní jídelna 
ZŠ Náchod – Plhov ocenění „Zdravá školní 
jídelna“. Do rukou vedoucí školní jídelny 
Alice Přibylové a ředitele školy ho předali 
odborní garanti tohoto projektu, zástup-
ci Krajské hygienické stanice. 

Do soutěže jsme se přihlásili před nece-
lým rokem a pro získání titulu jsme opa-
kovaně museli obstát v hodnocení sklad-
by jídelníčku, plnění potravinového koše. 
Za myšlenkou stát se opravdu zdravou jí-
delnou stojí vedoucí jídelny Alice Přiby-
lová, s pomocí zaměstnanců kuchyně se 
jídelna proměňuje. Strávníci se za posled-
ní rok seznámili s novými druhy těsto-
vin, luštěnin a obilovin, pravidelně se 
na jídelním lístku objevují bezmasá jídla, 
maso už není pouze vepřové a kuřecí, ale 
také králičí, klokaní, krůtí, rybí. To vše ale 
neznamená, že si k obědu nemůžete dát 
i jídlo sladké, knedlík se zelím nebo řízek.

Školní jídelny jsou často námětem dis-
kusí v médiích, pamětníci s úsměvem 
vzpomínají, jak za svého mládí nesnášeli 
univerzální omáčky a třesoucí se kousky 
tlustého masa. Troufám si tvrdit, že drti-
vá většina školních jídelen už dnes vaří 
lépe, pestřeji, zdravěji. Jestli dnes exis-
tuje problém toho, že se děti cpou slad-
kým a nalévají se energetickými nápoji, 
tloustnou, pak to určitě není vina škol-
ních jídelen. 

Nyní přichází na řadu úloha rodin, aby 
i ony učily jíst děti, když už ne zdravě, 
tak alespoň „normálně“. Řada dětí odná-
ší jídlo, aniž by se ho dotkla a odpoled-
ne vše dohánějí rohlíky, brambůrky, slad-
kostmi, pizzou. Argument, že když jsem 
si jídlo zaplatil, mohu ho i vyhodit, neob-
stojí. Každý jeden oběd dítěte ve školní jí-
delně dotuje stát a město 30 korunami, 
některé děti takto dokážou během školní-
ho roku zbytečně „vyhodit“ tisíce korun. 
Vynásobte si to počtem dětí, škol, měst…

Naše plhovská školní jídelna pro nás 
začne vařit zase koncem srpna. Po prázd-
ninovém režimu, který často obnáší gri-
lování, restaurační menu, ohřáté párky, 
se už dnes těším na zdravé a chutné stra-
vování v naší školní kuchyni. Do té doby 
přeji všem našim kuchařkám příjemnou 
a klidnou dovolenou.        Vladimír Honzů

Mladý zdravotník ČČK
Dvě tříčlenné soutěžní hlídky žáků Zá-

kladní školy a Mateřské školy J. Zemana, 
Náchod předvedly ve čtvrtek 2. 6. 2016 
své znalosti a dovednosti v krajském kole 
soutěže Mladý zdravotník ČČK, které se 
konalo v Základní speciální škole v Úpi-
ci. Soutěžilo 18 hlídek z celého kraje. 
Hlídka z Náchoda ve složení Aleš Kadlec, 
Anna Šándorová a Karolína Heüchelová se 
umístila na pěkném 8. místě.

Za Základní školu a Mateřskou školu, 
Náchod, Jiráskova 461 

Zdeňka Říhová, učitelka.

Expedice Horalka 2016
Díky dotačnímu programu Královéhra-

deckého kraje mohla naše škola uspořá-
dat ve dnech  27.–28. května dvoudenní 
pobyt pro žáky na chatě Horalka ve Sněž-
ném. Zúčastnili se ho nejen žáci a učitelé 
z naší školy, ale také z Dobrušky a z Jaro-
měře. Prožili jsme dva dny plné her, sou-
těží, sportovního vyžití... Uspořádali jsme 
turnaj ve fotbale, opékaly se špekáčky, 
zpívalo se u táboráku, u rybníka jsme po-
zorovali nutrii, večer nechyběla ani stez-
ka odvahy...moc jsme si to všichni užili!
Mgr. S. Charousková a Mgr. M. Čejchanová

Dětský den v Babí 
Za krásného jarního počasí se již poos-

mé sešli rodiče a děti z místa i odjinud na 
dětském dnu, který se v sobotu 28. květ-
na konal na hřišti SK Star Babí a v okol-
ní přírodě. Zdá se, že zde vznikla pěkná 
tradice. Členové osadního výboru děkují 
všem, kteří se podíleli na přípravě a prů-
běhu této akce. Bylo jich kolem čtyřiceti 
- věnovali svou energii, čas a peníze pří-
pravě masek, suvenýrů, pomáhali s ob-
čerstvením, úklidem hřiště a nakonec se 
věnovali dětem. Ty i jejich rodiče z Babí 

i odjinud byli spokojeni. Tak za rok opět 
všichni na viděnou!

   Zprávičky 
 z Masaryčky

Týden s rodilým mluvčím
Ve dnech 18.–28. 4. 2016 se na ZŠ TGM 

konal již druhý ročník „Týdnů s rodilým 
mluvčím“. První týden byl určen již tra-
dičně pro žáky 2. stupně, kde většinu sku-
piny tvořili žáci 6. tříd. V letošním roce 
jsme se nově rozhodli tuto aktivitu nabíd-
nout žákům 5. ročníku a trochu s napětím 
čekali, jak se malí angličtináři poperou 
s novou výzvou a jak zvládnou pět hodin 
denně čtyři dny v kuse výuky a konver-
zace s rodilým mluvčím z Velké Británie. 
A zvládli to náramně! Po překonání po-
čátečního ostychu a přivyknutí si na jiný 
přízvuk postupně povolily bariéry a dal-
ší dny již probíhaly hladce. Žáci přiroze-
ně komunikovali, rozuměli instrukcím 
a úkolům a pracovali na vylepšení svého 
jazykového projevu.

Zkušený lektor Mr Graham Last (Mr G) 
připravoval hodiny plné konverzace a roz-
šiřování slovní zásoby. Učil žáky reago-
vat na každodenní situace a vyjadřovat 
své myšlenky v anglickém jazyce. Oceňo-
val především jejich motivaci a schopnost 
porozumění. Žáci ve zpětné vazbě uved-
li, že hodiny byly zábavné a že se naučili 
hodně nové slovní zásoby, což mohu z ho-
din anglického jazyka jenom potvrdit. 

Závěrem kurzu bylo předání certifiká-
tu o absolvování jazykového kurzu, který 
si žáci hrdě odnesli domů.

Už teď se moc těšíme na příští rok, kdy 
se k nám Mr G opět vrátí, aby obohacoval 
naše jazykové dovednosti.

 Lucie Urbanová, 
učitelka anglického jazyka
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CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

Stali jsme se Krakonošovými učedníky
Pan Krakonoš nás přivítal ve svých 

horách na Dvorské boudě ve Strážném 
ve středu 1. června. Seznámil nás s úko-
ly, které musíme splnit, abychom se moh-
li stát jeho učedníky.

Ještě před odjezdem jsme se rozděli-
li do skupin pojmenovaných podle po-
stav ze známých Krkonošských pohádek 
– Trautenberk, Anče, Kuba, hajný a soj-
ka. Každá skupina si měla připravit něco 
málo informací o Krkonoších, například 
o jejich zeměpisných datech, zvířatech, 
květinách, střediscích a významných 
osobnostech. Na horách jsme si informace 
předávali. Kdo uměl odpovědět na otázky, 
měl splněných prvních pět úkolů. Všich-
ni, i když někteří s velkým strachem, jsme 
zvládli další úkol – projít se po Krkono-
ších ve tmě. Vyrobili jsme i cestovatelské 
čelenky. Nakonec nás čekal nejtěžší úkol 
- vyjít na Sněžku. I to jsme dokázali. Od-
měnou nám byl pohled do krajiny z naší 
nejvyšší hory a osvědčení od pana Krako-
noše, že jsme se stali jeho učedníky. 

S personálem chaty jsme se rozloučili 
diskotékou. Děkujeme jim, že to s námi 
vydrželi. Kuchařkám děkujeme za výbor-
ná jídla. Z hor jsme odjížděli za veliké pá-
teční mlhy. V Náchodě na nás ale s rodiči 
čekalo i sluníčko.          Žáci 3. A, 3. B a 4. A

Přednášky o první pomoci
Jako každý rok se žáci 5. ročníku zú-

častnili dvou přednášek, které vedl 
MUDr. Petr Štěpánek. Zopakovali si, jak 
postupovat při tepenném nebo žilním kr-
vácení, co to je 5T, a prakticky si vyzkou-
šeli masáž srdce. Žák Matěj z 5.B řekl: 
„Mě zaujalo to, že když uvidím někoho, 
že zkolaboval, tak ho můžu zachránit.“ 
My všichni ale doufáme, že taková situa-
ce nenastane, i když jsme na ni díky panu 
doktorovi připraveni. 

 Žáci a učitelky 5.A a 5.B 

Čteme seniorům
My, žáci 8.B ZŠ TGM , jsme po roce opět 

navštívili Domov důchodců v Náchodě, 
abychom četli seniorům ze svých čítanek. 
Ošetřovatelky nás mile přivítaly a rozdě-
lily do skupin po třech. Každá trojice šla 
do jiného pokoje a předčítala. Naše skupi-
na recitovala „Za trochu lásky…“ od Vrch-
lického a „Máj“ od Máchy. Zajímavé bylo, 
že tyto dvě básně si někteří senioři pa-
matovali ze školy. Dále jsme četli ukázky 
z díla Nerudy, Hálka a dalších spisovate-
lů. Když jsme odcházeli, měli jsme dobrý 
pocit z toho, že jsme někomu udělali ra-

dost. Příští školní rok návštěvu určitě zo-
pakujeme.                        Viktor Středa, 8.B

Tým pedagogů ZŠ TGM přeje všem žá-
kům, rodičům a čtenářům Náchodského 
zpravodaje krásné prázdniny a dovolené.

Vážení čtenáři,
 zatímco připravujeme tento sloupek 

a ve škole jsou v plném proudu přípravy 
na akademie a sportovní dny, probíhají 
výlety a exkurze, vrcholí různé soutěže 
a samozřejmě „boj“ o ještě lepší znám-
ky, až budete číst tyto řádky, budou tu 
dětmi i učiteli tolik očekávané prázdni-
ny. Teď jsme ale v plném pracovním na-
sazení, a tak přijměte pozvání a vstupte 
s námi do víru dění.

 V minulém čísle jsme Vás informova-
li o aktivitách spojených s oslavou výro-
čí narození Karla IV. Dovolte ještě jednu 
zmínku. V Praze v zastoupení Svobodné-
ho státu Bavorsko v České republice se 
v květnu a v červnu konala putovní vý-
stava prací žáků „Karel IV. – Král zlaté 
kolébky“, kterou pořádá Spolek Goldene 
Strasse – Zlatá cesta, jehož členem je také 
naše škola. 

 Od císaře k rytíři. V úterý 14. 6. 2016 
se konala na zahradě prvních tříd Slav-
nost rytíře Hrona. Ten děti přišel pozdra-
vit a zkontrolovat, zda plní slib, který mu 
před týdnem daly v náchodské knihovně, 
kde je pasoval na čtenáře. Pěkné odpoled-
ne přálo nejen hezkým a vtipným vystou-
pením dětí, ale i soutěžím, hrám a vyrá-
bění. 

 Hned následující den vystřídali součas-
né prvňáky „prvňáci – čekatelé“. Konala 
se tradiční schůzka budoucích žáků 1. 
tříd a jejich rodičů s třídními učitelkami. 
Zazpíval jim pěvecký sbor, rodiče se do-
zvěděli informace o chodu školy a děti si 
mohly poprvé pohrát v herně, která na-
vazuje na každou první třídu. Vládla vel-
mi příjemná atmosféra, a zatímco školá-
ci se už těší na prázdniny, předškoláci se 
nemohou dočkat, až konečně zasednou 
do školních lavic.

 To, že rytířem se můžete stát, aniž 
vládnete ostrým mečem, dokládají násle-
dující řádky.

16. 6. byla na koupališti otevřena první 
náchodská „knihobudka“. K tomuto slav-

nostnímu aktu byl pozván V. Vokůrka (II. 
C), který byl vyhlášen, jako jeden z dva-
nácti dětí z celé České republiky, Rytířem 
krásného slova. S krátkým hudebním 
a tanečním vystoupením se představili 
i žáci II. C a I. C.

 Vztahu dětí k četbě a literární tvor-
bě určitě přispívají řady projektů, kte-
ré v jednotlivých třídách probíhají. Po-
děkování patří rodičům žáků V. A, paní 
Gintarové a panu Blažkovi, kteří si udě-
lali čas a přišli si popovídat s dětmi o kni-
hách svého dětství v rámci projektu Rodi-
če čtou dětem.

 Už jsme se zmínili o množství probí-
hajících soutěží. Za všechny nahlédněme 
pod pokličku přírodovědcům a sportov-
cům. Velké uznání si zaslouží paní uči-
telka Iva Šimurdová a její Mladí zahrád-
káři. 20. 5. se v Prachově u Jičína konalo 
krajské kolo přírodovědné soutěže o Zla-
tý list. Do boje o cenné kovy vyslala druž-
stva nejmladších žáčků z 1.–3. tříd, žáky 
ze 4.–6. tříd i nejstarší 7.–9. ročník. Tři 
šestičlenná družstva soutěžila ve svých 
znalostech z ekologie a ochrany přírody 
formou přírodovědné stezky. Jejich úsilí 
bylo odměněno dvěma třetími a jedním 
šestým místem.

Sedm medailových umístění se poda-
řilo získat žákům naší školy v okresním 
kole soutěže Mladý zahrádkář, které pro-
běhlo 26. 5. 2016 v České Skalici. Do celo-
státního kola, které se uskutečnilo 17.–19. 
6. v Praze, postoupili vítězové své katego-
rie T. Pražák z VIII. D a B. Reslová z VI. D.

 V těžké konkurenci vítězů oblastních 
kol z celé republiky se ani jeden z nich ne-
ztratil. Barča se mezi 36 mladšími žáky 
probojovala na krásné 15. místo a Tomá-
šovi se po důkladné přípravě podařilo 
opět umístit v TOP 10 na 6. místě mezi 
36 soutěžícími v kategorii starších žáků! 
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou re-
prezentaci. Součástí programu byla i ná-
vštěva botanické zahrady. Takže kdybys-
te chtěli vědět, co je to pyžamový javor, 
obraťte se na naše soutěžící!

 A teď pojďme za našimi sportov-
ci. 30. 5. 2016 proběhlo krajské kolo Od-
znaku Všestrannosti Olympijských Vítě-
zů (OVOV). Soutěžilo se v šestiboji: sprint 
60 m, skok daleký, shyby, lehy – sedy, hod 
míčkem, běh 1000 m nebo dribling. Naši 
školu reprezentovalo 5 žáků. V soutěžích 
jednotlivců se na 1. místě umístila P. Vejr-
ková (VIII. C), 3. místo získala A. Marešo-
vá (IV. B), 4. místo N. Mědílková (VIII. D), 
5. místo Lucie Řehůřková (V. C), 7. místo 
M. Hepnar (VIII. D). Blahopřejeme a těm 
nejlepším přejeme hodně štěstí do repub-
likového finále, které proběhne v Brně  
8.–10. 9. 2016. 

