
Náchodský 
zpravodaj
informační měsíčník pro občany města Náchoda

1. červen – Den dětí

Informace z radnice
Seniorská obálka
Nová hasičárna
MIC
Výročí
Kronika
Z historie
Uzavírky
Prima sezona
Okénko zastupitelů
Inzerce
Pozvánky
Školy
ZUŠ
Kultura
Cyklobusy
Festivaly
Český červený kříž
Primátor
Zámek
Muzeum
Galerie
Církve
SZdP
Harmonie 2
Sport
Déčko
Kino
Divadlo
Knihovna

6
2019

ČERVEN



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

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
v Městském informačním centru v Náchodě, tel.: 491 426 060, v Informačním centru v Hronově, tel.: 491 483 646, v Informačním centru a muzeu v Novém Městě nad Metují, tel.: 491 472 119, 

v Cestovním a Informačním centru v Červeném Kostelci, tel.: 498 100 657 a v Regionálním informačním centru v České Skalici, tel. 491 453 870.

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

    červen 2019Neděle 
2. června 2019

v 17.00 hodin

Středa 
12. června 2019 

v 17.00 hodin

Pátek - MODRÉ 
14. června 2019  

Sobota- ZELENÉ

15. června 2019 
vždy 19.00 hodin

10. představení v rámci abonmá

94. koncertní abonentní cyklus Komorní hudby 2019 /2020
Středa 11. září 2019 v 19.00 hodin

KOUZLO HOBOJE aneb KONCERT O VĚČNÉM DECHU
Duo Adamus - Levický

Čtvrtek 10. října 2019 v 19.00 hodin 
AGILE QUINTET

Čtvrtek 7. listopadu 2019 v 19.00 hodin
FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ 

Pondělí 16. prosince 2019 v 19.00 hodin 
VÁNOČNÍ KONCERT aneb Tři oříšky pro Náchod 
Komorní orchestr slávy Vorlové Náchod
Martina Hofmanová - � étna                                                        Josef VLACH - dirigent

Středa 8. ledna 2020 v 19.00 hodin
TRUBKA A KLAVÍR
Walter Hofbauer - trubka

Středa 5. února 2020 v 19.00 hodin
VIOLONCELLO A KLAVÍR
Jan Páleníček – violoncello                                       Jitka Čechová - klavír

Středa 4. březen 2020 v 19.00 hodin 
RECITÁL KLAVÍRISTŮ IVANA A LUKÁŠE KLÁNSKÉHO
„BEETHOVEN A JEHO NÁSLEDOVNÍCI“
Ivan a Lukáš Klánský - klavírní čtyřhra

Čtvrtek 16. dubna 2020 v 19.00 hodin 
KLARINET A HAR FA
Anna Paulová – klarinet                                            Hedviga Mousa Bacha - harfa

Čtvrtek 28. května 2020 v 19.00 hodin
CAMERATA NOVA NÁCHOD 2020
Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod,          Josef VLACH - dirigent

Pátek 5. (12.) června 2020 v 19.00 hodin
NOASH
Smíšený vokální soubor                                        Tomáš Novotný – umělecký vedoucí

Připravili jsme pro Vás novou divadelní sezonu 2019/2020!

Divadelní předplatné „ZELENÉ“
Čtvrtek 26. září 2019 Městská divadla pražská: PREMIÉRA MLÁDÍ
Středa 9. října 2019  Městské divadlo Mladá Boleslav: REVIZOR
Listopad 2019 Agentura Harlekýn: RUKOJMÍ BEZ R IZIKA
Prosinec 2019 Divadlo Příbram: MARYŠA
Sobota 11. ledna 2020 Divadelní soubor Vrchlický Jaroměř: LAKOMEC
Čtvrtek 6. února 2020  Divadlo Kalich: PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ
Březen 2020 Klicperovo divadlo H. Králové: OSM ŽEN
Středa 8. dubna 2020 Moravské divadlo Olomouc: STARCI NA CHMELU
Květen 2020 Náchodská divadelní scéna: Titul bude upřesněn

Středa 3. června 2020  Městské divadlo Brno: SUGAR! (Někdo to rád horké)

Divadelní předplatné „MODRÉ“
Září 2019 Klicperovo divadlo H. Králové: ANNA KARENINA
Středa 30. října 2019  Městská divadla pražská: ODDACÍ LIST
Čtvrtek 14. listopadu 2019 Městské divadlo Mladá Boleslav: TEĎ MĚ ZABIJ
Středa 4. prosince 2019 Agentura Harlekýn: SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC
Neděle 12. ledna 2020 Divadelní soubor Vrchlický Jaroměř: LAKOMEC
Pátek 7. února 2020  Divadlo Kalich: PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ
Březen 2020 Divadlo Bouře: CENA ZA NĚŽNOST
Čtvrtek 9. dubna 2020 Moravské divadlo Olomouc: STARCI NA CHMELU
Květen 2020 Náchodská divadelní scéna: Titul bude upřesněn

Čtvrtek 4. června 2020 Městské divadlo Brno: SUGAR! (Někdo to rád horké)

Připravujeme 
Středa 6. listopadu 2019 v 19.00 hodin  4TET verze V. premiéra      Předprodej již probíhá         Vstupné: 550 Kč, 530 Kč, 510 Kč

Úterý 17. prosince 2019 v 19.00  hodin JANEK LEDECKÝ – VÁNOČNÍ TURNÉ 2019 Předprodej od 21. května 2019         Vstupné: 590 Kč, 550 Kč, 490 Kč

Prodej pro stávající předplatitele bude zahájen 17. 6. 2019 a potrvá pouze do 14. 7. 2019 v Městském informačním centru v Náchodě. V tuto dobu budete mít možnost zakoupení svého místa v hledišti 
a v abonmá, které jste navštěvovali i v tomto roce (prosíme o předložení letošní průkazky). Současně bude probíhat prodej pro veřejnost, a to na místa, která nebyla v loňské sezoně obsazena.
Noví zájemci o divadelní abonentní cyklus budou mít možnost si od 15. 7. do 18. 8. 2019 zakoupit neobsazená místa dle svého výběru. 
Poté už se permanentky prodávat nebudou! Proto, prosím, dodržte termíny.

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

SVČ Déčko Náchod vás zve na

VELKOLEPOU TANEČNÍ SHOW 2019
Taneční přehlídka všech tanečních souborů Déčka Náchod. 
Předprodej na recepci SVC Déčko Náchod                                                                                                                                                                                           Vstupné: 50 Kč

Srdečně Vás zveme na tradiční letní koncert ZUŠ Náchod

MUZIKÁL
Příběh o lásce, zradě a odpuštění nás přivede do prostředí jedné střední školy, kde spolu soupeří dvě třídy. Příběh, který ztvární naši mladí divadelníci, budou doprovázet nejznámější muzikálové melodie v 
podání sólistů, hudebních souborů, zpěváků a tanečnic ZUŠ Náchod. To vše dokreslí zpracování scény našimi výtvarníky.
Předprodej vstupenek bude zahájen 3. 6. 2019 v ZUŠ Náchod.                                                                                                                                       Vstupné: 100 Kč 

Náchodská divadelní scéna uvádí

Ted Willis, Richard Gordon: DOKTOR V DOMĚ
Komedie o dvou dějstvích
Režie: Petr Dudáček
Hrají: Jan Grufík, Radek Rak, Jiří Ježek, Zu zka Prouzová, Cyril Šourek, Zdeněk Zelený, Kristýna Dudáčková, Saša Jaroměřská a Jana Možíšová
Studenti Tony a John si užívají života, neřeší budoucnost, zajímá je jen zábava a samozřejmě také zdravotní sestry. Přichází student Simon, který je synovcem obávaného profesora, jež svou návštěvou 
rozčeří poklidné vody studentské koleje. Přesto, že studenti neplánují vážné vztahy, přeci jen do jejich života zasáhnou city. Simon se zamiluje do neteře vrchní sestry. Profesor je vzteky bez sebe a nezbývá, 
nežli čest rodiny zachránit všemi prostředky. I když se vrchní sestra snaží vztah neteře zachránit, lest začíná pomalu, ale jistě vítězit.
Předprodej vstupenek od 21. května 2019                                                                                                                                     Vstupné: 120 Kč, 100 Kč, 80 Kč
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(asi by mělo být správně spisovně „Ná-
choďané“), začíná červen – měsíc, kte-
rý je v řadě případů velmi výjimečný. 
Třeba tím, že je to měsíc ohleduplnos-
ti k přírodě. A pokud někdo rád oslavu-
je, tak si díky tomu vždy nějakou pří-
ležitost najde. Víte například, že 2. 
června oslavíme Den čistého ovzdu-
ší, 5. června Den životního prostředí,  
8. června Den oceánů, 17. června Den 
proti rozšiřování pouští a sucha nebo  
27. června Den rybářství? Předpokládám, 
že pro spoustu z vás zůstávají tyto svát-
ky utajené. Ale věřte, že pokud byste dob-
ře pátrali, tak takových událostí najdete 
v tomto měsíci ještě celou řadu. 

Pro většinu z nás je však daleko zná-
mější jiné datum – 21. červen, den, kdy 
alespoň kalendářně začíná nejoblíbeněj-
ší období roku – léto. Doba, kdy začínají 
dovolené, zahrádkářům vše roste daleko 
rychleji (tedy pokud to neuschne díky ne-
dostatku vody), milovníci grilování vybí-
rají nejlepší recepty, cyklisté plánují nové 
trasy a výlety a u restaurací se otvírají to-
lik oblíbené zahrádky. Prostě začíná obdo-
bí pohody a odpočinku. 

Ale červen je především měsícem, který 
neodmyslitelně patří dětem. Vždyť hned 
na jeho začátku oslavíme „Den dětí“. Den 
plný připravených programů, soutěží či 
různých atrakcí. I v Náchodě a jeho oko-
lí takových akcí naleznete nespočetně 
a děti si mohou vybírat ze široké nabíd-
ky, kde svůj „den“ oslaví. 

Červen pro ně je ale také posledním 
měsícem školního roku. Měsícem, na je-
hož konci je čeká vysvědčení a především 
tolik vyhlížené prázdniny. Ale ještě než 
na ně odejdou, tak je čeká spousta úkolů, 
se kterými se musí poprat. Především jsou 
to neodmyslitelné „závěrečné čtvrtlet-
ní práce“, které ve velké většině případů 
rozhodnou o tom, zda pro ně bude tento 
školní rok více či méně úspěšný. Ve větši-
ně náchodských škol a školek proběhnou 
také tradiční žákovské závěrečné akade-
mie. Pro děti a jejich učitele je to rozhod-
ně těžká práce jednotlivá čísla vymyslet, 
připravit a nacvičit. Oni to však zcela urči-

tě zvládnou (zvládají to skvěle už řadu let) 
a tou největší odměnou pro ně opět budou 
rozzářené úsměvy a někdy i slzičky štěstí 
maminek, tatínků, babiček, dědečků, pří-
padně dalších rodinných příslušníků. 

V červnu čekají některé děti a pedago-
gy dva výjimečné dny. 10. června budou 
na náchodské radnici oceněni pedago-
gové a 20. června nejlepší žáci a žákyně 
tohoto školního roku. Tyto akce provází 
vždy velice příjemná atmosféra, těší se 
velkému zájmu a nejinak tomu bude ur-
čitě i letos. 

Červen je rovněž „trochu jiný měsíc“ 
pro rodiče a především pedagogy. Ti prv-
ně jmenovaní jsou malinko (někteří i více) 
nervózní z toho, jaké jejich potomek na-
konec přinese vysvědčení. Ti druzí sice 
s nadějí vyhlížejí tolik vytoužené prázd-
niny, ale vědí, že ještě musí vydat posled-
ní zbytky sil na to, aby vyplnili všechny 
možné i nemožné tabulky (ani školství se 
nevyhýbá náročná byrokracie), aby uza-
vřeli známky, přesvědčili některé rodiče, 
že hodnocení skutečně odpovídá „pracov-
nímu nasazení“ jejich potomka, připravi-
li a podepsali vysvědčení a školní rok tím 
náležitě uzavřeli. 

A pak to přijde – poslední den školy. Le-
tos jím je pátek 28. 6. 2019. Květinářství 
budou zcela určitě opět praskat ve švech, 
slavnostní oblečení i nálada budou prová-
zet celý tento den. A děti domů přinesou 
hodnocení (ať již známky nebo slovní), 
které by mělo odrážet jejich celoroční úsi-
lí. V drtivé většině určitě zavládne spoko-
jenost, někde mírné zklamání, někde tře-
ba rozpaky a nespokojenost. Mějme však 
vždy na paměti, že je to „jen“ vysvědče-
ní, které jde zcela určitě příští školní rok 
opravit a zlepšit. 

Červen končí a začíná to, na co se všich-
ni žáci a učitelé celý rok těší – zaslouže-
né prázdniny. Tak ať si je všichni užijeme, 
odpočineme si, nabereme nové síly a ales-
poň na chvíli vypustíme školu z hlavy. Ale 
hlavně – ať se 2. září opět ve zdraví sejde-
me před branami nového školního roku 
2019/20. Krásné léto všem. 

 Mgr. František Majer, místostarosta
                                           

Jan Birke
je již desátým rokem starostou našeho 
města, tj. téměř pětinu života prožil 
na náchodské radnici. 1. června slaví 
významné životní jubileum a my mu 
tímto BLAHOPŘEJEME!
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Zprávy 
z radnice
Rada města Náchoda 
24. dubna 2019
Jednání rady města se zú-
častnilo šest radních, tři 
byli omluveni. Číselný popis 
u zprávy představuje poměr hlasů při hla-
sování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE.
Výroční zprávy ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Dr-
tinovo náměstí a Střediska volného času 
Déčko, Náchod  6-0-0

 RM vzala na vědomí výroční zprávy pří-
spěvkových organizací ZŠ TGM, ZŠ Drti-
novo náměstí a Středisko volného času 
Déčko za školní rok 2017/2018.
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila uzavření dodatku č. 3 k ná-
jemní smlouvě s organizací PFERDA z.ú., 
kterým se prodlužuje platnost nájemní 
smlouvy, a to na dobu určitou do 30. 4. 
2025. 6-0-0

 RM schválila smlouvu o zřízení věcné-
ho břemene se společností GasNet, s.r.o. 
Věcné břemeno se týká nového plynáren-
ského zařízení umístěného pod povrchem 
pozemkové parcely města č. 1143/11,  
č. 2058/3, č. 2058/40 a č. 2058/44 v Raisově 
ulici. Celková délka plynárenského zaříze-
ní uloženého v městských pozemcích je 
69,52 m. Smlouva se uzavírá na dobu ne-
určitou.  6-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného břeme-
ne se společností innogy Energo, s.r.o. 
Budoucí věcné břemeno spočívá v ulo-
žení teplovodních přípojek v pozemko-
vých parcelách města č. 490/3, č. 490/4, 
č. 490/5, č. 1965/1, č. 1972/1, č. 1972/5 a č. 
1972/6, všechny v katastrálním území Ná-
chod v části města Plhov. Celková délka 
trasy teplovodních přípojek uložených 
v pozemkových parcelách města má být 
cca 199 m.  6-0-0
Smlouvy o poskytnutí dotací 6-0-0

 RM schválila Smlouvy o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchoda podpo-
ra de minimis z programu Podpora vzdě-
lávání pro organizace – Duha Bartoňka 
(30.000 Kč), Rozesmáté Děcko, z.s. (20.000 
Kč), ZŠ a MŠ Trivium Plus o.p.s. (5.000 Kč) 
a Národní institut rozvoje (37.000 Kč).