 Ale to už předbíháme. Dostáváme se 
do příštího školního roku 2016–17. Teď 
nás přece čekají PRÁZDNINY…

Pohodový závěr „starého“ školního roku 
a slunečné léto bez mráčků přeje kolektiv ZŠ 
Komenského.
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Leona Francová, žákyně oboru Cestovní ruch, střední školy 
Academia Mercurii v Náchodě se zúčastnila XIX. ročníku výtvar-
né soutěže „Stopy Karla IV. na území Čech, Moravy a Slezska od 
středověku po současnost“, kterou vyhlásil Klub ekologické vý-
chovy pod záštitou UNESCO. Dne 16. června 2016 převzala oce-
nění za zpracování propagačního letáku k příležitosti 700. vý-
ročí narození Karla IV. 

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se konalo na Mi-
nisterstvu zahraničních věcí ČR v budově Černínského paláce, 
u příležitosti Světového dne životního prostředí OSN, za účasti 
VIP hostů z České komise UNESCO, Zeleného kříže, MŠMT a dal-
ších organizací. Součástí programu byla prohlídka reprezentač-
ních prostor Černínského paláce.

V nabyté konkurenci obsadila 2. místo. Porota hodnotila přes 
500 výtvarných a literárních prací žáků z 38 základních a střed-
ních škol z celé České republiky. Tohoto umístění si velice váží-
me a Leoně gratulujeme.                            Ing. Jaroslava Teuberová

Letošní 49. ročník mezinárodního skautského 
setkání se konal v pevnosti Josefov u Jaroměře. 
Účast na setkání byla opravdu velkolepá – kro-
mě skautů z České republiky přijeli např. skauti 
z USA, Belgie, Německa, Polska, Nizozemí, Velké 

Británie a mnoha dalších zemí. Dohromady bylo více jak 3000 
účastníků ze 13 různých zemí. Středisko Náchod reprezentova-
la výprava dětí a vedoucí v počtu 40 osob a dále pak čajovna, 
kterou pro ostatní provozují starší skauti z Náchodska. Čajov-
na se jmenuje Tunel a své jméno získala v roce 2009 na akci OB-
ROK právě v Josefovské pevnosti podle svého umístění v jednom 
z pevnostních tunelů.

Účastníci přijížděli v průběhu pátku 13. května 2016 a ubyto-
vávali se v tzv. subcampech na břehu Metuje. Na louce vyrůs-
talo stanové městečko a mezi běžnými značkami stanů se ob-
jevila také typická indiánská tee-pee či černé německé stany 
zvané Yurte.

V sobotu 14. května 2016 ráno proběhl zahajovací ceremoni-
ál a kromě skautských účastníků jej zhlédli i partneři akce a zá-
stupci města Jaroměř. Program byl koncipován jako Hero Aca-
demy pod patronátem 12 superhrdinů. Každý účastník si během 
dvou hlavních programových bloků upevňoval a testoval své 
vlastní hranice super-hrdinských schopností. Aktivit se skaut-

ky a skauti účastnili v mezinárodních týmech, aby byl maximál-
ně podpořen rozvoj komunikačních schopností a týmové spolu-
práce. Mezi ty oblíbené patřila například aktivita „Crazy Ride“, 
na níž účastníci zkoušeli průjezd obtížnou trasou na invalidním 
vozíku, nebo úkol s názvem „Deactivated Bomb“ - vyhledávaní 
indícií, následné sestavení kódu a v limitovaném čase otevření 
schránky s výbušninou. Účastníci byli rozděleni do mezinárod-
ních skupinek, ve kterých zůstávali i po dobu hlavních částí pro-
gramu – výletu a aktivit na tábořišti. Mimo tento program byla 
účastníkům nabídnuta řada dalších aktivit, kterých bylo mož-
né se zúčastnit samostatně či s novými kamarády. Každý večer 
byl připraven koncert, v době volna mohli skauti a skautky na-
vštěvovat drobné dílny, muzea, čajovnu, lukostřelce či kovárnu.

Intercamp 2016 ukončila v pondělí 16. května 2016 Closing 
Ceremony, rozloučením s patrony Hero Academy, kteří skautům 
zanechali odkaz: „Každý může být superhrdinou“. Na závěr ve-
doucí Intercampu 2016 Lukáš Šlehofer předal vlajku následujícím 
pořadatelům 50. Intercampu v německém Warendorfu. Hladký 
průběh Intercampu 2016 zajišťovalo více než 450 členů mezi-
národního servisního týmu a celá řada významných partnerů 
akce a dodavatelů, bez nichž bychom jej nedokázali realizovat. 
Za to jim patří velký dík a úsměvy všech účastníků odvážejících 
si domů mnoho nezapomenutelných a jedinečných zážitků a pře-
devším nových přátel napříč národnostmi.

Pavel Král (středisko Náchod)

Intercamp 13.–16. 5. 2016

Žákyně 
Academia Mercurii 
převzala ocenění 
v Černínském paláci
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Přenosy Metropolitan Opera: Live in HD kombinují špičkové 
operní umění s nejmodernějšími technologiemi pro obraz ve vy-
sokém obrazovém rozlišení a zvukem, který je přenášen v pro-
storovém šestikanále 5.1. Oko kamery se během přenosu dosta-
ne podstatně blíže k dění na jevišti než oko diváka, byť sedícího 
na těch nejlepších místech přímo v Metropolitní opeře. Divá-
ci přenosů si tak v kinech mohou vychutnávat úžasné detailní 
záběry, které by v Met nikdy neviděli, s kamerou uvidíte i dění 
za oponou, přestavby scény či rozhovory s jednotlivými uměl-
ci (v angličtině). Samotný přenos je opatřen anglickými titulky 
v obraze i doprovodnými českými titulky. Samozřejmostí každé-
ho přenosu je i tištěný program s dějem a obsazením díla. Přímé 
přenosy zpravidla obsahují 1–2 přestávky, které můžete využít 
podle svého (či sledovat na plátně dění za oponou, nebo přijmout 
pozvání na občerstvení ve foayer kina Vesmír).

Jedenáctá sezóna operních přenosů z Met (pro diváky v kině 
Vesmír to je sezóna pátá) a diváci se mohou těšit na pět zcela 
nových inscenací, včetně jedné premiéry. Čeští operní nadšenci 
se dočkají nového zpracování Dvořákovy Rusalky (jedné z nej-
slavnějších a nejoblíbenějších českých oper vůbec) a v Mozarto-
vě Donu Giovannim budou moci obdivovat výkon pěvce Adama 
Plachetky. Živé přenosy z Met představí špičkové operní inscena-
ce divákům ve dvou tisícovkách sálů v 70 zemích světa!

Program sezóny 2016/2017
 Sobota 8. října 2016 v 17.45 hodin

Richard Wagner, Tristan a Isolda 
Sezonu 2016-2017 zahájí nová inscenace Wagnerova Tristana 
a Isoldy pod taktovkou Sira Simona Rattlea (šéfdirigenta Berlín-
ské filharmonie), která bude jeho debutem v projektu Live in HD. 
Nina Stemme bude zpívat Isoldu, jednu ze svých stěžejních rolí, 
kterou ztvárnila v nejlepších operních domech po celém světě. 
Jejím Tristanem bude australský hrdinný tenor Stuart Skelton.
Uváděno v německém originále.
 Sobota 22. října 2016 v 18.45 hodin

Wolfgang Amadeus Mozart, Don Giovanni
Simon Keenlyside v Met poprvé ve své kariéře ztvární roli za-
tvrzelého hříšníka Dona Giovanniho v inscenaci Michaela Gran-
dage, který za ni získal Tony Award. Za dirigentským pultem 
stane šéfdirigent Met Fabio Luisi a na scéně se dále objeví Hi-
bla Gerzmava v roli Donny Anny, Malin Byström jako Donna El-
víra, Serena Malfi jako Zerlina, Adam Plachetka jako Leporello, 
Matthew Rose jako Masetto, Kwangchul Youn jako Komtur a po-
prvé se v Live in HD objeví Rolando Villazón v roli Dona Ottavia.
Uváděno v italském originále.
 Sobota 10. prosince 2016 v 18.45 hodin

Kaija Saariaho, Láska zdaleka
Letošní sezonu bude v Met poprvé uvedena variace na středově-
kou romanci Láska zdaleka, která je jednou z nejoceňovanějších 
oper současnosti. Světovou premiéru měla na Salzburském fes-
tivalu v roce 2000. Inscenaci vytvořil Robert Lepage v koproduk-
ci s Ĺ Opéra de Québec, kde měla loni v létě úspěšnou premiéru. 
Na inscenaci spolupracovalo studio Ex Machina. Ve svém debu-
tu se v Met představí finská dirigentka Susanna Mälkki. Susan-
na Phillips vystoupí v roli Clémence, Eric Owens v roli Jaufrého 
a Tamara Mumford bude zpívat Poutníka, který doručuje jejich 
milostná psaní. Uváděno ve francouzském originále.
 Sobota 7. ledna 2017 v 18.45 hodin

Giuseppe Verdi, Nabucco
Hudební ředitel Metropolitní opery James Levine bude řídit Na-

bucca – Verdiho rané drama z dávného Babylonu. Titulní posta-
vu ztvární Plácido Domingo, který tím obohatí svůj repertoár 
o další roli. Liudmyla Monastyrska se představí v náročné roli 
Abigail, Nabuccovy neústupné dcery, Jamie Barton bude zpívat 
Fenenu, Russell Thomas Ismaele a Dmitrij Beloselskij kněze Za-
chariáše, což je role, s níž v Met v roce 2011 debutoval.
Uváděno v italském originále.
 Sobota 21. ledna 2017 v 18.45 hodin

Charles Gounod, Romeo a Julie
Vittorio Grigolo a Diana Damrau se po úspěchu Manon od skla-
datele Julesa Masseneta opět setkají na scéně Met, tentokrát 
v nové inscenaci Gounodovy opery Romeo a Julie v režii Bartle-
tta Shera a pod taktovkou Gianandrey Noseda. Role Julie bude 
pro Damrau osobním debutem. V roli Mercutia uslyšíme Ellio-
ta Madoreho a jako Otec Lorenzo se představí Michail Petren-
ko. Sherova inscenace vznikla v koprodukci s La Scalou a poprvé 
byla uvedena na Salzburském festivalu v roce 2008.
Uváděno ve francouzském originále.
 Sobota 25. února 2017 v 18:45 hodin

Antonín Dvořák, Rusalka
V roli Rusalky si Kristine Opolais vydobyla první mezinárodní 
uznání. Novou inscenaci Dvořákovy pohádkové opery o Rusal-
čině tragickém osudu vytvořila Mary Zimmerman a řídit ji bude 
Sir Mark Elder. V roli prince, který si získá Rusalčino srdce, uvidí-
me Brandona Jovanoviche, Cizí kněžnu ztvární Katarina Dalay-
man, jako Vodník se představí Eric Owens a v roli Ježibaby uvi-
díme Jamie Barton. Uváděno v českém originále.
 Sobota 11. března 2017 v 18:45 hodin

Giuseppe Verdi, La Traviata
Sonja Jončeva se divákům Live in HD konečně představí jako ne-
šťastná kurtizána Violetta Valéry, což je role, která jí získala mi-
mořádné uznání. Jejím milencem Alfredem bude nadějný ame-
rický tenorista Michael Fabiano. Jednu ze svých nejslavnějších 
rolí, Alfredova neoblomného otce Giorgia Germonta, si zopakuje 
Thomas Hampson v obnovené inscenaci Willyho Deckera a pod 
taktovkou hudebního šéfa San Francisco Opera Nicoly Luisottiho.
Uváděno v italském originále.
 Sobota 25. března 2017 v 17.45 hodin

Wolfgang Amadeus Mozart, Idomeneo
James Levine bude řídit orchestr Metropolitní opery v obno-
vené inscenaci Mozartova Idomenea, která se na jeviště vrací 
po více než deseti letech. Děj opery je zasazen do doby násle-
dující po trojské válce. V klasické incenaci Jean-Pierre Ponnellea 
se v titulní roli objeví Matthew Polenzani, jako Elektra vystou-
pí Elza van den Heever, Iliu ztvární Nadine Sierra, Idamanteho 
Alice Coote a Arbaka Alan Opie. Uváděno v italském originále.

 Sobota 22. dubna 2017 v 18.45 hodin
Petr Iljič Čajkovskij, Evžen Oněgin
Anna Netrebko opět vystoupí v jedné ze svých stěžejních rolí  
– jako upřímná Taťána v Čajkovského operní adaptaci slavného 
Puškinova románu. Titulní roli Evžena Oněgina, který si až pří-

PŘÍMÉ SATELITNÍ PŘENOSY Z METROPOLITNÍ OPERY
V NEW YORKU V NÁCHODSKÉM KINĚ VESMÍR 
KONCERTNÍ SEZÓNA 2016/2017
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liš pozdě uvědomí, že neměl odmítnout lásku mladé a nevinné 
dívky, ztvární Dmitrij Hvorostovsky. V obnovené inscenaci Debo-
rah Warner, která v Metropolitní opeře zahajovala sezonu 2013 
–2014, za dirigentským pultem stane hudební ředitel Glynde-
bournského operního festivalu Robin Ticciati. V roli Oněginova 
přítele a posléze soka Lenského se představí Alexej Dolgov, Taťá-
ninu sestru Olgu bude zpívat Elena Maximova a knížete Gremi-
na slovenský basista Štefan Kocán. Uváděno v ruském originále.
 Sobota 13. května 2017 v 18.15 hodin

Richard Strauss, Růžový kavalír
Nový Růžový kavalír v režii Roberta Carsena, jehož Falstaff sla-
vil při své premiéře v Met v roce 2013 velký úspěch, nahrazuje 
v Metropolitní opeře inscenaci z roku 1969. Straussovo košaté 
veledílo bude dirigovat Sebastian Weigle. Renée Fleming ztvární 
Maršálku, jednu ze svých životních rolí. V severoamerické pre-
miéře se jako její mladý titulní hrdina Oktavián představí me-
zzosopranistka Elina Garanča. Barona Ochse ztvární Günther 
Groissböck, Sofii Erin Morley, metropolitní debut čeká v roli Fa-
ninala na Marcuse Brücka a italského pěvce si zazpívá Matthew 
Polenzani. Tato inscenace Růžového kavalíra vznikla v kopro-
dukci s britskou Royal Opera House – Covent Garden a italským 
Teatro Regio di Torino. Uváděno v německém originále.

Předprodej vstupenek:
Abonentní vstupné 270 Kč (při současné koupi minimálně 6 ks 
vstupenek z programové  nabídky – prodej od 1. 7. do 31. 8. 2016 
v pokladně kina Vesmír Základní vstupné 340 Kč – prodej jed-
notlivých vstupenek od 1. 9. 2016 v pokladně kina Vesmír.
Zlevněné vstupné 300 Kč pro studenty, důchodce, ZTP – prodej 
jednotlivých vstupenek od 1. 9. 2016  v pokladně kina Vesmír.