 RM schválila Smlouvy o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchoda podpo-
ra de minimis na sociální sociální služby 
pro: Centrum LIRA, z.ú. (5.000 Kč), Senio-
ři České republiky, z. s., Městská organi-
zace Náchod (15.000 Kč), Svaz diabetiků 
ČR, pobočný spolek Náchod (19.000 Kč), 
Společnost vozíčkářů a zdravotně posti-
žených Náchod, z.s. (10.000 Kč), Sdruže-
ní zdravotně postižených Náchod, z. s. 
(40.000 Kč), Centrum pro integraci osob 
se zdravotním postižením Královéhradec-
kého kraje, o.p.s. (10.000 Kč), Aspekt z.s. 
(40.000 Kč), Salinger, z.s. (10.000 Kč), Ty-
floCentrum Hradec Králové, o.p.s. (10.000 

Kč), Oblastní spolek Českého červeného 
kříže Náchod (10.000 Kč), Sjednocená or-
ganizace nevidomých a slabozrakých Čes-
ké republiky, zapsaný spolek (5.000 Kč), 
Domov na rozcestí Svitavy (10.000 Kč) 
a Život Hradec Králové, o. p. s. (40.000 Kč.

 RM schválila Smlouvy o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchoda - podpo-
ra de minimis v programu ochrana život-
ního prostředí v celkové výši 71. 875 Kč.

 RM schválila Smlouvu o poskytnutí do-
tace z rozpočtu města Náchoda – podpora 
de minimis pro Klub Montace Náchod, z.s.
Neproduktivní investice v lese Montace 
v Náchodě 6-0-0

 RM schválila uzavření objednávky 
na veřejnou zakázku „Neproduktivní in-
vestice v lese Montace v Náchodě“ s fir-
mou EKOSFER Solutions, s.r.o., Třebecho-
vice pod Orebem, za nabídkovou cenu 
296.411,28 Kč vč. DPH. Jedná se o zhoto-
vení pěti informačních cedulí a oplocení 
obůrky pro zvěř v Montaci.
Opravy na Jiráskově koupališti a v kry-
tém plaveckém bazénu 6-0-0

 RM schválila uzavření objednávek pro 
nutné opravy a přípravu na provoz na Ji-
ráskově koupališti v Náchodě, oblože-
ní schodiště do restaurace na koupališti 
a pro nutné opravy a přípravu na provoz 
v krytém plaveckém bazénu v Náchodě.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila zadávací dokumentaci ve-

řejné zakázky malého rozsahu „Odkanali-
zování oblastí ulic V Úvozu a Pod Vyhlíd-
kou, Náchod – I. Etapa“ 6-0-0

 RM schválila uzavření Smlouvy o zří-
zení prodejního místa prodejní sítě Tic-
ketmaster se společností Ticketmaster 
Česká republika, a.s. 6-0-0

 RM schválila dotaci pro organizaci Spo-
lek šlapacích Moskvičů Náchod ve výši 
5.000 Kč na úhradu části nákladů spoje-
ných s organizací 8. mezinárodního sra-
zu šlapacích vozítek v Náchodě, který se 
uskuteční dne 15. 6. 2019. 6-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou a vy-
stavením objednávky na akci „MěSSS Ma-
rie – sanace vlhkého zdiva“ firmě ENTA-
ZE s.r.o., Náchod. 6-0-0

 RM souhlasila s tím, aby Společnost vo-
zíčkářů a zdravotně postižených Náchod, 
z.s. měla nově sídlo v klubovně SZdP z.s., 
Rybářská 1819 Náchod a souhlasila s po-
volením hostování v klubovně SZdP z.s.  
 6-0-0

 RM odvolala z komise pro obřady a slav-
nosti Petru Bašovou na její vlastní žádost 
a jmenovala členkou komise pro obřady 
a slavnosti Ivu Machovou. 6-0-0

 RM souhlasila s partnerstvím při pořá-
dání cyklistického závodu Náchodská24 
hours MTB konaném v Náchodě dne 4. a 5. 
5. 2019. 6-0-0

Zastupitelstvo města Náchoda 29. 4.
Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo 
22 zastupitelů, pět bylo omluveno.

ZM projednalo:
1. Majetkoprávní úkony obce
2. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, 
kterou se stanoví školské obvody základ-
ních škol a části školských obvodů základ-
ních škol zřízených městem Náchod
3. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, 
o udržování čistoty veřejných prostran-
ství a ochraně zařízení města
4. Rozdělení příspěvku (dotace) z Progra-
mu regenerace MPR a MPZ MK ČR
5. Rozdělení dotací z dotačních programů 
na podporu sportu na rok 2019
6. Smlouvy o poskytnutí dotací
7. Dodatky ke smlouvám
8. Návrh na rozdělení zlepšeného hospo-
dářského výsledku PO za rok 2018
9. Vypovězení Memoranda o spolupráci se 
spol. IDA SpaMed, s.r.o.
10. Finanční výbor ZM – plán práce na  
1. pol. 2019
11. Volbu přísedící Okresního soudu v Ná-
chodě
12.  Valná hromada VAK Náchod a.s. – de-
legování zástupce města
13. Rozpočtová opatření
14. Vyřazení dlouhodobého hmotného 
majetku
Veškeré materiály pro jednání zastupitelů 
včetně návrhu usnesení k jednotlivým bo-
dům najdete na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto-nachod/
zastupitelstvo/podklady.asp
Usnesení je zveřejněno na adrese:
http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupi-
telstvo/usneseni/zastupitelstvo18-5.asp

Rada města 6. května 2019
Jednání rady města se zúčastnilo osm rad-
ních, jeden byl omluven.
Majetkoprávní úkony obce

 RM schválila uzavření smlouvy o zříze-
ní věcného břemene se společností Povodí 
Labe, státní podnik. Věcné břemeno bude 
zřízeno na pozemkové parcele č. 2064/3 
v ul. Příkopy. 7-0-0

 RM schválila Příkazní smlouvy na obsta-
rání správy nemovitosti pro SVJ Duhová 
265 a 266 a SVJ Duhová 267 a 268.   7-0-0

 RM schválila znění Bytové koncepce 
města Náchod na roky 2019 –2029. 7-0-0
Oprava komunikace Na Hamrech Ná-
chod – výběr zhotvitele 8-0-0

 RM rozhodla o přidělení veřejné zakáz-
ky uchazeči STRABAG a.s., Hradec Krá-
lové a souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na realizaci stavby: „Oprava ko-
munikace Na Hamrech Náchod“, za cenu 
2.190.980 Kč včetně 21 % DPH.
Železniční most a propojení ulic Raisova 
– Parkány v Náchodě“  8-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o po-
skytnutí finančních prostředků z rozpoč-
tu Státního fondu dopravní infrastruktu-
ry na rok 2019 na akci „Železniční most 
v km 59,648 (Podjezd) a propojení ulic Rai-
sova – Parkány v Náchodě“ – ISPROFOND 
5522510001 se Státním fondem dopravní 
infrastruktury, Praha 9.
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Oprava místní komunikace Pražská čp. 
1535–1536 v Náchodě 8-0-0

 RM zadala veřejnou zakázku oprava 
místní komunikace Pražská čp. 1535–
1536 v Náchodě a souhlasila s uzavřením 
objednávky se společností SILVAGRO s.r.o., 
Zábrodí.
Rekonstrukce osvětlení v krytém plavec-
kém bazénu  8-0-0

 RM schválila uzavření smlouvy o dílo 
s firmou NORDIC LIGHT s. r. o., Praha 
na dodávku osvětlení v plaveckém bazénu.
Oprava třídy a družiny ZŠ Komenského 
ul. Sokolská 7-0-0

 RM schválila uzavření objednávek pro 
pana Luboše Kalouska, Náchod a pro pana 
Martina Hánu, Hronov.
Výroční zpráva MěSSS Marie za rok 
2018 7-0-0

 RM vzala na vědomí výroční zprávu 
MěSSS Marie za rok 2018.
Objednávka na opravu chodníku v ul. Zá-
mecká a Tyršova 7-0-0

 RM schválila vystavení objednávky 
společnosti SILVAGRO s.r.o., Horní Rybní-
ky na provedení opravy chodníku od čp. 
1845 v ul. Zámecká po čp. 234 v ul. Tyršo-
va v Náchodě.
Výroční zpráva 
– Správa budov Náchod s.r.o. 7-0-0

 RM schválila Zprávu o činnosti společ-
nosti za rok 2018, Roční účetní závěrku 
za rok 2018 bez výhrad, Návrh společnos-
ti na vypořádání ztráty z roku 2018 proti 
nerozdělenému zisku minulých let, Zprá-
vu o vztazích mezi ovládající a ovládanou 
osobou a o vztazích mezi ovládanou oso-
bou a ostatními osobami ovládanými stej-
nou osobou (propojené osoby) dle § 66a 
odst. 9) podle zákona č. 513/1991 Sb., Ob-
chodní zákoník v roce 2018, Zprávu dozor-
čí rady za rok 2018 a Plán činnosti společ-
nosti na rok 2019.

 RM uložila dozorčí radě Správy budov 
s.r.o. a vedení města zajistit plánovaný 
převod 2,5 mil. Kč převisu zdrojů nad 
výdaji u městského majetku do rozpoč-
tu města v roce 2019 a k tomu přizpůso-
bit výdaje do městského bytového fondu 
spravovaného Správou budov s.r.o.
Zápis z jednání komise prevence 
kriminality – rozdělení dotací  8-0-0

 RM vzala na vědomí zápis z jednání ko-
mise prevence kriminality konané 25. 4. 
2019 a souhlasila s rozdělením finančních 
prostředků z rozpočtu města na prevenci 
kriminality pro rok 2019 ve výši 245 tis. 
Kč a uložila vypracovat pravidla pro roz-
dělování dotací pro rok 2020.

TELEGRAFICKY:
 RM vzala na vědomí stanovení výše 

úplaty v Základní umělecké škole, Náchod, 
Tyršova 247 pro školní rok 19/20. 8-0-0

 RM souhlasila se zapojením SVČ Déč-
ko, Náchod do projektů Královéhra-
deckého kraje a Erasmus v celkové výši 
455 000 Kč. 8-0-0

 RM jmenovala do funkce ředitelky Ma-

teřské školy, Náchod, Vančurova 1345 
od 1. 7. 2019 Mgr. Miroslavu Weissovou. 
 8-0-0

 RM schválila uzavření objednávek 
na projektové dokumentace na skladova-
cí prostory na stadionu Hamra pro firmu 
Vše pro stavby s. r. o., Náchod. 7-0-0

 RM schválila ceník Zimního stadionu 
Náchod v období květen až červen 2019. 
 8-0-0

 RM schválila zahájení provozu ledové 
plochy Zimního stadionu Náchod od 7. 7. 
2019, s tím že ledovou plochu bude vyu-
žívat Hokejová škola Martina Táborského, 
Hradec Králové, v období 7.–31. 7. 2019.  
 8-0-0

 RM schválila dotaci pro organiza-
ci Okresní sdružení České unie sportu 
Náchod, z.s. ve výši 30.000 Kč na úhra-
du části nákladů spojených s organiza-
cí 1. ročníku dětských běžeckých závodů 
„Od radnice k radnici“ v Náchodě který se 
uskuteční dne 19. 10. 2019. 8-0-0

 RM schválila realizaci systému regula-
ce vytápění IRC pro MŠ Březinova a MŠ Al-
šova dle předložené cenové nabídky do-
davatelsky firmou Petr Přibyl – Regom 
Náchod. 8-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou a vy-
stavením objednávky na úpravy tříd ZŠ Pl-
hov pavilon U1.1.“ pro zhotovitele: Milan 
Hejzlar, Náchod. 8-0-0

Rada města Náchoda 20. 5.
Jednání rady města se zúčastnilo osm rad-
ních, jeden byl omluven.
Výroční zprávy organizací: Kino Ves-
mír, Městská knihovna, Správa přírod-
ních zdrojů a lázní Běloves 8-0-0

 RM vzala na vědomí výroční zprá-
vy za rok 2018 organizací: Kino Vesmír, 
Městská knihovna, o.p.s. a Správa přírod-
ních zdrojů a lázní Běloves.
Majetkoprávní úkony obce 8-0-0

 RM schválila smlouvu o výpůjčce, kte-
rou se přenechává do bezplatného dočas-
ného užívání část pozemkové parcely č. 
1573/7 o výměře 5 m2 a část pozemko-
vé parcely č. 1573/8 o výměře 3 m2 v ulici 
Borská, za účelem zajištění sečení trávy, 
udržování a úpravy veřejné zeleně a pečo-
vání o okrasné dřeviny. Smlouva se uzaví-
rá na dobu neurčitou s účinností od 1. 6. 
2019. 
Městské informační centrum 8-0-0

 RM souhlasila s přijetím dotace ve výši 
38.000 Kč na akci „Zlepšení propagace 
a zvýšení kvality poskytovaných infor-
mací v MIC v Náchodě“.

 RM souhlasila s přijetím dotace ve výši 
37 000 Kč na akci „Podpora provozu se-
zónního Městského informačního centra 
v Náchodě na zámku“. Žádost o schvále-
ní obnovy nátěrů rámů oken a vstupních 
dveří 8-0-0

 RM souhlasila s obnovou nátěrů vstup-
ních dveří a rámů oken na budově ZUŠ 
a muzea dle cenové nabídky v příloze. 
Požadovanou obnovu nátěrů za cenu 

39.941 Kč plus 21 % DPH zajistí natěrač-
ská firma Jiří Dőrner, Náchod. 
Žádost o povolení 
čerpání fondu investic 8-0-0

 RM schválila čerpání fondu investic 
ve výši 73 145,95 Kč pro SVČ Déčko, Ná-
chod, Zámecká 243. Finanční prostředky 
budou použity na pořízení sporáku.
Úprava informačních tabulí 
na autobusovém nádraží 8-0-0

 RM schválila uzavření objednávky 
na úpravu informačních tabulí na autobu-
sovém nádraží Náchod pro firmu Ing. Ivo 
Herman Csc., Moravany.
Nákup rolby 
na úpravu ledové plochy  8-0-0