PŘÍMÉ SATELITNÍ PŘENOSY Z BOLŠOJ TEATRU 
V MOSKVĚ V NÁCHODSKÉM KINĚ VESMÍR 
– BALETNÍ SEZÓNA 2016/2017

Bolšoj balet je bezesporu jeden z nejlepších baletních soubo-
rů na světě. Jeho tradice se odvíjí už od carského Ruska (1776), 
ve 20. století si vybrousil svůj typický až atletický styl a i dnes je 
plně hoden svého jména. Bolšoj balet zvolil pro dramaturgii se-
zóny přímých přenosů do kin tradiční klasické klenoty svého re-
pertoáru, na jaře budeme moci vidět tanečníky Bolšoje v novém 
světle, a to v choreografiích tvůrců z Nederlands Dans Theater, 
ve večeru nazvaném Večer současných choreografií.
V ČR šestá, v náchodském kině Vesmír již pátá sezona balet-
ních přenosů z Bolšoj Teatru v Moskvě bude zahájena v nedě-
li 16. října 2016.

Program sezóny 2016/2017
 Neděle 16. října 2016 v 16.45 hodin

Zlatý věk
Hudba Dmitrij Šostakovič, choreografie: Jurij Grigorovič
Šostakovičův balet, který byl v roce 1930 zakázán cenzurou se 
znovu vrací na jeviště! Cenzorům se nelíbil především pro zjev-
né reference k trendy evropským tancům, které byly považo-
vány za buržoazní. Námět byl politickou satirou společenských 
změn v tehdejší Evropě. 
 Neděle 6. listopadu 2016 v 15.45 hodin

Světlý pramen
Hudba Dmitrij Šostakovič, choreografie: Alexej Ratmanskij
Šostakovičův balet Světlý pramen z roku 1935 byl Stalinem za-
kázán, protože si dělal legraci ze socialitického realismu. Ale-
xej Ratmanskij, největší současný ruský choreografický talent se 
chopil zcela zapomenutého libreta i hudby a vytvořil tak kome-
diální balet, který podle kritiků „umí vtipem i zabíjet“. Ratman-
skij svým ostrovtipem oslovil diváky daleko za hranicí Ruska. 
Balet mu získal ohromné uznání v USA a zahájil jeho hvězdnou 
kariéru. Rok po premiéře Světlého pramenu byl jmenován umě-
leckým ředitelem Bolšoj baletu.

 Neděle 18. prosince 2016 v 15.45 hodin
Louskáček
Hudba Petr Iljič Čajkovskij, choreografie Jurij Grigorovič
Louskáček je rozkošné vánoční představení pro celou rodinu, 
pohádka o holčičce Marušce a jejím kouzelném vánočním dárku  
 – louskáčku na ořechy, který se v její fantazii promění v krásné-
ho prince. Balet na motivy pohádky E. T. A. Hoffmanna je sym-
bolem vánoční atmosféry po celém světě.
 Neděle 22. ledna 2017 v 15.45 hodin

Spící krasavice
Hudba Petr Iljič Čajkovskij, choreografie Jurij Grigorovič
Nesmrtelnou pohádku o Šípkové Růžence vypráví balet Spící kra-
savice ve skutku velkorysém stylu odrážejícím balet carského 
dvora 19. století. V Čajkovského melodické hudbě ožívají krásné 
valčíky, tanec dobré Šeříkové víly, zlé víly Carabosse, ale i dal-
ších pohádkových bytostí, jako Briliantové víly, Safírové víly; Ko-
coura v botách, Červené karkulky, či Modrého ptáka. Klasické 
nastudování s úžasnými výkony tanečníků Bolšoj baletu v jed-
nom z technicky nejnáročnějších baletů vůbec. Spící krasavice, 
balet typický pro rukopis svého choreografa Mária Petipy, je po-
dívanou pro celou rodinu. 
 Neděle 5. února 2017 v 15.45 hodin

Labutí jezero
Hudba Petr Iljič Čajkovskij, choreografie Jurij Grigorovič
Klasické Labutí jezero je symbolem Bolšoj baletu a ruské balet-
ní tradice. Romantická báje o dívkách zakletých do labutí, které 
může vysvobodit jen čistá láska je odrazovým můstkem pro ta-
nec s nadlidským půvabem a elegancí, ve kterém se prolíná krá-
sa lidská a labutí… 
 Neděle 19. března 2017 v 15.45 hodin

Večer současných choreografií
Hudba: Britten, Richter, Beethoven, choreografie Lightfoot, 
Leon, Ratmanskij. Večer složený ze 3 choreografií Variace Fran-
ka Bridge holandského choreografa Hanse van Manena, společ-
né dílo Sol León and Paul Lightfoota Jen krátce spolu a Ruské Va-
riace mladého choreografa Alexeje Ratmanského.
 Neděle 9. dubna 2017 v 16.45 hodin

Hrdina naší doby
Hudba Ilja Demutsky, choreografie Jurij Posokov
Celovečerní dramatický balet podle stejnojmenného klasické-
ho Lermontova románu o fenoménu tzv. „zbytečného člověka.“ 

Předprodej vstupenek:
Abonentní vstupné 230 Kč (při současné koupi minimálně 5 ks 
vstupenek z programové  nabídky – prodej od 1. 7. do 31. 8. 2016 
v pokladně kina Vesmír. Základní vstupné 280 Kč – prodej jed-
notlivých vstupenek od 1. 9. 2016 v pokladně kina Vesmír.
Zlevněné vstupné 250 Kč pro studenty, důchodce, ZTP – prodej 
jednotlivých vstupenek od 1. 9. 2016  v pokladně kina Vesmír.
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 Čtvrtek 7. července ve 20.15 hodin
Satelitní přímý přenos Kenneth Branagh Theatre Company z Ga-
rrick Theatre v Londýně
ROMEO A JULIE
Autor: William Shakespeare, režie: R. Ashford a K.  Branagh
Nové nastudování Shakespearova srdceryvného příběhu o za-
kázané lásce. Branagh a jeho tvůrčí tým představí moderní váš-
nivou verzi klasické tragédie z konce 16. století o dlouhotrvají-
cím sporu mezi veronskými rodinami Monteků a Kapuletů, které 
bude mít pro dva mladé milence chycené uprostřed konfliktu 
ničivé následky… Do hlavních rolí obsadil režisér Kenneth Bra-
nagh hvězdy své loňské filmové pohádky Popelka, Lily James 
(Panství Downton, Vojna a mír) a Richarda Maddena (Robb Stark 
ze Hry o trůny). Britská herecká legenda Sir Derek Jacobi si za-
hraje Romeova nejlepšího přítele Mercutia. Nastudováno v an-
glickém originále a uváděno s doprovodnými českými titulky.
Vstupné 250 Kč, studenti 200 Kč.
 Středa 13. července ve 20.00 hodin

Hudební dokument se spoustou muziky
LUCIE: PŘÍBĚH JEDNÝ KAPELY 
Filmovou afterparty, v kinech bezprostředně navazující na vel-
ké koncerty pořádané v červnu 2016 k 30tým narozeninám sku-
piny Lucie. 30 let spolu, 30 let bez sebe. Fenomenální skupina 
Lucie se poprvé představí i na plátnech kin! Strhující cesta ča-
sem, čtyři životy plné hudby v jednom z největších českých do-
kumentárních projektů tohoto roku! Jak vznikaly jejich nejzná-
mější hity? Co se dělo v zákulisí? Strhující příběh 30 let kapely 
Lucie vypráví dosud nezveřejněné záběry pořízené samotnými 
členy kapely a záznamy, o kterých si všichni mysleli, že už ani 
neexistují. Otevřené zpovědi členů kapely nakreslí portrét čtyř 
výrazných osobností, které spolu leckdy nedokázaly sedět v jed-
né místnosti… Vstupné 110 Kč.
 Sobota 23. července ve 20.00 hodin

Satelitní přenos koncertu z holandského Maastrichtu
KONCERT ANDRÉ RIEU Z MAASTRICHTU 2016 
André Rieu a jeho 12. koncert v kinech! André Rieu – s nizo-
zemský houslista, dirigent a skvělý bavič publika, známý širo-
kému publiku jako Král valčíků se specializuje na takzvanou leh-
kou klasiku a každoročně vystupuje před tisícovkami fanoušků 
v krásných kulisách svého domovského města Maastrichtu. I le-
tos ho jako již tradičně doprovodí známý Johann Strauss Orche-
stra spolu se soprány a tenory a dojde i na speciální hosty. An-
drého koncert trhal v roce 2015 rekordy v návštěvnosti v mnoha 
zemích a publikum zaujal v každém koutu světa. Letos se znovu 
těšíme na osvědčené, ale i nové tváře a doufáme, že vy budete 
opět u toho… Vstupné 230 Kč, studenti a senioři 200 Kč.

 Úterý 26. července ve 20.00 hodin
Digitální záznam rockového koncertu
QUEEN – HUNGARIAN RHAPSODY IN BUDAPEST '86
Jeden z nejlepších rockových koncertů vůbec a také první show 
západní kapely na stadionu za železnou oponou! To je vystoupe-
ní slavné skupiny Queen v Budapešti tři roky před pádem Berlín-
ské zdi. I pro kapelu to byl významný koncert, takže se rozhodla 
ho nechat kompletně celý zaznamenat. Na stadionu Népstation 
se sešlo neuvěřitelných 80 000 diváků a Queen zahráli hity jako 
Bohemian Rhapsody, Crazy Little Thing Called Love, I Want To 
Break Free a We Are The Champions. Koncert je navíc rozšířený 
o pětadvacetiminutový dokument zahrnující unikátní archiv-
ní záběry ze zkoušek, rozhovory s členy kapely a další nikdy ne-
zveřejněné materiály. 
Vstupné v předprodeji do 15. 7. 2016 – 150 Kč, dále za 200 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
 Pátek 26. srpna v 19.30 hodin

Satelitní přenos koncertu z Berlína
KONCERT BERLÍNSKÉ FILHARMONIE
Dirigent: Sir Simon Rattle
Program přenosu: Úvodní dokument. Pierre Boulez: Éclat (první 
verze pro 15 nástrojů z roku 1965). Gustav Mahler: Symfonie č. 7 
e-moll, pro velký orchestr. Zahajovací koncert sezóny 2016/2017.
Vstupné 220 Kč, v předprodeji do 14. 8. 2016 200 Kč.
 Čtvrtek 8. září ve 20.30 hodin

Předpremiérové představení nového hudebního alba
NICK CAVE: ONE MORE TIME WITH FEELING
Kapela Nick Cave & the Bad Seeds charizmatického australské-
ho zpěváka vydá 9. září 2016 netrpělivě očekávané album Skele-
ton Tree. Fanouškům se ho chystá poprvé představit netradičním 
způsobem ještě v předvečer oficiálního vydání – jednorázovou 
celosvětovou projekcí filmu Nick Cave: One More Time With Fe-
eling. Snímek je nejen detailním ‚making of‘ zaznamenávajícím 
vznik desky, ale také hlubokou osobní zpovědí Nicka Cavea. Vý-
sledkem je ‚drsný, syrový a křehký‘ hudební dokument, v němž 
zazní všech osm nových skladeb v pořadí již 16. studiového alba 
kapely. Hudba je protkaná rozhovory, zákulisními záběry i Cave-
ovým vyprávěním a nahodilými myšlenkami.
Zářijová premiéra filmu je o to exkluzivnější, že jí nebude před-
cházet vydání žádného singlu z alba!
Vstupné v předprodeji do 31. 7. 2016 – 200 Kč, dále za 250 Kč.

to vše v kině Vesmír v Náchodě v červenci 2016
SVĚTOVÉ KONCERTY A DIVADLO

Po ukončení 2. semestru Výtvarného programu AKADEMIE 
60+ je čas na krátké zhodnocení, poznatky a přínos tohoto pro-
gramu.

Oba semestry byly rozděleny do čtyř na sobě nezávislých ob-
lastí: 

– Prožitkové výtvarné techniky
– Kresba, malba
– Floristika
– Prostorová tvorba a keramika
Studentky poznávaly různé artefiletické techniky, ve kterých 

byl kladen důraz na prožitek výtvarné činnosti a následnou re-
flexi. Učily se kreslit úhlem, rudkou s použitím různých materi-
álů. Seznámily se s teorií barev a učily se pracovat s temperou. 
Ve floristice si vyrobily podzimní, adventní a velikonoční věnce, 
získaly zkušenosti při práci se sušinou, ale i živými květy. Pro ně-
které velkou neznámou byla práce s hrnčířskou hlínou, kde tvo-
řily z plátu, z volné ruky, ale učily se točit i na kruhu. 

Nadšení pro práci a výsledné kresby, dekorace a keramika byly 
velkou odměnou pro ně samotné, ale i pro lektory. Již nyní se 
všichni těšíme do dalšího školního roku.                                Mat

AKADEMIE 60+
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Koncem května proběhla v Arše akce 
s názvem „Saxík pro Síďu“. Jednalo se 
o hudebně tematické odpoledne, které 
mělo podpořit mladého saxofonistu Mar-
ka S. 

Marek S. je už delší dobu naším klien-
tem, který by si mohl touto cestou splnit 
sen v podobě získání vlastního hudebního 
nástroje. Díky soutěži „Pomáháme s Pro-
videntem“, jsme chtěli Markovi v cestě 
za jeho cílem pomoci, a proto jsme se roz-
hodli zapojit ho do tohoto projektu, kde 
může získat finanční příspěvek na vytou-
žený nástroj. Pozváni na tuto událost byli 
jak učitelé místních základních škol a uči-
telé ZUŠ, tak třeba i místostarosta, zástup-
ci jiných sociálních služeb města Náchod 
a v neposlední řadě samozřejmě také ro-
diny vystupujících. Účast byla hojná, je-
likož se na programu podílely i některé 
další děti, které do Archy pravidelně cho-
dí. Hosté tak mohli zhlédnout nejen sa-
motný výstup nadaného chlapce, ale i dvě 
pěvecká vystoupení dětí mladších, které 
jsou také našimi klienty. Velice emotivní 
bylo i vystoupení taneční skupiny „Robo-
tic Crew“, která si po svém bezchybném 
výkonu odnesla zasloužené ovace. 

Děkujeme všem, kdo se akce zúčastnili 
a Markovi budeme držet palce, aby se mu 
jeho přání splnilo.             

Dokořán z. s.

Saxík pro Síďu

Česko – země neznámá
po–pá | 13.00–14.00
populárně-naučný kvíz o ČR

Pavel Kudrna

Humoriáda
po–pá | 16.00–17.00
scénky na přání

Josef Dvořák | Uršula Kluková | Jiří Lábus ad.