 RM schválila pořadí předložených nabí-
dek na veřejnou zakázku a schválila uza-
vření smlouvy o dílo s účastníkem na 1. 
místě – firmou ROLMONT s.r.o., Praha.
Opravy místních 
komunikací zástřiky 8-0-0

 RM souhlasila s opravou místních ko-
munikací zástřikem, který zajistí Tech-
nické služby Náchod s.r.o. na základě ob-
jednávky.
Oprava soklu radnice čp. 40, Masaryko-
vo nám. v Náchodě 8-0-0

 RM schválila vystavení objednávky paní 
Lucii Truněčkové, Česká Čermná na opra-
vu soklu radnice čp. 40, Masarykovo nám. 
v Náchodě.
Veřejný stadion Hamra – víceúčelové 
hřiště, Náchod – ozvučení 8-0-0

 RM schválila vystavení objednávky 
za ozvučení hřiště na akci „Veřejný sta-
dion Hamra – víceúčelové hřiště“ pro spo-
lečnost TELKABEL CR, s.r.o., Náchod.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila čerpání fondu investic 

ve výši 92.390 Kč pro Základní školu T. 
G. Masaryka Náchod. Finanční prostřed-
ky budou použity na pořízení keramické 
pece. 8-0-0

 RM souhlasila s poskytnutím dotace 
35.000 Kč na nákup propanu pro letní fies-
tu 25 horkovzdušných balonů. 8-00

 RM schválila uzavření objednávky pro 
Miloslava Šrámka, Velká Jesenice na opra-
vu plotu v areálu Jiráskova koupaliště.  
 8-0-0

 RM souhlasila s cenovou nabídkou a vy-
stavením objednávky na úpravu kancelář-
ských prostor v přízemí radnice společ-
nosti ENTAZE s.r.o., Náchod. 8-0-0

 RM schválila uzavření objednávky 
na opravu bazénových van na Jiráskově 
koupališti pro Petra Hepnara, Trubějov. 
 8-0-0

 RM schválila vystavení objednáv-
ky za technickou pomoc nad rámec TDS 
na akci „Veřejný stadion Hamra – víceúče-
lové hřiště, Náchod, pro společnost PRO-
XION s.r.o., Náchod. 8-0-0

* * *
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V dubnu 2018 se narodilo
10 náchodských občánků

V dubnu 2019 byli oddáni:
11. 4.  Jurij Volodymyrovyč 
  Kryvocjuk, Náchod
  Vita Anatoljevna Misnikova, 
  Ukrajina

Začalo jaro a hasičům z Bělovse dal-
ší práce. Hned zkraje dubna v jeden jedi-
ný den vyjížděli ke třem požárům. Přes-
tože šlo o 1. duben, nejednalo se o apríl. 
Nejprve s kolegy z okolních jednotek po  
13. hodině vyjeli k hlášenému požáru 
stráně na Babí, dvě hodiny nato k ozná-
menému požáru hrabanky o rozloze cca 
50×30 metrů na Jizbici a o další dvě ho-
diny později zasahovali u požáru křoví 
v Raisově ulici v Náchodě.

Stejně aktivně přivítali jaro mladí ha-
siči. Dne 16. 3. 2019 se čtyři naši členo-
vé v kategorii starších zúčastnili prvního 
ročníku Kostelecké uzlovky. Anna Skálo-
vá obsadila 4. místo, Filip Ptáček 7. místo, 
Kristýna Hejzlarová 8. místo a Michal Jij-
co 9. místo. Dne 6. 4. 2019 se mladí hasi-
či zúčastnili Závodu požárnické všestran-
nosti v Rožnově, kde se družstvo starších 
umístilo na 10. místě a družstvo mlad-
ších na 15. místě. Následně se 14. dubna 
2019 konal ZPV v Nahořanech, kde druž-
stvo starších obsadilo 14. místo, družstvo 
mladších hlídka A 15. místo, hlídka B 25. 
místo. Náš Jakub Hejzlar potvrdil vel-
mi dobrou formu z loňska a obsadil prv-
ní místo v kategorii dorost-chlapci. Dob-
ře se dařilo také v sobotu 27. 4. 2019 při 
soutěži Memoriál Jirky Beka v CTIF na Pl-
hově, kde naše družstvo mladších obsadi-
lo 9. místo a družstvo starších 13. místo.  

V neděli 14. 4. 2019 jsme uspořáda-
li Železnou neděli, při níž jsme nasbíra-
li 2 810 kg železa. Peníze utržené za sběr 
použijeme ve prospěch mladých hasičů 
Běloves. 

Poslední dubnovou akcí bylo pálení ča-
rodějnic. Díky iniciativě Martiny Skálové, 
vedoucí kolektivu mladých hasičů v Bě-
lovsi, se podařilo pálení čarodějnic oboha-
tit i o kulturní vložku, jíž bylo vystoupe-
ní šermířské skupiny Antares z Náchoda, 
která předvedla středověký výjev soudu 
s náchodskou čarodějnicí a její následné 
upálení. 

Richard Švanda, kronikář SDH Běloves

Okénko do života 
SDH Náchod-Běloves

Už jste slyšeli o Seniorské obálce?
Jedná se o tiskopis, který může na-

pomoci v krizových situacích. Je určený 
především pro seniory, nebo i zdravot-
ně postižené, kteří bydlí ve svém domá-
cím prostředí. A víte, že nově pomáhá 
také v Královéhradeckém kraji a její poří-
zení nic nestojí? Karta vznikla ve spolu-
práci Ministerstva práce a sociálních věcí 
a krajské samosprávy v rámci projektu 
Implementace politiky stárnutí na krajskou 
úroveň. Funguje na principu I.C.E., neboli 
„In Case of Emergency, což znamená kar-
ta pro případ naléhavé pomoci, v případě 
nouze. Těch případů, kdy osamělého se-
niora mohou postihnout náhlé zdravotní 
potíže a musí volat záchrannou pomoc, 
přibývá, stejně jako výjezdů hasičů nebo 
policie. I lidé v mladším věku jsou často 
rozrušení, nesoustředění, dezorientovaní 
a nedokážou odpovídat na položené otáz-
ky, které si výjezd záchranky, hasičů nebo 
policie vyžaduje. Velkým ulehčením pro 
přivolanou pomoc je v této situaci dobře 
vyplněná Seniorská obálka. 

Doporučujeme, aby byla vyplněna co 
nejaktuálněji a nechyběly v ní potřebné 
údaje. Aby bylo vyplňování jednoduché, 
podle lékařů zásahových jednotek, kteří 
formulář obsahově doporučili, postupu-
jeme podle barev „jako na semaforu“. Co 
je červené, je nejdůležitější, naopak zele-
né je na vůli seniora, zda tyto údaje chce 
poskytnout. Každé vyplnění tiskopisu je 
vlastní záležitost seniora nebo jeho osoby 
blízké. Ať už jde o nemoci, se kterými se 

Seniorská obálka se zabydluje i u nás
dotyčný léčí, léků, které užívá, nebo jmé-
na praktického lékaře. Důležité údaje se 
týkají osob blízkých. Po dohodě se všemi 
složkami IZS je nutné, aby tiskopis po vy-
plnění byl složen do tvaru obálky a umís-
těn na viditelném místě v domácnosti 
seniora. Jedná se POUZE o dvě možnos-
ti – dveře lednice s pomocí třeba magne-
tky, nebo vstupní dveře do bytu zevnitř. 
Můžeme použít pro připevnění a uchová-
ní tiskopisu i plastovou obálku a obou-
stranně lepicí pásku. 

I když se jedná o zdravotní údaje, jed-
ná se o nástroj sociálně zdravotního po-
mezí. Vedle důležitého fyzického zdraví 
je stejně důležitá psychická pohoda člově-
ka. Proto doporučujeme pomoci s vyplně-
ním a aktualizací Seniorské obálky od ro-
dinných příslušníků, osob blízkých nebo 
na základě sousedských vztahů – jedno-
duše při jejich návštěvách. 

Jak se k vám Seniorská obálka dostane?
Ve spolupráci s krajskou koordinátor-

kou projektu Implementace politiky stár-
nutí na krajskou úroveň jsme Seniorskou 
obálku přenesli pro vás i do Náchoda. 
Seniorskou obálku si můžete vyzved-
nout na Městském úřadě v Náchodě, od-
boru sociálních věcí, Zámecká 1845, a to 
ve dnech pondělí, středa v čase 8–12,  
13–17 hodin. Přijďte si pro Seniorskou 
obálku a myslete na své bezpečí! Společ-
ně vám přejeme, abyste Seniorskou obál-
ku nepotřebovali využít, ale abyste s ní 
byli připraveni.

Dne 8. května 2019 se konal v Domku 
Boženy Němcové křest nové knihy histori-
ka Richarda Švandy věnované významné 
regionální osobnosti – Jindřichu Křečko-
vi-Jitušovi, na níž spolupracoval s kolegy 
z Městského kulturního střediska v Čer-
veném Kostelci. Jindřich Křeček byl vel-
mi nadaným regionálním malířem a por-
trétistou. Zobrazoval krásy zdejšího kraje, 
stejně jako válečné výjevy během své ana-
báze v Polsku, SSSR, na Blízkém východě, 
v severní Africe a západní Evropě. Kniha 
na základě vlastních autentických vzpo-
mínek živě mapuje jeho dětství a dospí-
vání, stejně jako cestu z vlasti do války 
a boj proti Němcům. Jsou v ní publikovány 
mnohé fotografie z jeho života, některé 
zcela poprvé. Není náhodou, že publika-
ce byla vydána právě letos: jednak uply-
nulo 110 let od jeho narození, dále 40 let 
od jeho úmrtí a 80 let od doby, kdy opustil 
Protektorát Čechy a Morava, aby se v Pol-
sku stal příslušníkem čsl. ozbrojených 
jednotek a odtud pak pokračoval ve své 
zahraniční válečné anabázi. Knihu lze za-
koupit na vybraných místech v Červeném 
Kostelci.                              Richard Švanda

Vyšla kniha o Jindřichu Křečku-Jitušovi
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V úterý 14. května 2019 odpoledne byla za účasti 1. místo-
předsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka, poslance Jiřího 
Maška, hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána, vede-
ní města Náchoda v čele se starostou Janem Birke a dalších vý-
znamných hostů slavnostně otevřena novostavba hasičské zbroj-
nice v ulici Raisova. Mezi hosty nechyběli také ředitel HZS KHK 
brig. gen. František Mencl, ředitel územního odboru Náchod plk. 
David Pouč, starosta Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy  
a Slezska Jiří Orsák a v neposlední řadě zástupce dodavatele stav-
by firmy Průmstav Náchod, s.r.o. pan Vratislav Zítka a projek-
tant pan Radek Jezbera.

„Profesionální i dobrovolní hasiči u nás fungují perfektně. K tomu 
ale potřebují samozřejmě odpovídající zázemí. Tady v Náchodě se to 
povedlo,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček. 

Po symbolickém přestřižení pásky si pak všichni společně pro-
hlédli vnitřní prostory a hasičskou techniku.

„Jsem velmi rád, že se díky dotačním titulům podařilo získat do-
statečné finanční prostředky na stavbu nové budovy. Nyní se tak 
náchodští dobrovolní hasiči mohou pochlubit zbrusu novou moder-
ní zbrojnicí, která jim po více než sto letech zajistí důstojné moder-
ní zázemí," uvedl starosta města Jan Birke a doplnil: „Nové umístění 
a právě dokončované propojení se středem města navíc zajistí lep-
ší akceschopnost jednotky včetně splnění stanovených časů dojezdu. 
Rád bych proto na tomto místě poděkoval všem, kteří nám poskyt-
li finanční prostředky na vybudování hasičské zbrojnice a dobrovol-
ným hasičům za obětavou práci, nasazení při záchraně lidských ži-
votů i ochraně majetku nás všech. Pevně věřím, že tyto nové prostory 
jim práci usnadní.“

Konečná částka za stavební práce na hasičské zbrojnici činí 
23,6 mil. Kč, z toho 9,5 mil. Kč bylo financováno z prostředků 
Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze 
státního rozpočtu ČR prostřednictvím Integrovaného regionál-
ního operačního programu, 4,5 mil. Kč obdrželo město v rámci 
Programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ vyhlášeného Minister-
stvem vnitra – generálním ředitelství Hasičského záchranného 
sboru ČR a 1,5 mil. Kč poskytl Královéhradecký kraj. Součástí sta-
vebních prací bylo pouze určité vybavení – kuchyňská linka, za-
řizovací předměty jako zdravotechnika, apod. „Na další potřebné 
vybavení uvolnilo město Náchod částku 600 tis. Kč. Ta bude sloužit 
k dovybavení vnitřních prostor jako např. stoly, skříně, vybavení so-
ciálních zařízení, nákup vysoušeče bot, rukavic, masek a oblečení, 
regál na hadice a další hasičské vybavení,“ upřesnil místostaros-
ta Jan Čtvrtečka.

Po více než 100 letech se zdejší dobrovolní hasiči dočkali dů-
stojného zázemí. Nyní dojde ještě k dovybavení vnitřních pro-
stor budovy a slavnostní předání do rukou hasičů proběhne  
v pátek 21. června 2019. V sobotu 22. června se uskuteční Den 
otevřených dveří, kdy si náchodská veřejnost bude moci nové 
prostory včetně vybavení a hasičské techniky prohlédnout.

Na dostavbu hasičské zbrojnice pak koncem června naváže 
otevření nové komunikace, díky které dojde k propojení ulic Par-
kány a Raisova a přístup hasičských vozů nejen na hlavní komu-
nikaci, ale i do centra města se tím výrazně zlepší.