Dobré dopoledne
po–pá | 9.00–12.00
informace z regionu, radioporadny, rozhovory

Lucie Peterková | Romana Pacáková

Dobré ráno
po–pá | 5.00–9.00
informační servis, soutěže

Jakub Schmidt

Žijeme tu 
s Vámi

Náchod
90.5 FM 

HK_inz_210x148_Zijeme tu s Vami_K1.indd   1 20.6.2016   9:34:17

Náchod, nádraží ČD – (modrá. zn): .): Bě-
loves – (zelená t. zn.; NS „Běloves po opev-
nění z 2. světové války“): Hotel Bona-
to, pěchotní srub Lom, Dobrošov – (žlutá  
t. zn.): hraniční přechod Česká Čermná/Br-
zozowie – (modrá t. zn.): Brzozowie, kaplič-
ka Matki Boskiej Bolesnej, zpět Brzozowie: 
(zelená t. zn.) – hraniční přechod Běloves/
Brzozowie – (žlutá t. zn.): Běloves – (modrá  
t. zn.): Náchod, Masarykovo náměstí (16 km)

Z Náchoda do sousedního Polska je to 
co by kamenem dohodil. Proto se s námi 
vydejte na středně náročný pěší výlet 
a objevte kouzlo ještě zcela neobjevené-
ho Polska alespoň na pohraničí. Po cestě 
můžete navštívit i některý z pěchotních 
srubů nebo pevnost Dobrošov a osvěžit 
se pramenem u lesní kapličky Matki Bo-
skiej Bolesnej. Náš výlet začíná na auto-
busovém nádraží v Náchodě a po modré 
turistické trase pokračuje směrem do Bě-
lovse. V Bělovsi navážeme na naučnou 
stezku „Běloves po opevnění z 2. světo-
vé války“, která nás provede kolem objek-
tů tehdejšího československého opevnění. 
Na Dobrošově stezku opustíme a budeme 
pokračovat po žluté trase. Po chvíli dojde-
me k hraničnímu přechodu nedaleko Čes-
ké Čermné. Odtud po modré značce po-

Do Polska za studánkou 
Marii a na Pivobraní

kračujeme do polské Brzozowie. Mineme 
kostel św. Piotra i Pawła a těsně za hřbito-
vem odbočíme vpravo, až dojdeme k pout-
nímu místu v lese – kapličce Matki Boskiej 
Bolesnej. Zde je ideální místo pro odpo-
činek a vydatnou svačinu, kterou může-
me zapít pramenem u kapličky. Vrátíme 
se zpět do Brzozowie, po zelené trase do-
jdeme na hraniční přechod, po žluté ná-
sledně do Bělovse a odtud zpět do Nácho-
da. Výlet končí v Náchodě na Masarykově 
náměstí.

Pokud se do polského příhraničí vydáte 
v sobotu 16. července, můžete žízeň z vý-
letu uhasit na oblíbeném Pivobraní, které 
se právě v tento den koná na náchodském 
náměstí. Na výběr zde bude pivo z více 
než deseti různých pivovarů a k tomu vše-
mu budou hrát kapely jako Wohnout, Tur-
bo, Tři sestry bandito nebo také Koletova 
hornická hudba.
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Jako každoročně i letos ve středu  
11. května se na mnoha místech náchod-
ského regionu mohli obyvatelé setkat se 
žáky základních a středních škol, kteří na-
bízeli společně se skauty a dalšími dobro-
volníky kolemjdoucím symboly boje pro-
ti rakovině – kvítky měsíčku lékařského 
s růžovou stužkou. Hlavním tématem sbír-
ky a letáků byla tentokrát prevence nádo-
rů prsu. Jde o jedno z nejčastějších onkolo-
gických onemocnění v evropské populaci 
s výskytem 63 diagnóz na 100 000 žen, 
u nás v České republice dokonce 71 přípa-
dů na 100 000 žen. Přes mnohé informač-
ní kampaně a možnosti screeningu mezi 
námi žijí ženy, které onemocnění zane-
dbají i v případě jasných příznaků. Dodr-
žováním jednoduchých zásad zdravého ži-
votního stylu lze však podle nejnovějších 
poznatků až polovině všech onkologic-
kých onemocnění dokonce předejít!

Členové náchodské pobočky Ligy proti 
rakovině, která již více než 20 let působí 

Poděkování za Květinový den 2016 
v náchodském regionu

na poli protinádorové prevence, připravi-
li celou sbírku ve spolupráci se čtrnácti 
středními školami a třemi skupinami 
skautů v mnoha městech a obcích Ná-
chodska, Broumovska, Policka, Trutnov-
ska, Novoměstska a Jaroměřska. A jaká 
je tedy konečná bilance letošní charita-
tivní sbírky v našem regionu? Celkem 
bylo prodáno 12 310 kytiček (o 1500 více 
než loni) a na celorepublikový účet sbír-
ky bylo posláno 269 097 Kč. V porovnání 
s loňským rokem je to opět více, a to do-
konce o 37 678 Kč! V každém případě je 
to úctyhodný výkon, za kterým stojí ob-
rovský kus práce členů Ligy proti rako-
vině Náchod i spolupracujících subjektů. 
Pořadí nejúspěšnějších škol je stejné jako 
loni. Největší pochvalu si právem opět za-
slouží Vyšší odborná škola zdravotnická 
a Střední zdravotnická škola Trutnov, kte-
rá díky svým žákům a pedagogům přispě-
la do sbírky částkou 43 695 Kč, druhá byla 
Obchodní akademie Náchod s 32 082 Kč 

Lidský život je 
tím nejcennějším, 
co můžeme mít. 
Jeho záchrana je 
proto po právu 
společností pova-
žována za hrdin-
ský čin.  Slečna 
Denisa Hurdál-
ková ze Starkoče 
se v květnu roku 

2014 stala svědkem dopravní nehody, při 
které se jí podařilo zachránit život mladé 
dívky. Denisa, která je členkou Sboru dob-
rovolných hasičů Běloves, o svém zážitku 
příliš nehovoří. Přesto se jí nakonec do-
stalo uznání a v Centru hasičského hnutí 
v Přibyslavi byla jednou z 26 oceněných, 
kteří si v sobotu 21. 5. 2016 převzali Me-
daile Za záchranu života. 

„Přijela jsem vlakem do Náchoda, abych 
se zúčastnila ohňostroje,“ začíná své vyprá-
vění Denisa. „Z nádraží jsem se vydala smě-
rem k náměstí. Sotva jsem však došla na ko-
nec perónu, bylo slyšet pištění pneumatik 
a silný náraz. Pár sekund na to se od hlav-
ní silnice ozýval zoufalý křik o pomoc,“ líčí 
Denisa dále svůj příběh. „Přispěchala jsem 
k přechodu pro chodce, na kterém stálo jed-
no nabourané auto, mladý muž klečící u bez-
vládného těla dívky a několik přihlížejících 
zvědavců, kteří jen zírali.  Dívka bez viditel-
ného zranění s očima v sloup se však celá 
třásla. Protože nikdo z přihlížejících lékař-
skou pomoc nepřivolal, požádala jsem pána 
vedle, aby ji přivolal. Sama jsem se hned po-
kusila zkontrolovat základní životní funk-
ce. Zaklonila jsem jí hlavu, co nejvíce to šlo. 

Při záchraně lidského života se hraje o čas
V tu chvíli jsem uslyšela hluboký a dlouhý 
nádech. Když jsem však po chvíli viděla, že 
se přestává klepat a pomalu přichází k sobě, 
strašně se mi ulevilo. Dívka totiž měla za-
padlý jazyk a dusila se,“ šťastně uzavírá 
Denisa dramatické okamžiky svého květ-
nového zážitku. Zachráněná dívka utrpě-
la pouze otřes mozku a bez vážnějších po-
ranění tak autonehodu přežila.

Podobná událost se může přihodit 
i vám či vašim blízkým. Proto bychom 
měli být co nejvíce připraveni. Někdy nám 
však psychika nedovolí, cokoliv udělat. 
Měli bychom však mít na paměti, že ob-
nova dýchání (záklon hlavy, vytažení za-
padlého jazyku, případně umělé dýchání), 
zástava krvácení či nepřímá srdeční ma-
sáž patří mezi úkony zachraňující lidský 
život. Musí však být provedeny co možná 
nejdříve. V opačném případě následná lé-
kařská péče, byť sebevíc odbornější, je již 
naprosto zbytečnou snahou o záchranu.

Ve dnech 6.–9. června proběhlo v měst-
ské knihovně již pojedenácté slavnostní 
pasování prvňáčků náchodských škol na 
čtenáře samotným zakladatelem města 
Náchoda rytířem Hronem. Chtěli bychom 
touto cestou poděkovat jménem knihovny 
i dětí panu Petru Bohušovi ze skupiny his-
torického šermu Manové Přemysla Otaka-
ra za každoroční laskavé zapůjčení dobo-
vého oblečení.

Pasování na čtenáře

V pátek 27. května jsme se zúčastnili 
oblíbeného Bambifestu, který tradičně po-
řádá "Déčko" spolu s různými zájmový-
mi organizacemi. Těsně před dobou, kdy 
jsme si stanovili čas oddchodu na rafty, 
jsme zjistili, že nám chybí jeden chlapec. 
Po 15 minutovém pátrání v areálu jsme 
kontaktovali Městskou policii Náchod 
a požádali ji o pomoc. Díky ochotě a profe-
sionalitě policistů byl chlapec do 5 minut 
nalezen na autobusovém nádraží. Chtěla 
bych touto cestou poděkovat všem, kteří 
se na této pátrací akci podíleli.

 S úctou H. Kábrtová, učitelka

Poděkování

a na třetím místě se umístila Střední ško-
la propagační tvorby a polygrafie Velké 
Poříčí s 26 471 Kč. Výborného výsledku do-
sáhli také žáci náchodské Academie Mer-
curii s nejvyšším vybraným průměrem 
na jednu kytičku 26,75 Kč. 

Poděkování tedy patří dárcům i všem 
dobrovolným prodejcům – žákům, stu-
dentům i jejich pedagogům, skautům 
a členům LPR Náchod za jejich obětavý 
přístup ke sbírce.

Zásadní podíl na úspěšnosti celé ná-
chodské sbírky mají každoročně dvě pil-
né organizátorky, které se již mnoho let 
věnují práci pro Ligu proti rakovině, paní 
Helena Vomáčková a paní Eva Hrnčířo-
vá, samy onkologické pacientky. Upřím-
ný dík také patří pracovníkům a pracovni-
cím České pošty Náchod, jmenovitě paní 
Vašíčkové a Kubečkové, za ochotu a rych-
lé zpracování výsledků sbírky a za dopra-
vu pokladniček pracovníkům poštovní-
ho depa pod vedením paní Šedivé a paní 
Novákové.

Mgr. Renata Lelková
Liga proti rakovině Náchod



červenec–srpen 2016 19PEVNOST DOBROŠOV

  Pevnost Dobrošov zve na prohlídku! 
 PROGRAM NA PEVNOSTI DOBROŠOV V LÉTĚ 2016

V červenci a srpnu otevřeno denně vždy od 10 do 18 hod., v jiný 
termín pro předem ohlášené organizované výpravy. Návště-
vu lze objednat na tel. čísle 724 120 498, popř. na 491 426 047, 
491 423 248 nebo na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo 
nám. 1, 547 01 Náchod, pevnost.dobrosov@seznam.cz. 
Zajímavé akce o prázdninách:
Srub Jeřáb 
Během letních prázdnin bude každý den otevřen pěchotní srub 
Jeřáb. Nově nainstalovaná expozice přibližuje osudy vojáků ze 
září 1938. K vidění jsou rovněž unikátní malby, jejichž autorem 
byl jeden z vojáků improvizované osádky. 
Vycházky po naučné stezce s průvodcem
O prázdninách budou průvodci s návštěvníky procházet po na-
učné stezce od dobrošovské pevnosti ke srubu Březinka. Komen-
tované prohlídky se uskuteční při dobrém počasí a minimálním 
počtu 8 osob. Podrobnější informace v pokladně pevnosti. 
Sraz historických vozidel
V sobotu 2. 7. 2016 se u pevnosti uskuteční sraz historických 
vozidel Klubu historických vozidel Metuje. Akce začíná v 9.30 
hod. na Masarykově náměstí v Náchodě, odkud se kolona rozjede 
na Pevnost Dobrošov, kde si budete moci veterány prohlédnout.
Dobrošovské dřevobraní
O víkendu 9. a 10. července se od 10 hodin uskuteční 1. ročník 
Dobrošovského dřevobraní. Během dřevořezbářského sympozia 
v areálu pevnosti návštěvníci uvidí práci dřevořezbářů, kterou 
budou moci prostřednictvím žetonů ohodnotit. Program dopl-
ní od 18 hodin vystoupení hudební skupiny Modeus z Hronova. 
Dále mezi 18. a 20. hodinou budou probíhat večerní prohlídky. 
Podporujeme naše vojáky!
Poslední červencový víkend (30. a 31. 7. 2016) proběhne pod zá-
štitou ministra obrany Martina Stropnického, náčelníka Gene-
rálního štábu AČR Josefa Bečváře a vicepremiéra Pavla Bělobrád-
ka benefiční akce Podporujeme naše vojáky!, jejímž smyslem je 
prezentace vojáků armády ČR a získání finančních prostředků 
pro Vojenský fond solidarity. Prezentovány budou i kluby vojen-
ské historie, včetně bojové techniky, a ukázky ostravského zá-
chranného týmu USAR v podzemí. V sobotu 30. 7. se od 13 hod. 
uskuteční bitevní ukázka „Bitva o kótu 534“, která nás zavede 
do událostí Karpatsko-Dukelské operace v roce 1944. Od 18 hod. 
vystoupí populární zpěvačka Kamila Nývltová. 
Modely bojové techniky
V sobotu 6. srpna si mnoho zábavy užijí jak malí, tak velcí, ne-
boť přímo v areálu pevnosti si budou moci prohlédnout plasti-
kové modely bojové techniky; některé z nich (RC modely) uvi-
dí přímo v akci. 
Na památku Jana Prostředního
V pátek 12. srpna od 11 hod. si připomeneme osobnost Jana Pro-
středního, který přesně na den před 78 lety při stavbě dobro-
šovské tvrze zahynul. Při této příležitosti bude odhalen pietní 
náhrobek a položeny věnce. Kromě běžných prohlídek proběh-
nou i netradiční hrané prohlídky věnované dělníkům a stavbě 
pevnosti (hrané prohlídky proběhnou v 10.30, 12.30, 14.30 a po-
slední v 16.30 hod.).
Se starostou do pevnosti
V sobotu 20. srpna od 10 hodin se uskuteční 2. ročník prohlídek, 
kdy se Vašim průvodcem stane starosta města Náchoda Jan Bir-
ke. Cestou podzemím však potkáte také projektanta tvrze, dělní-
ky, vojáky a mnohé další. Vše doplní zajímavý doprovodný pro-
gram pro děti i dospělé.
Mezinárodní noc pro netopýry
V sobotu 27. srpna je od 19 hodin pro zvídavé návštěvníky při-
praven program v rámci Mezinárodní noci pro netopýry. Zajíma-
vosti o netopýrech a jejich přebývání na dobrošovské pevnosti, 
která je vyhlášena jako evropsky významná lokalita-zimoviště 
netopýrů, přednese Mgr. Josef Hotový, zoolog Muzea východních 
Čech v Hradci Králové.
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Město Náchod pravidelně investuje do oprav místních komu-
nikací. Stejně tak tomu bude i v letošním roce. V první polovině 
června byly vytypovány v obvodu města Náchoda komunikace 
ve špatném stavebním stavu a navržena nejefektivnější a sou-
časně nejlevnější varianta jejich opravy.