Stavba nové hasičské zbrojnice 
v Náchodě je dokončena
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Červnová výročí
V červnu 1909 byl položen základní kámen 
k Národnímu domu tehdejší strany čes-
kých socialistů, kde je nyní kino Vesmír.
1. června 1934 se narodil Jan Hilbert, 
před nuceným odchodem ze školství ře-
ditel školy ve Starém Městě, po listopadu 
školy běloveské, po několik období zastu-
pitel. Zemřel v únoru 2004.
1. června 1969 se narodil náchodský sta-
rosta a poslanec Jan Birke.
3. června 1994 podlehl zákeřné nemoci 
P. Jaroslav Knittl. Založil a vedl nakla-
datelství Signum unitatis, obnovil tra-
dici Akademických týdnů, krátce učil 
i na zdejším gymnáziu.
6. června 1869 se narodil kapelník měst-
ské hudby a sbormistr Hronu Max Phillip.
7. června 1944 se narodila herečka a re-
žisérka náchodských ochotníků Ludmi-
la Šmídová.
10. června 1939 byl německými výtržní-
ky zastřelen náchodský strážník Jaroslav 
Müller.
10. června 2009 zemřel prof. Antonín 
Marásek, dlouholetý matematik zdejší-
ho gymnázia.
11. června 1859 zemřel přítel „naší paní 
kněžny“ kníže Klemens L. W. Metter-
nich, který vedl v první polovině před-
minulého století dlouhá léta rakouskou 
zahraniční (od r. 1809) i vnitřní politiku 
(1821–1848 kancléř), jeden z vedoucích či-
nitelů proti napoleonské koalice. 
17. června 1879 se narodil polický knih-
kupec a vydavatel, autor několika soubo-
rů pověstí z kraje Jiráskova Antonín Kr-
tička-Polický. 
22. června 1929 se narodil MUDr. Oskar 
Sýkora, absolvent zdejšího gymnázia, 
který záhy po maturitě s rodiči emigro-
val, v Kanadě vystudoval a stal se mezi-
národně uznávaným v oboru stomatolo-
gie. Zemřel loni 18. října.
24. června 1829 se narodil a týž den roku 
1889 zemřel náchodský purkmistr, ředi-
tel Občanské záložny, čestný občan města 
Michal Tichý, koncem 60. let předminulé-
ho století také předseda Hronu.
26. června 1954 se narodil architekt Aleš 
Krtička, absolvent zdejšího gymnázia.
28. června 1914 došlo v Sarajevu k atentá-
tu na následníka trůnu Františka Ferdi-
nanda d´Este. Atentát se stal záminkou 
k rozpoutání kruté první světové války. 
V týž den o pět let později byla podepsá-
ním Versailleské mírové smlouvy tato 
válka formálně ukončena.
29. června 1934 předčasně zemřel malíř 
Adolf Kašpar, nejznámější ilustrátor Ba-
bičky. Po sňatku s náchodskou rodačkou 
Jitkou Řepkovou pobýval pravidelně v Ná-
chodě, odtud čerpal i náměty k ilustracím 
dalších knih, mj. k Jiráskově kronice U nás.
29. června 1979 zemřel prof. dr. Josef Pla-
vec, hudební vědec a sbormistr, čestný 
člen pěveckého sboru Hron.               (AF)

Dne 10. 6. 2019 se dožívá významného 
výročí 100 let paní Jitka Domáňová z Ná-
choda. Všechno nejlepší, hlavně hodně 
zdraví a plno životního optimismu naší 
klientce Pečovatelské služby přejí zaměst-
nanci MěSSS Marie.

Za kolektiv zaměstnanců
Mgr. Jaromír Vejrych, ředitel MěSSS Marie

Blahopřání  
k významnému výročí

Je to těžké, bolestné, ale naprosto lid-
ské. Odchod každého dobrého člověka 
z tohoto světa je ztrátou. Nic se s tím 
nedá dělat, jen je třeba si uchovat krásnou 
vzpomínku. To se budeme snažit i my, 
loutkáři, a jistě i vy, všichni návštěvníci 
loutkové scény Dětem pro radost, protože 
nám 6. května 2019 odešla na pravdu Boží 
naše dlouholetá kamarádka, duch loutko-
vého divadla a pro generace diváků paní 
pokladní, Míla Zapletalová. 

Loutková Míla Míla byla jedním z nejdéle „sloužících“ 
členů našeho souboru. Byť nikdy nemě-
la žádné velké umělecké ambice, bez její 
osoby by si nikdo nedokázal představit 
fungování divadla. Kdo pamatuje ješ-
tě divadlo v suterénu Slavie, tak si jistě 
vzpomene na Mílu, jak nejenže prodává 
lístky, ale o přestávce i tolik oblíbená lí-
zátka, vodu se šťávou, nebo Lipo. Tam se 
cítila jako ryba ve vodě. Během přestávek 
taktně poslouchala, co si lidé o představe-
ní povídají, a pak nám hercům, tvůrcům, 
o tom dala zpětnou vazbu. Občas si i za-
hrála, nebo jinak řečeno „zavodila“ v ně-
jaké pohádce. V již legendárním předsta-
vení Kašpárek a čarodějnice léta vodila 
postavy duchů a my, jako tehdy mladí her-
ci, jsme jí sekundovali a bylo nám v její 
blízkosti dobře. 

Míla ale byla svým způsobem i kataly-
zátorem všech názorových neshod v sou-
boru. Byla jakýmsi spojením mezi starým 
„světem“ souboru a novým vnímáním 
a směřováním uměleckých ambicí. Kdekdo 
ze souboru k ní také chodil „pro soukro-
mou radu“, nebo se jen vyzpovídat ze své-
ho bolu a ona vždy trpělivě naslouchala. 

„Nazdar bejku, jak se máš?“ Následova-
la pusa a objetí. I to byla naše Míla. 

Budeš nám chybět, holka zlatá. 
Daniel Šárka, 

principál souboru Dětem pro radost

Dne 11. května na sportovním hřišti SK 
Jizbice proběhla soutěž hasičů z okrsku 
Náchod. Soutěž měla dvě disciplíny. Nej-
prve si hasiči svoje síly změřili v požár-
ním útoku dle cvičebního řádu, takzvaná 
pomalá část. Ač se to může některým zdá-
ti divné, zde nejde ani tak o rychlost, jako 
o přesnost zvládnout útok s co nejmenším 
počtem chyb. Nejlepší útok ve cvičebním 
řádu předvedlo družstvo hasičů z Borové.

V druhé části, kde se soutěžilo o putov-
ní pohár starosty města Náchoda a o po-
hár starosty SDH Jizbice, šlo naopak hlav-
ně o rychlost. Této soutěže se zúčastnilo 
celkem 8 týmů. Na pomyslné bedně se 
umístili hasiči z Pavlišova 1.místo, ná-
sledovaní Borovu 2.místo a Dobrošovem 
3.místo. V letošním roce se bohužel míst-

Soutěž o pohár starosty 
města Náchoda, starosty 
hasičů Jizbice

ním nedařilo. Pohár putoval na druhou 
stranu Náchoda na Pavlišov.

Tato akce byla organizována za pod-
pory města Náchoda a dalších partnerů, 
kteří nás dlouhodobě podporují. Poča-
sí nám velice přálo, atmosféra byla per-
fektní. Za město Náchod se po celý den 
akce účastnil místostarosta Mgr. Franti-
šek Majer.

V neposlední řadě poděkování patří 
všem organizacím na Jizbici a lidem, kteří 
přispěli svoji měrou ke zdárnému zorga-
nizování akce. A tímto vás zveme na osla-
vu 60 let hasičské zbrojnice na Jizbici dne 
7. 9. 2019.

Za kolektiv hasičů děkuje 
Petr Břenda – starosta SDH Jizbice
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Historické průmyslové stavby 
6. Textilní firmy Picků, Mlýnská čp. 304 a Českých bratří čp. 313

K rozvoji textilního podnikání v Náchodě ve druhé polovině  
19. století přispěli dva podnikatelé židovské národnosti se stej-
ným příjmením – Pick. Každý měl ale jiný osud.

Starší z nich Jakub (Jacob) Pick (*17. 8. 1832 Velká Mořina 
u Karlštejna, † 8. 1. 1916 Náchod) byl rodem po otci Šalamounovi. 
Jeho matka Marie, rozená Goldschmiedová, pocházela z Nácho-
da. Zřejmě proto se její čerstvě plnoletý syn kolem roku 1856 usa-
dil právě zde. Z matričních záznamů jeho osmi dětí narozených 
v Náchodě v l. 1858–1866 vyplývá, že Jakub Pick, povoláním ob-
chodník, bydlel patrně v podnájmu na Krajském předměstí a poz-
ději na náměstí. Oženil se s Šarlotou Mautnerovou, pocházející ro-
dem z Novobydžovska. 