V průběhu měsíců června a července tedy opraví Technické 
služby města Náchoda, s. r. o., tyto komunikace:

V Náměrkách – od mostu přes řeku Metuji po křižovatku s cy-
klostezkou do Pekla – povrch komunikace je popraskaný a vy-
spravovaný

Pod Brankou – od lesa po křižovatku s ulicí Dobenínskou – po-
vrch je v současné době ve velmi špatném stavu, na konci své 
životnosti
Dobenínská – od křižovatky s ulicí Novoměstskou po začátek ga-
ráží – kryt vozovky je popraskaný, místy propadlý – bude opra-
veno souběžně s rekonstrukcí ulice Pod Brankou 
U Zastávky – od zahradnictví po tunel „u Stříbrného potoka“  
– komunikace je ve špatném stavu
Pod Homolkou – povrch komunikace je popraskaný a vyspra-
vovaný
Zámecká a Máchova – od spodního vstupu do Déčka po auto-
opravnu – kryt vozovky popraskaný, vyspravovaný a místy pro-
padlý 
Smetanova, Ovocná – od ul. U Vodojemu po Šafaříkovu – ul. 
Smetanova i Šafaříkova jsou nově zrekonstruované, zbývá pro-
pojení těchto ulic přes ul. Ovocnou – kryt vozovek je v tomto 
místě popraskaný a vyspravovaný 
Na Přadýnku – od ul. Borská kolem rybníčku po ul. Na Přadýnku. 
Ulice Na Přadýnku i Rybářská jsou nově zrekonstruované, zbý-
vá dokončit vjezd od ul. Borské, kde je kryt vozovky popraska-
ný a vyspravovaný
Myslbekova, Bílkova – povrchy popraskané, vyspravované, pro-
padané
Vítkova, Müllerova – špatný stav, velké díry, prohlubně po pří-
pojkách – před kompletní rekonstrukcí obou komunikací budou 
opraveny alespoň největší nerovnosti

U většiny těchto komunikací je kryt vozovky popraskaný, 
vyspravovaný a místy propadlý. Díry, propadliny a nerovnosti 
v uvedených komunikacích budou vyrovnány tryskovou meto-

Místní komunikace čekají opravy

dou a následně proveden nátěr asfaltovou emulzí, v mnoha pří-
padech v celé šířce vozovky.

Kromě uvedených komunikací bude v letošním roce zrekon-
struován i chodník v ulici Myslbekova (od ulice Jugoslávské ko-
lem mateřské školy po křižovatku s ulicí Bílkova), dále chodní-
ky v ulici U Vodojemu (srpen–září 2016) a kompletně opravena 
příjezdová cesta, parkovací plochy a chodník na Karlově kopci 
v ulici Zahradní za domem čp. 336 (předpokládaný termín – ří-
jen 2016).

Hnědouhelný provoz největší teplárny v Náchodě čeká rozsáh-
lá modernizace. Přechod výroby tepla na ekologický zemní plyn 
si do roku 2018 vyžádá investici 100 mil. korun. 

Teplárna Náchod společnosti RWE Energo dodává teplo pro 
pět tisíc místních domácností, průmysl, školy, úřady a zdravot-
nická zařízení. Na zásobování města teplem však nebudou mít 
stavební práce vliv. Harmonogram úprav vychází vstříc potře-
bám odběratelů a většina prací je naplánovaná v letních mě-
sících. Po dokončení modernizace bude moci RWE Energo ga-
rantovat svým zákazníkům stejně spolehlivý odběr tepla jako 
doposud a za konkurenceschopnou cenu.

Úprava teplárny na spalování zemního plynu zvýší nejen efek-
tivitu výroby tepla, ale je i výrazně ekologická. Sníží prašnost 
z dosavadního skladování a spalování uhlí a přispěje ke zvýše-
ní čistoty ovzduší ve městě. Moderní areál nabídne také využití 
staré železniční vlečky jako jednu z možností pro odlehčení pře-
tížené náchodské dopravy. 

Modernizace kotlů i rozvodů
V zařízení teplárny dojde k odstavení již zastaralého hnědo-

uhelného zařízení. Výrobu tepla do budoucna zajistí dva stávající 
plynové kotle, které projdou modernizací. K nim přibydou ještě 

Teplárna v Náchodě prochází ekologizací, teplo bude vyrábět ze zemního plynu

nové jednotky kombinované výroby tepla a elektřiny. RWE zmo-
dernizuje i soustavu rozvodů mezi teplárnou a přípojkami zákaz-
níků. Zkvalitněním rozvodné sítě sníží ztráty při distribuci tepla.

V Teplárně Náchod se již od roku 1909 vyrábí pára pro úče-
ly vytápění a ohřevu, stejně jako k výrobě elektrické energie 
a technologickému využití. Primárně však zajišťuje stabilní zá-
sobování města teplem prostřednictvím centralizované rozvod-
né soustavy.                  (PI)
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  15. listopadu 2016
Božena Němcová – Neumím jinak, než láskou
Hrají: Tatiana Vilhelmová, Aleš Procházka, Tomáš Pavelka
Hudební spolupráce: Emil Viklický
Režijní spolupráce: Viktorie Čermáková
Byla mučednicí lásky. Hořela pro ni – neuměla jinak, než láskou 
– ale nepotkala ji.
 

  prosinec 2016
Braňo Holiček a kol.: #jsi_user
Studio Ypsilon
Režie: Braňo Holiček
Hrají: Petr Vršek, Daniel Šváb, Petr Hojer, Mikuláš Čížek a Mari-
ana Čížková j. h.
Duševně nemocný člověk, neschopný běžného života mezi lidmi, 
kterému internet nahrazoval sociální kontakt...
 

  leden 2017
Jess Borgeson, Adam Long, Daniel Singer: Souborné dílo Willi-
ama Shakespeara ve 120 minutách
Divadlo v Dlouhé
Režie kolektiv a Jan Borna
Hrají: Jan Vodráček, Miroslav Táborský a Martin Matejka 
Život a dílo Williama Shakespeara pouze ve 120 minutách, a jest-
li vám to připadá nemožné, přijďte se podívat.
 

  únor 2017
Jiří Ondra: KRYL – Zmrdtvýchvstání zažít
Divadlo D21
Každý máme svého Kryla
Režie: Jiří Ondra
Hrají: Hana Mathauserová, Michal Dudek, Jiří Panzner j. h., Ri-
chard Fiala j. h., Anita Krausová j. h. 
Lidé, a snad i mladí, pravděpodobně písničky Karla Kryla znají. 
Chápou však pravý význam jeho textů?
  

  březen 2017
Dodo Gombár, Roman Sikora, Roman Holý: Popeláři
Švandovo divadlo
Režie: Dodo Gombár
Hrají: Tomáš Červinek, Patrik Děrgel, Tomáš Pavelka, Robert 
Jašków, Miroslav Hruška, Klára Cibulková, Andrea Buršová, Réka 
Derzsi, Marta Dancingerová, Adam Vacula, Blanka Popková, Fi-
lip Marhoul 
Původní český muzikál v rytmu funky s hudbou Romana Holé-
ho, vypráví příběh, jaký by chtěl zažít každý chlap, který toužil 
být jako malý kluk popelářem
 
 
Prodej abonentek v cenách od 600 do 800 Kč bude zahájen  
v pondělí 5. září 2016 v Městském informačním centru v Nácho-
dě, tel. 491 426 060, email: infocentrum@mestonachod.cz. Výraz-
né studentské slevy!
Sledujte naše webové stránky www.beraneknachod.cz 

KLUB MLADÉHO DIVÁKA
nové abonmá městského divadla – listopad 2016/březen 2017

Plánujeme nové abonmá pěti divadelních přestavení pro mladého diváka nejen duchem.
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Stali jste se obětí trestného činu? Nebo si myslíte, že se vám 
to nemůže nikdy stát? Omyl! Může se jí stát kdokoliv a kdyko-
liv, stačí k tomu velmi málo. Můžete být zraněným účastníkem 
autonehody nebo se stát terčem zájmu zlodějů. Může ovšem do-
jít i k mnohem závažnějším činům, kdy vám ublíží osoba blízká 
a nemusí jít jen o urážky nebo facky. Obětí je vlastně i člověk, 
který sice není přímým účastníkem, ale je to někdo z jeho rodi-
ny či přátel. Přesto pocity, které v něm trestný čin vyvolává, jsou 
pro něho bolestné a ubližují mu. 

Povětšinou ani nepomyslíte na to, že byste se s podobnou situ-
ací někdy setkali a řešili ji. Ale co když se to stane…? Co můžete 
dělat? Jak postupovat a jak se s celou situací vyrovnat? 

Obraťte se nás, na Občanskou poradnu Hradec Králové/Jičín/
Náchod. V rámci projektu „Šance jít dál“ jsme rozšířili stávající 
rozsah poradenství lidem, kteří se stali oběťmi nějaké trestné 
činnosti nebo byli sami účastni poškozujícího jednání, o nové 
služby. Nabízíme nejen bezpečnou pomoc a partnerství v řešení 
krizové situace, ale i emoční podporu, dostatek času a bezpečný 
prostor pro vyslechnutí celého příběhu. V případě potřeby za-
jistíme psychologickou pomoc, poradíme co dál, vysvětlíme po-
stupy institucí a poskytneme na ně kontakty (zdravotnická za-
řízení, policie, soud) nebo tam naše klienty přímo doprovodíme.

Pamatujte, nikdy nejste na problém sami! Prvním krokem 
k řešení situace je vyhledat pomoc a nebát se mluvit o svém pro-
blému nahlas. Naše poradna je bezplatná, diskrétní a nestranná 
a můžete jí využít i jako anonymní klienti. Najdete nás na adre-
se Třída ČSA 543, Hradec Králové (naproti Adalbertinu)/ Vrchlického 
823, Jičín (dům s pečovatelskou službou, 3. patro)/Kamenice 113, Ná-
chod (pasáž Magnum, 1. patro) kontaktovat nás můžete také tele-
fonicky 734 734 818/ 736 472 676/ 734 370 960 nebo prostřednictvím 
emailu ophk@ops.cz/opjicin@ops.cz/opnachod@ops.cz 

Občanská poradna 
pomáhá také obětem trestných činů
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OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS 
v NÁCHODĚ
vás zve na

31. ročníku běhu

NÁCHOD – DOBROŠOV
NEDĚLE 17. ČERVENCE 2016

START v 10.00 hodin od zimního stadionu v Náchodě. Trať 
závodu měří 7400 m s převýšením 283 m a cílem na JIRÁS-
KOVÉ chatě na Dobrošově.
PŘIHLÁŠKY a PREZENTACE: v restauraci na zimním sta-
dionu v Náchodě v době od 8.15 do 9.40 hodin v den koná-
ní závodu.
STARTOVNÉ: 70 Kč (jednotné pro všechny účastníky běhu)
Běh je veřejným závodem. Mládež do 18 let pouze se sou-
hlasem rodičů. Běh je součástí 31. ročníku českého pohá-
ru běhů do vrchu.
Za zdravotní stav ověřený lékařskou prohlídkou zodpovídá 
účastník závodu sám, případně vysílající organizace, u zá-
vodníků mladších 18 let rodiče.

KATEGORIE:
JUNIOŘI 1997 a mladší
MUŽI „A“ (do 39 let) rok narození 1996–1977
MUŽI „B“ (40–49 let) rok narození 1976–1967 
MUŽI „C“ (50–59 let) rok narození 1966–1957
MUŽI „D“ (60–69 let) rok narození 1956–1947
MUŽI „E“ 70 let a starší rok narození 1946 a starší

JUNIORKY 1997 a mladší
ŽENY „A“ (do 34 let) rok narození 1996–1982
ŽENY „B“ (35–44 let) rok narození 1981–1972
ŽENY „C“ (45–54 let) rok narození 1971–1962
ŽENY „D“ (55 a více) rok narození 1961 a starší

První tři závodníci v každé kategorii obdrží věcnou cenu!
Traťové rekordy: muži – M. Vítek (23:30 min.), ženy – A. Pi-
chrtová (27:48 min.)
Vyhlášení výsledků proběhne v cíli cca 30 minut po doběh-
nutí posledního závodníka (cca 11.30 hod.). Výsledky budou 
vyvěšeny na stránkách http://iscarex.cz/ceskypohar.
Další informace na tel. 775 945 866 (p. Rufer) nebo tel. 
723 336 863 (p. Kopecká) a na e-mailu: rufer@cushk.cz.
Ubytování zajištěno ve sportovní hale SK Náchod (Rubena) 
– ubytovna – tel. 723 336 863.

Na shledanou v Náchodě 
v neděli 17. července 2016!

Libor Nejman, v. r.
hlavní rozhodčí

Hana Kopecká, v. r.
ředitelka závodu

Starším žákům oddílu házené TJ Náchod se závěr sezóny 
2015/2016 opět vydařil. Nebyl sice úplně podle jejich představ, 
i tak to byl závěr úspěšný. Ale popořádku.

Prvním velkým úspěchem je 11. místo v Žákovské lize star-
ších žáků (z 25) se ziskem 28 bodů. Po loňském 19. místě jde o vý-
znamný posun. A nebýt některých nešťastně prohraných zápa-
sů, mohlo to být ještě lepší.
Branky v soutěži: J. Fišer 141, D. Komárek 108, T. Lipovský 95,  
T. Beránek 61, L. Novohradský 58, R. Nagl 28, J. Zetek 23, R. Hartmann 
10, A. Joudal 1, Z. Krčál, D. Katuš.

Druhým úspěchem v pořadí je 2. místo a zisk stříbrných me-
dailí ve společné krajské soutěži Libereckého, Královéhradecké-
ho a Pardubického kraje, pořádané Libereckým krajským svazem 
házené – Inter REG lize. Podařilo se tak obhájit umístění z loň-
ského ročníku. A stejně jako vloni se i letos o vítězi rozhodovalo 
v posledním vzájemném utkání mezi družstvy Náchoda a Jičína, 
tentokrát v Jablonci nad Nisou. Před začátkem zápasu ztrácel Ná-
chod na vedoucí Jičín jediný bod. Zápas to byl z obou stran bo-
jovný i herně zajímavý. Náchodským se ale nepodařilo ubránit 
nejlepšího střelce Jičína a prohrou o čtyři branky tak přišli o zla-
té medaile. (1. Jičín, 2. Náchod, 3. D. Králové n/L, 4. Pardubice)
Branky v soutěži: J. Fišer 172 (nejlepší střelec soutěže), T. Lipovský 126, 
T. Beránek 100, D. Komárek 97, L. Novohradský 89, R. Nagl 66, J. Ze-
tek 44, R. Hartmann 34, A. Joudal 20, Z. Krčál a D. Fišer 5, D. Katuš 1.

Do třetice. Tradicí se už stala účast na mezinárodním turnaji 
v Polance nad Odrou. Specialitou tohoto házenkářského turnaje 
je, že se část zápasů hraje na travnatém fotbalovém hřišti. Naši 
žáci už si s tím, díky zkušenostem z minulých ročníků, poradi-
li a ze sedmičlenné základní skupiny postoupili do závěrečných 
bojů bez porážky z 1. místa, jen s jednou remízou s týmem Vel-
kého Meziříčí. V semifinále si poradili s Kopřivnicí a vybojovali 
tak účast ve finále. Druhým finalistou byl Frýdek-Místek. A bylo 
to finále, jak má vypadat. Před zaplněným hledištěm se hrála 
rychlá, dynamická, kombinační a obětavá hra z obou stran, na-
pínavá až do úplného konce. Náchodští si v jejím průběhu vybu-
dovali tříbrankový náskok. Přišlo však několik nepřesných střel 
a stav zápasu byl minutu před koncem nerozhodný. Pokus o ví-
tězný gól se nám, bohužel, nepovedl. Naopak soupeři přálo štěs-
tí a tři sekundy před sirénou vstřelil do naší branky zlatý gól. 
Na nás tak zbyla „jen“ opět stříbrná medaile. (1. Frýdek-Místek, 
2. Náchod, 3. Vsetín, 4. Kopřivnice)

Věřme, že se na tyto úspěchy podaří navázat i v příští sezóně. 
Je jedno, jestli ve starších žácích nebo v mladším dorostu, kam 
část úspěšného týmu žáků přechází.                (PL)

Stříbrný závěr sezóny
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O víkendu 2.–3. 7. 2016 se v Náchodě vů-
bec poprvé uskuteční závod horských kol, 
který je zařazen v Československém seri-
álu 24 hodin MTB.

Vše bude probíhat v příměstském par-
ku Montace. 

 

Závod začne v sobotu 2. 7. přesně ve 12 
hodin, a pak budou jezdci projíždět Mon-
tací 24 hodin. 

Prosíme, abyste se v době konání zá-
vodu po Montaci pohybovali s opatrnos-
tí. Neznamená to však, že byste do Mon-
tace neměli zavítat. Ba naopak. Budeme 
moc rádi, když přijdete závodníky podpo-
řit, povzbudit, a pomůžete nám pro ně vy-
tvořit příjemnou atmosféru.

Fandění sebere sílu, vyschne při něm 
v hrdle, a tak máme pro Vás v kempu 
Montace přichystané pivko a občerstvení. 

Neváhejte tedy vyrazit a svou účastí 
podpořit bezva akci.

Více informací naleznete také na na-
šich webových stránkách: 
http://www.nachodska24hoursmtb.cz/

Za organizační tým se na vás těší
 Lukáš Habr

Závod horských kol

MISTRYNĚ EVROPY – skupina kadetky POM POM
MISTRYNĚ EVROPY – skupina juniorky BATON
MISTRYNĚ EVROPY – skupina juniorky POM POM
MISTRYNĚ EVROPY – Tereza Kubínová, sólo kadetky POM POM
MISTRYNĚ EVROPY – N. Valentová, T. Kubínová, duo kadetky POM POM
I. VICEMISTRYNĚ EVROPY – miniformace kadetky MIX
II. VICEMISTRYNĚ EVROPY – skupina kadetky BATON
II. VICEMISTRYNE EVROPY – Nikola Valentová, sólo kadetky POM POM
II. VICEMISTRYNE EVROPY – Nina Sedláčková, sólo juniorky POM POM
II. VICEMISTRYNĚ EVROPY – Adéla Černá, sólo seniorky POM POM
II. VICEMISTRYNĚ EVROPY – K. Truxová, P. Nováková, K. Kubrtová, trio kadetky BATON

Mažoretky MONA 
jsou několikanásobné Mistryně Evropy 2016

Ve dnech 9.–12. června 2016 se náchod-
ský tým mažoretek MONA zúčastnil XI. 
Mistrovství Evropy v mažoretkovém spor-
tu, které se konalo v chorvatské Crikveni-
ci. Nominace na tuto významnou soutěž 
si děvčata vybojovala na sérii Mistrovství 

ČR a reprezentovat do Chorvatska přijela 
s celkem 17 svými letošními choreogra-
fiemi. V průběhu mistrovství se náchod-
ským slečnám podařilo proměnit hned  
11 svých startů v cenné kovy a domů tedy 
odjížděly s následujícími tituly:

Spolu s uvedenými oceněními si děvča-
ta vybojovala dále ještě velké množství 
postupů na Mistrovství světa 2016, jež 
se uskuteční koncem srpna v Praze. Kro-
mě obdivuhodných úspěchů si náchodské 
mažoretky z mořem provoněného Chor-
vatska odvezly také velkou spoustu ne-

V termínu 10–12. 6. 2016 se konal  
6. ročník Českého poháru v Náchodě. V ka-
tegorii minižáci se účastnilo sedm týmů: 
PKC Náchod, VKC Kolín, TKC Děčín, KK 
Brno, KKNL Brno, AFK Respo Kutná Hora, 
SKK Dolphins Prievidza. V systému kaž-
dý s každým odehráli minižáci v sobotu 
21 zápasů, v neděli potom semifinálové 
souboje určily družstva usilující o medai-
lové pozice: O bronz se utkala družstva 
PKC Náchoda a KKNL Brno. K vidění byl 
korfbal, ve kterém obě družstva usilova-
la o to, kdo bude lepším střelcem, protože 

oba týmy se ukázaly být velkými bojovní-
ky. Nakonec se radovali domácí, povzbu-
zováni mohutně svými příznivci. Ve finále 
byly boje ještě urputnější: korfbalisté VKC 
Kolín a KK Brno předvedli zajímavý sou-
boj, plný obrovské snahy zvrátit vítězství 
na svou stranu. Přesto byl na konci neroz-
hodný výsledek, a tak rozhodoval penal-
tový souboj. Šťastnější v něm byli hráči 
VKC Kolín, kteří prošli celou soutěží s vel-
kou suverenitou.

Mladší žáci: PKC Náchod, KKNL Brno, 
KK Brno, Golianovo, SKK Dolphins Prie-
vizda, AFK Respo Kutná Hora. 15 zápasů 
odehráli mladší žáci v sobotu a další dva 
zápasy ve skupinách o umístění v neděli. 
Suverenitu prokázal tým Nového Lískov-
ce, který přesvědčivě zvítězil, druzí byli 
korfbalisté z Kutné Hory a bronz vybo-

Český pohár v Náchodě již pošesté
Účast slovenských družstev
Rekordní počty účastníků

KOFRBAL

zapomenutelných zážitků a energie do 
nové sezóny, která se započne již v září. 
Pokud by ses i ty chtěla stát součástí na-
šeho týmu, stačí nás kontaktovat na ad-
rese mazoretky-nachod@seznam.cz. Na 
všechny nové kamarádky se již nyní tě-
šíme.                              Veronika Pecoldová

jovali zaslouženě domácí. Čtvrtou příčku 
obsadilo slovenské družstvo z Prievidzi, 
následované KK Brno a Goliánovem.

Velmi kvalitní turnaj sehráli starší žáci. 
Turnaje se účastnilo pět týmů a za dva 
dny sehráli 12 utkání. O vítězi rozhodoval 
ve finále poměr míčů. Trenéři si tento tur-
naj moc pochvalovali, vždyť bylo k vidění 
i několik reprezentantů z U16.

Účastnilo se 168 dětí, 37 trenérů a do-
provodu, 10 rozhodčích a dva hlavní roz-
hodčí a 12 organizátorů z Náchoda.
Na shledanou za rok v Náchodě?
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v červenci a srpnu 2016 v Regionálním muzeu Náchod

Přehled kulturních akcíStátní zámek Náchod
  V měsících červenci a srpnu nabídne náchodský zámek ná-

vštěvníkům prohlídky Piccolominské expozice, Salonů II. patra, 
expozice Na dvoře vévodském a Malého okruhu (věž s hlado-
mornou, terasa a středověké sklepení) a to od úterý do nedě-
le od 9 do 18 hodin. 

  O víkendech v 10 a 14 hodin bude pro zájemce o faleristiku 
otevřena Expozice řádů, mincí, medailí, šperků a vyznamená-
ní, která je spojena s prohlídkou I. okruhu (v ostatních dnech 
je prohlídka možná pro objednané skupiny deseti a více osob). 
V pondělí otevřen pouze I. okruh – Piccolominská expozice 
od 10 do 16 hodin.

KULTURNÍ A DALŠÍ AKCE ČERVENEC
  2. 7. Mše svatá v zámecké kapli 

Nanebevzetí Panny Marie v 16 hodin.
   6., 13., 20. a 27. 7. – Prohlídky půd 

Při prohlídce půd a historických krovů nad hlavními zámecký-
mi budovami si návštěvníci prohlédnou pozdně barokní střeš-
ní konstrukci a seznámí se s historickými tesařskými pojmy 
jako hambalka, zazubený rošt, rybinové plátové spoje, námět-
kový krov apod. 
Vstupné: 30 Kč/plné, 20 Kč/snížené. Začátek prohlídek ve 14 hodin.

   22.–23. 7. – Večerní prohlídky s „Černou paní“
Přijďte si i Vy s námi vychutnat tu jedinečnou atmosféru zámec-
kých komnat po setmění. Svým honosným sídlem vás provede 
sám kníže Ottavio Piccolomini, který vás seznámí i se svojí man-
želkou Marií Benignou, známou jako „Černá paní“. Na závěr za-
zní ukázka z renesanční a barokní hudby v podání žáků ZUŠ Po-
lice nad Metují.
Vstupné: 120 Kč/plné, 80 Kč/snížené, 360 Kč/rodinné.
Začátek prohlídek ve 21, 22 a v případě zájmu i ve 23 hodin
Nutná rezervace na tel. 491 426 201, 608 181 921, 
nebo e-mailu: prokopova.lucie@npu.cz

   30.–31. 7. – Šermířská vystoupení Manů Přemysla Otakara
Krátká komentovaná šermířská vystoupení skupiny historické-
ho šermu Manové Přemysla Otakara na I. zámeckém nádvoří u 
velké věže. Vstupné: 20 Kč (jednotné). Začátek jednotlivých vystou-
pení v 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin. 

   3., 10., 17., 24. a 31. 8. – Prohlídky půd

   6. 8. Mše svatá v zámecké kapli 
Nanebevzetí Panny Marie v 16 hodin.

   19. – 20. 8. – Večerní prohlídky s „Černou paní“
Přijďte si i Vy s námi vychutnat tu jedinečnou atmosféru zámec-
kých komnat po setmění. Svým honosným sídlem vás provede 
sám kníže Ottavio Piccolomini, který vás seznámí i se svojí man-
želkou Marií Benignou, známou jako „Černá paní“. Na závěr za-
zní ukázka z renesanční a barokní hudby v podání žáků ZUŠ Po-
lice nad Metují.
Vstupné: 120 Kč/plné, 80 Kč/snížené, 360 Kč/rodinné.
Začátek prohlídek ve 21, 22 a v případě zájmu i ve 23 hodin
Nutná rezervace na tel. 491 426 201, 608 181 921, nebo e-mailu: pro-
kopova.lucie@npu.cz

   Po oba dva prázdninové měsíce zámek pořádá Pohádkové 
prohlídky pro děti s Kateřinou Vilemínou Zaháňskou nebo 
Petrem Bironem v expozici „Na dvoře vévodském“ s možnos-
tí fotografování v interiéru. Úterý – neděle vždy v 10, 12 a 14 
hodin. Vstupné se nemění. (Foto je v ceně vstupného). Doba tr-
vání prohlídky je 25 minut. Pokud si budete chtít objednat pro-
hlídku na jinou hodinu, volejte alespoň 2 dny předem na tel.: 
608 181 921.
Těšíme se na Vaši návštěvu! Správa Státního zámku 
v Náchodě. www.zamek-nachod.cz.

  POST BELLUM 1866 – válečné hroby, archeologie  
 bitevního pole, dozvuky války…

U příležitosti 150. výročí prusko-rakouské války zveme návštěv-
níky na výstavu POST BELLUM 1866, která probíhá ve výstavní 
síni muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) do 30. 10. 2016. Hlav-
ním námětem je to, co následovalo po bitvách u Náchoda a Čes-
ké Skalice a obecně po ukončení války. Na výstavě je tak např. 
prezentována problematika pohřbívání mrtvých a péče o váleč-
né hroby. Významnou součást tvoří archeologické nálezy získa-
né z výzkumů hromadných hrobů vojáků pohřbených po bitvě 
u České Skalice, včetně rekonstrukce části nálezové situace hro-
madného hrobu prozkoumaného při stavbě silničního obchvatu 
v roce 2003. Dále je prezentován modelový výzkum části boji-
ště u Václavic, kolekce dobových palných zbraní, která doku-
mentuje úroveň tehdejšího puškařství a především opožděnou 
reakci na převahu pruských zadovek. K vidění jsou např. rakous-
ké úpravy předovek Lorenz na zadovky soustavy Wänzl, pušky 
soustavy Werndl-Holub či unikátní puška větrovka. Představeny 
jsou rovněž suvenýry vyráběné po válce z nalezené munice, čin-
nost spolků vojenských vysloužilců, ale i válečné ohlasy v lite-
ratuře a hudbě. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.

 Bitva u Náchoda 27. 6. 1866
Dále u příležitosti 150. výročí prusko-rakouské války do 30. 10. 
2016 zveme návštěvníky do budovy stálé expozice Regionální-
ho muzea v Náchodě na Masarykově náměstí čp. 18 na výsta-
vu Bitva u Náchoda 27. 6. 1866, která přibližuje jedno z prvních 
větších střetnutí prusko-rakouské války a obě zúčastněné ar-
mády. Prezentována je výstroj a výzbroj rakouské a pruské ar-
mády použitá při bitvě u Náchoda, ale například také sklenice, 
ze které ve vinárně U Slovana údajně pil pruský korunní prince 
Fridrich Vilém. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod. 

 Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších 
doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. 
Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo 
pondělí 9–12, 13–17 hodin. Organizované výpravy lze objed-
nat na tel. čísle 491 433 722 nebo na e-mailu expozice@muze-
umnachod.cz. 

Hronov
 Pohledy do minulosti

Ve dnech 1. 7. až 31. 8. 2016 pořádá Regionální muzeum v Ná-
chodě v Jiráskově rodném domku v Hronově výstavu, která ná-
vštěvníkům umožní nahlédnout do minulosti města Hronova 
prostřednictvím dobových pohlednic z 19. a 20. století. Vysta-
vené exponáty pocházejí ze sbírek pořádající instituce. Otevře-
no denně mimo pondělí 9–12, 13–16.30 hodin. 

Police nad Metují
 Soužití s velkými šelmami – náročný úkol i příležitost

Do 26. 7. 2016 pořádá Regionální muzeum v Náchodě v prvním 
patře benediktinského kláštera v Polici nad Metují ve spolupráci 
s AOPK ČR a Správou CHKO Broumovsko výstavu, jejímž téma-
tem je soužití člověka s velkými šelmami. Po staletích pronásle-
dování se do evropské krajiny vracejí medvědi, vlci, rysi a roso-
máci. Mohou žít s námi? Dokážeme my žít s nimi? Proč jsou tak 
kontroverzní? Jaká existují řešení? Na všechny tyto otázky se 
autoři výstavy snaží nalézt odpověď. Otevřeno je denně mimo 
pondělí 9–12, 13–16.30 hodin.
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AKCE PRO VEŘEJNOST
Neděle 14. srpna – Vavřinecká mše 
Od 9 hodin v chrámu sv. Vavřince, mše 
a svěcení chleba, celebruje děkan Zdeněk 
Kubeš, akce je podpořena firmou Pekárny 
a cukrárny, a. s., informace Ing. Ludmila 
Pohanková, 608 812 232.
Poslední volná místa na letních táborech
PŘÍMĚSTSKÉ:

 Hup a Hop na prázdninách
25.–29. 7., pro děti od 4 do 8 let, 
Déčko Náchod  
Dobrodružství dvou malých nezbedných 
opiček a pana Kapitána, hry, písničky, 
pohybové aktivity a tvoření, malý výlet, 
program od 7 do 16 hodin, cena 1.300 Kč  
(1.100 Kč člen Déčka). Vedoucí: Bc. Tere-
za Išová.

 Divadelní týden
22.–26. 8., pro děti od 11 do 16 let, 
Déčko Náchod  
Základy herectví, práce s hlasem, s dyna-
mikou řeči, pohybové aktivity, program 
od 8 do 17 hodin, cena 1 400 Kč. 
Vedoucí: Dominik Macháček.
POBYTOVÉ:

 Legenda – Vládci živlů
30. 7. – 11. 8., pro děti od 8 do 16 let, sta-
nový tábor Studánka u Vernéřovic
Svět obývají čtyři národy ovládající síly 
ohně, vody, země a vzduchu, rovnováha 
je ale narušena a je třeba vrátit mír, dob-
rodružství, hry a tvořivé programy, cena 
3 400 Kč (3 200 Kč člen Déčka). Vedoucí: 
Mgr. Andrea Hubková.

Na akce Déčka je třeba se hlásit přes re-
gistrační systém na www.decko-nachod.cz, 
kde také najdete další informace. Členům 
Déčka bude na jednotlivé akce poskytnu-
ta sleva.
Přejeme všem krásné léto!

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

Stomatologická pohotovost

v obchodním domě Kaufland 
denně 8–20 hodin.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

prázdniny
PROGRAM

www.decko–nachod.cz

 2. 7.  MUDr. Jarmila Vokůrková Větrník 720
  Červený Kostelec tel. 491 462 331
 3. 7. MUDr. Božena Rysnarová Burdychových 325
  Červený Kostelec tel. 491 463 237
 5. 7. MUDr. Jana Šťovíčková Denisovo nábřeží 665
  Náchod  tel. 491 423 748
 6. 7. MUDr. Jana Šnajdrová Náchodská 548
  Velké Poříčí  tel. 491 852 850
 9. 7. a 10. 7. MUDr. Alena Zdražilová Denisovo nábřeží 665
  Náchod  tel. 491 427 548
 16. 7. a 17. 7. MUDr. Tomáš Žďárský Náchodská 240
  Dolní Radechová tel. 491 424 322
 23. 7. a 24. 7 MUDr. Helena Ansorgová Sokolská 317
  Červený Kostelec tel. 491 462 800
 30. 7. a 31. 7. MUDr. Renata Čábelková Jiřího z Poděbrad 937
  Hronov  tel. 491 482 911
 6. 8. a 7. 8.   MUDr. Marcela Doležalová Komenského 72
  Nové Město nad Metují tel. 491 472 923
 13. 8. a 14. 8 MUDr. Blanka Filipová Komenského 10
  Nové Město nad Metují tel. 491 472 721
 20. 8. a 21. 8. MUDr. Blanka Grummichová 
  Studnice 31  tel. 491 422 104
 27. 8. a 28. 8. MUDr. Blanka Hulánová Smetanova 144
   Nové Město nad Metují tel. 491 428 502

Norský Bergen hostil cca 600 plavců 
převážně ze Skandinávie na třídenním mí-
tinku Bergen Swim Festival 2016. Největ-
šími globálními hvězdami zde byli „iron 
lady“ Katinka Hosszu z Maďarska a Kosu-
ke Hagino z Japonska – nejlepší plavec svě-
ta za rok 2014.

Mezi vítěze se zapsali také čtyři plav-
ci z České republiky. Kromě Lucie Svěcené 
na 100 m motýlek, Jana Šefla na poloviční 
trati a Tomáše Havránka na 200 m motý-
lek také plavec Delfínu Náchod Pavel Jane-
ček. Ten vyhrál nedělní krátkou polohov-
ku na 200 m za 2:02.74 o půl sekundy před 
Norem Jakobssonem. 

Na 200 m motýl se v závěrečném do-
hmatu dostal před motýlkářského specia-
listu v barvách české reprezentace Jan Še-
fla a vybojoval bronz v osobním rekordu 
poprvé pod 2 minuty na 50 m bazénu – 
1:58,97. Jedná se o kvalitní čas, který by 
nedávném ME v Londýně odpovídal cca 
20. pozici, 1.3 sek. za českým rekordem.

Třetí cenný kov získal na 200 m znak 
časem 2:07,00, když nedokázal zopakovat 
svůj 2. čas z rozplaveb za Japoncem Kosu-
kem Hagino. Bohužel jeho nejsilnější trať 
na 400 m polohový způsob v programu 
mítinku není zařazena. Dalším Janečko-
vým startem bude 4. kolo Českého poháru 
v Praze na Podolí.                                        (pj)

Janeček vítězem 
v norském Bergenu

 
 
 
 
 
 
 
 

Volejbalový oddíl SK NÁCHOD 
 

VOLEJBALOVÁ 
PŘÍPRAVKA 

 
PRO DÍVKY NAROZENÉ 1.7.2006 a mladší 

 
• ZÁKLADY HRY S MÍČEM 
• OBRATNOSTNÍ DOVEDNOSTI 
• HRY, SOUTĚŽE 
• ZÁKLADY VOLEJBALU 

 
MÁŠ CHUŤ TO ZKUSIT? TAK SE PŘIJĎ NEZÁVAZNĚ 

PODÍVAT! 
 

KAŽDÝ ČTVRTEK (kdykoliv v průběhu roku): 16.00-17.30 hod.  
 do volejbalového areálu na Hamrech  

(v zimním období hala SK Náchod) 
 
KONTAKT: Petra Novotná  
                  tel.: 777 999 361 

www.volejbalnachod.cz 
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Církve v NáchoděSdružení zdravotně postižených
www.szdp–nachod.cz

Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchodě Farář ThDr. S. Švarc 
ThD. Kontakt. 776 736 885, 491 426 22, e–mail: stanislav.svarc@
volny.cz, www. nachodinccshhk.cz. Bohoslužby: neděle 8.30 ho-
din. Úřední hodiny: středa 15–17 hod. Kolumbárium je otevře-
no denně 9–17 hod. Biblické hodiny čtvrtek 16.00–18.00 hodin.
Římskokatolická farnost
Děkanství Náchod, Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod. 
Kontakty: kancelář 491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš 
737 383 752, farní vikář P. Mgr. Jiří Jakoubek 720 206 260, vý-
pomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, www.nachod.far-
nost.cz, e-mail: farnost.nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondě-
lí a čtvrtek 9.00–11.00 a 15.00–17.00, úterý, středa a pátek 9.00 
–11.00, v jinou dobu po předchozí domluvě. Bohoslužby v koste-
le 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, ne-
děle 7.30, 9.00 a 18.00. Během prázdnin nebudou slouženy mše 
svaté pro děti a mládež jsou v kostele sv. Michaela. Mše svaté 
v řeckokatolickém ritu jsou slouženy v kostele sv. Vavřince kaž-
dou třetí neděli v měsíci v 16.00. Příležitost ke svátosti smíření 
se naskýtá půl hodinu přede mší svatou a v pátek hodinu přede 
mší svatou. V sobotu 2. července a 6. srpna od 16.00 hod. budou 
slouženy mše svaté v zámecké kapli. Poutní mše svaté v kostele 
sv. Vavřince spojená s žehnáním chlebů bude sloužena v nedě-
li 14. srpna v 9.00 hod. 
Sluncem prozářené a Pánem Bohem požehnané prázdniny a dovole-
né všem přeje P. Zdeněk Kubeš, děkan.
Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182,  
e-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Konzultační hodiny bratra fa-
ráře každou středu od 10.30 do 14.30 v kanceláři ve sborovém 
domě v Purkyňově ulici 535. Bohoslužby vždy v neděli v 9.00 hod. 
(není-li uvedeno jinak) ve sborovém domě v Náchodě, v 10.30 
hod. v kostele v Šonově a od 16.00 hod. ekumenické bohoslužby 
v Evangelickém domově Betanie (Špreňarova 1053). Vzhledem 
k prázdninám bude ostatních setkání méně, některá však bu-
dou mít ryze letní charakter. V neděli 10. 7. od 10.00 h. společné 
bohoslužby pro celý sbor se slavením svaté večeře Páně v evan-
gelickém kostele v Bohuslavicích. Po bohoslužbách jsou všichni 
zváni ke společnému obědu do bývalé evangelické školy. Od ne-
děle 17. 7. do soboty 23. 7. tábor pro děti od 6 do 12 let v Tisu, 
přihlášky u faráře Marka Bárty. Od soboty 30. 7. do soboty 6. 8. 
International camp v Herlíkovicích v Krkonoších – mezinárod-
ní tábor vedený v angličtině pro mládež od 17 do 25 let. V nedě-
li 14. 8. společné bohoslužby s vysluhováním svaté večeře Páně 
pro celý sbor v evangelickém kostele v Šonově od 10.00 hodin. 
V pátek 2. 9. „Noc na faře“ – společný večer a noc na faře v Šo-
nově při společném opékání, debatování a filmovém klubu. Pře-
hled všech akcí a aktuální informace naleznete vždy na adrese 
www.nachod-sonov.evangnet.cz.
Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed-
ní podnikatelská škola), kazatel P. Adame, mo bil. 605 874 765,  
e–mail. petr.adame@volny.cz. Bohoslužby každou so bo tu od 9.30 hod.
Církev Nový Život 
Náchod, Raisova 2 53 (za okresním soudem), Tel. 605 450 384 
www.novyzivot.cz. Bohoslužby každou neděli v 9.30 hod.
Církev bratrská
Purkyňova 584, kazatel Jiří Hofman, tel. 605 973 056, ka-
zatel senior RNDr. Pavel Javornický, CSc., email: starsov-
stvo@post.cz. Bohoslužby v neděli v 9.30, ostatní program  
na www.cb.cz/nachod.

SZDP Náchod, z. s., přeje svým členům a příznivcům prožití 
letních měsíců ve zdraví, šťastný návrat z putování po Čechách  
i ze vzdálených destinací.

Služby poradenství v naší klubovně zůstávají každou středu 
od 13.00 do 15.00 hod. včetně opravy sluchadel – Jiří Vondrouš.

Služby v terénu – Mirek Čiháček, Drahoslav Frühauf a Olga 
Frühaufová. Na měsíc září, připravujeme tajný odpolední výlet. 

Program a čas bude upřesněn v zářijovém Náchodském zpra-
vodaji.                         Za výbor: Olga Frühaufová, Miroslav Čiháček.

Mykologický klub Náchod vás zve na vý-
stavu hub s odbornou poradnou ve dnech 
15. a 16. září 2016 vždy od 8.00 do 16.00 
hodin v hale Městské knihovny v Nácho-
dě na Kamenici. 
Na tuto výstavu jedlých, nejedlých i jedo-

vatých hub, spojenou s poradenskou službou, zveme srdeč-
ně širokou veřejnost, včetně žáků a studentů náchodských 
škol i jejich učitelů. Pro návštěvníky výstavy bude zajištěna 
odborná poradenská služba. Vstupné dobrovolné. 

VÝSTAVA HUB

GALERIE výtvarného umění v Náchodě
Otevřeno v době konání výstav denně kromě  
pondělí 9.00–17.00 hodin

  Václav Malina – Od imprese k abstrakci. 
Výstava obrazů plzeňského malíře (1950) představí výběr děl 
zhruba za poslední dvě desetiletí. (25. 6. – 4. 9.)  

  Vendula Chalánková – Ilustrace. Z cyklu Umělci do 40 let.
Všestranná autorka, známá především cynickými komiksy 
na tři políčka a knihami pro děti, se představí souborem tři-
ceti pěti ilustrací lidových písní do vznikajícího zpěvníku 
pro Kühnův dětský sbor.
(30. 6. – 4. 9.)
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Městská knihovna Náchod informuje v červenci a srpnu 2016

Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční v pondělí 4. čer-
vence a ve čtvrtek 4. srpna v dopoledních hodinách.

Změna otevírací doby o letních prázdninách
Upozorňujeme čtenáře, že se v červenci a v srpnu mění otevírací 
doba naší knihovny. Všechna oddělení budou otevřena v pondě-
lí, ve středu a čtvrtek od 8 do 17 hodin. V úterý, v pátek a sobotu 
bude knihovna zavřena. Čtenáři budou mít během celých prázd-
nin možnost půjčit si najednou až třicet knih, a to na dva mě-
síce. Prodloužená výpůjční doba se ale nebude vztahovat na re-
zervované knížky.
 
Výstavy

Dětské oddělení
  VÝSTAVA VÝTVARNÉHO KROUŽKU TŘÍDY 2.A 

 ZŠ KOMENSKÉHO
V oddělení pro děti najdete o prázdninách výstavu výtvarného 
kroužku třídy 2.A ZŠ Komenského v Náchodě. Malí výtvarníci, 
vedení paní učitelkou Lepšovou, pro vás připravili „všehochuť“, 
zpracovanou rozličnými výtvarnými technikami.
Hala a studovna

  JIŘÍ KOLLERT – Krajiny a zátiší
  HANA KOBLÍŽKOVÁ – ŠÁLOVÁ – Výběr z tvorby

Do 14. července.
Studovna

  ZDENĚK BURIAN – Malíř ztraceného času
Přijďte se znovu na chvíli ponořit do zmizelého světa. Zveme 
vás na výstavu reprodukcí ilustrací malíře Zdeňka Buriana. Na-
hlédnete do širých plání a savan, do hlubokých pralesů a džun-
glí. Vydáte se na cesty po rozsáhlých vodách a nebezpečných 
řekách, na výstupy do hor a pohoří. Výstava potrvá od 18. čer-
vence do 3. září.

Náchodské flerování
Na sobotu 27. srpna připravujeme v naší knihovně již 4. Náchod-
ské flerování. Po celý den, od 9 do 16 hodin, si můžete v hale 
a na dvorku knihovny prohlédnout a nakoupit různé výrobky 
od prodejců z Fleru – textilní hračky a dekorace, šperky vše-
ho druhu, keramiku, drátované výrobky, tašky, kabelky, módu 
a mnoho dalšího. Ani letos nebude chybět hudba, módní přehlíd-
ka nebo divadelní představení pro děti. O občerstvení se posta-
rá Mlsná farmářka. Když budete mít chuť a čas, určitě přijďte!

Vodnická pohádka – loutkové divadlo pro děti
Zveme vás a vaše děti na Vodnickou pohádku, kterou zahra-
je Loutkové divadlo Kozlík v sobotu 27. srpna během Náchod-
ského flerování. Uvidíte příběh o dvou vodnících, kteří ve svém 
mokrém příbytku pozorují život na světě. Krásná Madlenka cho-
dí k jejich rybníčku máchat prádlo a často pláče. Je zamilovaná 
do Vendelína, ale zlá macecha jim lásku nepřeje. V pohádce uvi-
díte i vílu Malvínu, lesního hejkala a starého rychtáře, který si 
na Madlenku myslí. Tato pohádka o třech dějstvích má staro-
českou atmosféru a je plná písniček. Divadlo začne v 15 hodin 
na dvorku knihovny.

Nová knihobudka na koupališti
Ve čtvrtek 16. června jsme na náchodském koupališti otevře-
li první knihobudku. Je to v podstatě malá knihovnička, z níž 
si může půjčit knihy každý návštěvník koupaliště na libovolnou 
dobu. Bude vám sloužit až do září, tedy do uzavření koupaliště.
Knihy z knihobudky:
– jsou k dispozici všem návštěvníkům
– si můžete půjčit bezplatně
– je možné si vzít domů na dočtení
– vracejte, aby mohly sloužit dalším čtenářům
– můžete vrátit také přímo v Městské knihovně Náchod
– pro vypůjčení není stanovena žádná výpůjční doba
– ke knize se chovejte slušně a ohleduplně

Léto se zvířaty – soutěž pro děti
Chcete prožít LÉTO SE ZVÍŘATY? Není nic lehčího, v oddělení pro 
děti najdete inspiraci. Letošní letní knihovnická soutěž bude to-
tiž věnována zvířatům. Tentokrát bychom chtěli věnovat pozor-
nost zvláště těm, která žijí na našem území. Čtenáři do 15 let se 
mohou zapojit do tří částí soutěže – čtenářské, výtvarné a lite-
rární. Přečtené knihy, namalované obrázky i napsané literární 
práce vám přinesou určitý počet bodů. Za každé 3 získané body 
získáte keramický kotouček se zvířecím motivem. Budete-li pil-
ní čtenáři, malíři či spisovatelé máte možnost sestavit si origi-
nální soubor. Budete na to mít celé léto, přesněji od 1. července 
do 22. září. Všechny účastníky soutěže pozveme začátkem říj-
na na společné slavnostní odpoledne. Více najdete na stránkách 
knihovny a přímo v půjčovně pro děti.

Dětské oddělení 
Připomínáme, že během letních prázdnin můžete navštěvovat 
oddělení pro děti i dopoledne. Čeká tady na vás spousta knížek, 
časopisů a deskových her.

Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakát-
cích a na webových stránkách knihovny – www.mknachod.cz. (Vo)
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červenec

NEŽ JSEM TĚ POZNALA
Láska si tě najde i tam, kde to čekáš nejmíň… Emilia Clarke (hvězda seriálu Hry o trůny) a Sam Clalfin (série Hunger Games) v hlavních rolích filmové adaptace romantického bestselleru oblíbené 
autorky Jojo Moyesové. České titulky. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

HRA PENĚZ
Odpověz, nebo zemři… George Clooney a Julia Roberts v rolích moderátora televizního pořadu, kteří se ocitají ve velice výbušné situaci poté, co kontrolu nad studiem násilím převezme rozzlobený 
finančník, jenž přišel o veškerý svůj majetek (Jack O‘Connell). Napínavý dramatický thriller, uváděný s českými titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

HLEDÁ SE DORY FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Nezapomenutelné dobrodružství, na které Dory asi zapomene… Rodinný animovaný film ze studia Disney-Pixar. České znění. Vstupné 3D verze 140 Kč (děti 120 Kč), 2D verze 120 Kč (děti 100 Kč). 
Mládeži přístupný.

WARCRAFT: PRVNÍ STŘET FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Dva světy. Jeden osud – přijměte pozvání do království Azeroth a říše Draneor.  Warcraft je fenoménem herního světa, filmový Warcraft je velkolepé fantasy dobrodružství o bolestivém setkání 
dvou různých světů… Uvádíme v českém znění. Vstupné 3D verze 140 Kč, 2D verze 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PAŘBA V PATAYI
Thaibox, chlast a opice… aneb hodní hoši jdou do nebe a špatní kalí v Patayi! To vše a mnohem více je namícháno v ztřeštěném komediálním mixu, který letos pobláznil celou Francii. České znění.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

KNIHA DŽUNGLÍ
Celovečerní velkofilm podle překrásných povídek Rudyarda Kiplinga inspirovaný klasickým animovaným stejnojmenným snímkem od studia Disney. Dobrodružný film pro celou rodinu, uváděný 
v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

TEORIE TYGRA
… i ochočení muži mohou zdivočet! Hořká komedie pro muže, kteří mají zkušenost s manželstvím, a pro ženy, které mají zkušenosti s muži. Vstupné 110 Kč.Mládeži přístupný.

RATCHET A CLANK: STRÁŽCI GALAXIE
Příběh dvou nepravděpodobných hrdinů, kteří se snaží zastavit odporného cizince od zničení všech planet v Solana Galaxii. Rodinné akční animované dobrodružství, uváděné v českém znění.
Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

ŘACHANDA
Co dáváš, to se ti vrátí… Pohádková komedie o jedné rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí vždycky úplně poctivě. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

DVOJNÍCI
Lepší je vyhořet, než potkat dvojníka… Česká komedie plná překvapivých a vtipných situací, nečekaných zvratů a zapeklitých konfliktů. V hlavní dvojroli Ondřej Sokol.
Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM
Další příběhy Alenky, která objeví kouzelné zrcadlo, skrz které se dostane zpět do fantastické Říše divů. Rodinné dobrodružné fantasy, uváděné v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

OČISTA: VOLEBNÍ ROK
Užijte si opět noc, kdy je vše dovoleno… Během dvanácti očistných hodin můžete kohokoliv beztrestně zabít, okrást, nebo se naopak stát obětí trestného činu a nikdo vám nepomůže. A kdo je při 
takovém každoročním běsnění první na ráně? Například senátorka kandidující na prezidentku, která sbírá politické body příslibem, že očistu zruší. Veleúspěšný hororový thriller. České titulky.
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

MIKE I DAVE SHÁNĚJ HOLKU
Chtěli kočku, dostali čočku! Dva bratři dostanou od rodičů podmínku: Na svatbu si musí sehnat partnerky, které je udrží na uzdě… Bláznivá komedie, uváděná s českými titulky. 
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

V ZAJETÍ DÉMONŮ 2
Další pravdivý příběh z případů Eda a Lorraine Warrenových… Napínavý horor, uváděný s českými titulky. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

LEGENDA O TARZANOVI FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Člověk… Příroda… Džungle pohltí všechno, ale nikdy ne silné. Mysleli si, že je lesní duch… a on byl Tarzan, pán džungle. Alexander Skarsgård, Samuel L. Jackson, Margot Robbie a Christoph Waltz 
v hlavních rolích akčního dobrodružného filmu režiséra Davida Yatese. České titulky. Vstupné 3D verze 130 Kč, 2D verze 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ŽELVY NINJA 2
Leonardo, Donatello, Rafaelo a Michelangelo - jednoznačně nejrychlejší želvy na světě, zbožňující pizzu a tu a tam zachraňující svět – jsou zpět! Akční dobrodružný komedie, a bitva, jakou svět ješ-
tě neviděl… České znění. Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

ANGRY BIRDS VE FILMU
… a je po ptákách! Animovaná rodinná komedie, která nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní ptáci. České znění. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

TEORIE TYGRA
… i ochočení muži mohou zdivočet! V hlavních rolích Jiří Bartoška a Eliška Balzerová, v dalších rolích Iva Janžurová, Táňa Vilhelmová, Pavla Beretová, Jiří Havelka a Jakub Kohák. Režie Radek Bajgar.
Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK
Dvacet let jsme se na ně připravovali. Oni na nás také… Věděli jsme, že se jednou vrátí. Liam Hemsworth, Jeff Goldblum a Bill Pullman v hlavních rolích akčního dobrodružného sci-fi režiséra Ro-
landa Emmericha. Uvádíme v českém znění. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PADESÁTKA
... takovej horskej humor aneb Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. Zimní komedie, která se odehrává na hřebenech, svazích a v chatách zasněžených Krkonoš. Natočil ji jako svůj režijní de-
but Vojta Kotek podle scénáře Petra Kolečka.  Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Tohle bude třeskutý! Páté pokračování jedné z nejpopulárnějších animovaných filmových sérií, ve kterém opět potkáváme všechny staré známé hrdiny, ve které veverčák Scrat, který s věčně prcha-
jícím žaludem, opět způsobí nehodu, z níž se vyklube karambol a z něj úplná katastrofa. Rodinná animovaná komedie úplně pro všechny, uváděná v českém znění.
Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

TEORIE TYGRA
… i ochočení muži mohou zdivočet! Hořká komedie, režie Radek Bajgar. Vstupné 110 Kč.  Mládeži přístupný.

DECIBELY LÁSKY
Hudební filmová romance s písničkami Michala Davida. Hrají otec a syn Rudolfové Hrušínští, Iva Janžurová, Alžběta Bartošová, Filip Cíl, Petra Svoboda, Roman Vojtek, Lucie Vondráčková, Marika 
Šoposká, Aneta Vrzalová, fotbalová legenda Pavel Horváth a další.  Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

WARCRAFT: PRVNÍ STŘET
Dva světy. Jeden osud – přijměte pozvání do království Azeroth a říše Draneor.  Warcraft je fenoménem herního světa, filmový Warcraft je velkolepé fantasy dobrodružství o bolestivém setkání 
dvou různých světů… Uvádíme v českém znění. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
Básníci scénáristy Ladislava Pecháčka a režiséra Dušana Kleina pošesté! A s nimi nezaměnitelný humor, dialogy i písničky Jaroslava Uhlíře či kreslené pasáže Adolfa Borna – to vše je zárukou skvě-
lé komedie!  Vstupné 110 Kč. Mládeži přístupný.

UČITELKA
Nový filmový projekt osvědčené dvojice – scénáristy Petra Jarchovského a režiséra Jana Hřebejka, který byl vybrán do hlavní soutěže na MFF v Karlových Varech 2016. Drama z nedávné minulosti 
o zdánlivě empatické a laskavě vyhlížející učitelce, která manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení. V hlavní roli Zuzana Mauréry.
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

KUNG FU PANDA 3
Těžká váha se blíží! Jedna z nejúspěšnějších animovaných sérií na světě se vrací a v jejím čele nestojí nikdo jiný než slavný kung-fu bojovník, tak trochu do šířky urostlý panda Po. Animovaná dob-
rodružná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT
Zootropolis – město jako žádné jiné… ve kterém žijí pospolu zvířata ze všech koutů světa. Dobrodružná animovaná komedie ze studia Disney pro diváky všech generací. České znění.
Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupný.

ZHASNI A ZEMŘEŠ
Životy všech jsou v ohrožení… jakmile se zhasnou světla! Nový napínavý horor od producenta Jamese Wana – režiséra filmu „V zajetí démonů“. České titulky. 
Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Tohle bude třeskutý! Rodinná animovaná komedie úplně pro všechny, uváděná v českém znění.
Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

HLEDÁ SE DORY (FINDING DORY – USA 2016)
Nezapomenutelné dobrodružství, na které Dory asi zapomene… Vzpomínáte na film „Hledá se Nemo“? Na stříbrná plátna vrací oblíbená modrá rybka Dory, která si spokojeně žije na korálovém úte-
su s Nemem a Marlinem. České znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE
Magoři ze středověku se znovu pouští do cestování časem a stanou se návštěvníky v době, o které samozřejmě nemají ani páru… Jean Reno a Christian Clavier se vrací ve svých slavných rolích, 
v pokračování legendární francouzské bláznivé komedie, uváděné v českém znění. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

25. pondělí pouze ve 20 hodin  – JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY; 26. úterý pouze v 16 hodin – PAT A MAT VE FILMU; 26. úterý pouze v 18 hodin – KNIHA DŽUNGLÍ; 30. sobota pouze v 16 hodin – ROBINSON 
CRUSOE: NA OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK; 28. čtvrtek pouze ve 20 hodin, 30. sobota pouze v 18 hodin, SRPEN 2016 – 1. pondělí pouze ve 20 hodin, 3. středa pouze ve 20 hodin – JASON BOURNE; 29. pátek 
pouze v 18 hodin – 2D, 31. neděle pouze v 17,30 hodin – 3D – SRPEN 2016 2. úterý pouze ve 20 hodin – 2D VERZE – KROTITELÉ DUCHŮ; 28. čtvrtek pouze v 17,30 hodin, 29. pátek pouze ve 20 hodin,  
30. sobota pouze ve 20.15 hodin, 31. neděle pouze ve 20 hodin, SRPEN 2016 – 1. pondělí pouze v 17.30 hodin, 2. úterý pouze v 17.30 hodin – SEZNAMKA

1. pátek pouze v 19.15 hodin

1. pátek pouze v 17 hodin
2. sobota pouze ve 20 hodin

2. sobota pouze v 17.30 hodin – 3D 
5. úterý pouze v 17.30 hodin – 2D 

3. neděle pouze ve 20 hodin – 3D
6. středa pouze ve 20 hodin – 2D

3. neděle pouze v 17.30 hodin
4. pondělí pouze ve 20 hodin

4. pondělí pouze v 17.30 hodin

5. úterý pouze ve 20 hodin

6. středa pouze v 17.30 hodin
7. čtvrtek pouze v 16 hodin

8. pátek pouze v 16 hodin

8. pátek pouze v 18 hodin

10. neděle pouze v 16 hodin

8. pátek pouze ve 20 hodin
10. neděle pouze v 18 hodin
12. úterý pouze ve 20 hodin

9. sobota pouze v 17.30 hodin
11. pondělí pouze ve 20 hodin

10. neděle pouze ve 20 hodin

7. čtvrtek pouze v 17.45 hodin – 3D
9. sobota pouze ve 20 hodin – 2D
11. pondělí pouze v 17.30 hodin – 3D
13. středa pouze v 18 hodin – 2D
15. pátek pouze ve 20 hodin – 2D

12. úterý pouze v 17.30 hodin

13. středa pouze v 16 hodin

14. čtvrtek pouze ve 20 hodin

16. sobota pouze ve 20 hodin

17. neděle pouze ve 20 hodin

14. čtvrtek pouze v 17.30 hodin – 3D
15. pá. 17. ne v 17.30 hodin – 2D
16. so. 18. po. 20. st v 17.30 hod. – 3D
19. úterý pouze v 16 hodin – 2D

18. pondělí pouze ve 20 hodin

19. úterý pouze v 18 hodin

19. úterý pouze ve 20 hodin

20. středa pouze ve 20 hodin

21. čtvrtek pouze v 17.30 hodin
22. pátek pouze ve 20 hodin

22. pátek pouze v 17.30 hodin

23. sobota pouze v 17.30 hodin

21. čtvrtek pouze ve 20 hodin
24. neděle pouze ve 20 hodin
27. středa pouze ve 20 hodin

24. neděle pouze v 17.30 hodin – 2D
27. středa pouze v 17.30 hodin – 3D
29. pátek pouze v 16 hodin – 2D

25. pondělí pouze v 16 hodin

25. pondělí pouze v 18 hodin
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17. 8. 2016 18:00 | Přírodní areál u Divadla J. K. Tyla 
v Červeném Kostelci

Koncert se uskuteční v rámci slavnostního zahájení 
62. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu 
v Červeném Kostelci. 

Předprodej vstupenek v IC Červený 
Kostelec, CA Machová Náchod 
a na www.123vstupenky.cz

www.folklorck.cz

Předkapela Kostelecká cimbálovka

Akcí vás provede Lucie Peterková  
(moderátorka ČRo Hradec Králové)

vstupné: 120 Kč předprodej / 130 Kč na místě 
děti od 1OO do 13O cm v doprovodu rodičů 4O Kč 

e-mail: info@pivobrani.eu / tel.: 777 642 OO9 
vstupenky online www.kupvstupenku.cz

zákaz vstupu se zvířaty
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