Začátky Pickovy podnikatelské činnosti klade místní historik 
J. K. Hraše k r. 1857. Podle dochované archiválie si Jakub Pick po-
dal dne 28. 3. 1859 žádost o povolení výroby a obchodu se zdob-
ným zbožím. Své výrobky produkoval původně ze lnu, od r. 1875 
částečně přešel na levnější bavlnu. Kolem r. 1880 zřídil Jakub Pick 
menší barevnu a bělidlo u břehu mlýnského náhonu (byl na mís-
tě dnešní příjezdové komunikace k poli-
klinice) mezi židovským hřbitovem a Vel-
kým mlýnem. Následně 16. 4. 1888 žádal 
o povolení ke stavbě nevelké přízem-
ní mechanické tkalcovny lněných látek 
s kotelnou a parním strojem přiléhající 
na severu ke stávající barevně v nově zří-
zené Mlýnské ulici. Stavba se shedovými 
střechami a s průčelím do ulice Českých 
Bratří projektovaná náchodským stavi-
telem Josefem Hakaufem byla budová-
na po částech a kolaudace první třetiny 
proběhla 28. 2. 1889 pod novým čp. 304. 
Firma, která později přešla na bavlněné 
látky, byla protokolována v obchodním 
rejstříku dne 20. 3. 1889. Poté, trhovou 
smlouvou z 18. 2. 1891, získal Jakub Pick 
v sousedství tkalcovny za cenu 6000 zla-
tých roubený objekt čp. 184 ze 17. století, 
tzv. českobratrský sbor. Vzápětí přikou-
pil i sousední nemovitosti čp. 182 a 183 
a na jejich místě postavil novou strojov-
nu, rozšířil kotelnu s novým komínem 
a vybudoval dvoupatrovou budovu pro 
tkalcovské stavy a skladiště na nároží ulic Mlýnské a Českých bra-
tří (žádost z 18. 6. 1891, dokončeno v květnu 1892, v přízemí dnes 
květinářství). Do vedení firmy zároveň 11. 9. 1894 přijal Jakub Pick 
za společníka svého syna Bedřicha (nar. 29. 9. 1861). K dalšímu roz-
šíření továrny došlo v r. 1896, kdy byla podle projektu královéhra-
deckého stavitele Františka Plesnivého postavena jednopatrová 
budova barevny a bělidla přiléhající těsně k mlýnskému náhonu. 

Počátkem roku 1899 byla v náchodských továrnách organizo-
vána stávka dělníků za vyšší mzdy. Její pokojný rámec ale náh-
le a živelně přerostl na noc hrůzy. Jak bezprostředně uvedl týde-
ník Ratibor, došlo z 5. na 6. 4. k bezuzdnému rabování židovských 
obchodů. „Po 6. hodině večer srotily se davy dělnictva z továren od-
cházejícího. Za hrozného hluku a křiku spojily se s dělníky továrny  
J. Picka, posud stávkujícími, táhli na náměstí před dům, v němž J. Pick 
bydlí (čp. 45), provolali mu zde hanba a pereat a táhli pak k jeho to-
várně, již počali bombardovati. Vytrhovány tyče z plotů, snášeno ka-
mení a divý, hurónský rej nastal. Když byla továrna zpustošena, ob-
rátil se dav, na sta hlav čítající, do města a nyní začalo bombardování 
oken domů a krámů židovských na náměstí a brzy počalo vybíjení 
a plenění krámů.“ 

Bedřich Pick, který poté převzal vedení firmy, ji zanedlouho,  
12. 12. 1910, prodal Rakouským textilním závodům a. s., před-

chůdci Mautnerova náchodského koncernu. Tovární budova 
označovaná jako „přádelna II.“ a nadále lidově nazývaná „Pi-
kovka“, zaměstnávala více než 300 dělníků. Na základě povolení  
z 27. 9. 1915 dostala elektrický pohon pomocí unikátního podzem-
ního kabelového vedení z Mautnerovy elektrárny v Plhovské ulici.  
V r. 1915 došlo také k dalšímu rozšíření továrny, kdy bylo zasta-
věno zbývající nároží směrem k ul. Němcové třípatrovou budovou 
se secesní fasádou pro barevnu a tkalcovnu. Projekt vypracoval 
náchodský stavitel Jaroslav Hakauf. Další plánované rozšíře-
ní provozu o budovu v místě zasypaného mlýnského náhonu  
v r. 1941 přerušila probíhající válka. Po r. 1949 zde fungoval zá-
vod 05 Tepny. Nyní objekt vlastní soukromá firma, která ho pro-
najímá jako výrobní, skladové a prodejní prostory. 

V těsném sousedství směrem k židovskému hřbitovu té-
měř současně vznikl další tovární objekt, barevna a bělidlo ba-
vlněných látek čp. 313, který založil mladší jmenovec Ludvík 
(Ludwig) Pick (* 29. 6. 1860 Náchod, † 19. 5. 1912 Náchod), ro-
dem po otci Eliáši. Zprvu pracoval v barevně Izáka Mautnera, 

záhy se však osamostatnil a v l. 1888–
1889 postavil podle projektu stavitele 
Josefa Hakaufa vlastní podnik, nazvaný 
„První náchodské parní bělidlo a barev-
na“. Objekt ve tvaru L uprostřed dneš-
ního továrního areálu obsahoval bělidlo 
na látky, varnu barev, modrotisk, barev-
nu pestrých látek, sušičku látek, chemic-
kou laboratoř a vodní nádrže na pra-
ní látek. Pohon zajišťoval parní stroj.  
V r. 1889 byly zvětšeny vodní nádrže 
na čištění látek a r. 1894 rozšířena stro-
jovna o další parní stroj. V r. 1899 byla 
postavena podle návrhu stavitele Jose-
fa Martinka nová dvoupatrová budova 
sušárny bavlněné příze (východní část 
dnešní Drany, čp. 313) se třemi větrací-
mi komíny na střeše, a dále opět rozší-
řena strojovna o další kotel, parní stroj 
a komín. Pickova továrna dobře prospe-
rovala a jejím výnosným artiklem byla 
speciální „turecká červeň“. Roku 1910 
byl závod rozšířen o dvoupatrovou přá-
delnu s kapacitou 8000 vřeten (tato ka-

pacita se během dalších 15 let zdvojnásobila) s monumentál-
ní pětipatrovou věží se secesní fasádou s nárožními lizénami 
a střešní atikou (dnes západní část firmy Drana a křídlo přiléha-
jící k bývalému židovskému hřbitovu). Současně byla firma pře-
měněna v akciovou společnost s názvem Přádelna a barevna,  
a. s. Ve 30. letech se firma stala součástí koncernu Fezárny, a. s. 
Strakonice. Po r. 1945 náchodská provozovna zanikla a v bývalé 
přádelně a šlichovně začala pracovat firma Františka Drašnara 
pod názvem Drana, zabývající se výrobou prádla a dětské kon-
fekce. Po znárodnění firmy v r. 1948 a její likvidaci byly v objek-
tu umístěny krajský závod Velkoobchodu potravinářským zbo-
žím, n. p. (později Potraviny Náchod) a provozovna národního 
podniku Stavovýroba Praha, v r. 1963 vystřídaná velkoobchod-
ním skladem podniku Drobné zboží Pardubice. Další část objek-
tu určitou dobu využíval n. p. Tepna jako sklad bavlny. V r. 1993 
koupil objekt velkoobchod Apos a po r. 2000 potomci Františka 
Drašnara, kteří část bývalé přádelny a sušárny citlivě opravili 
a přemístili sem obnovenou firmu Drana. Ta se nyní zabývá zpra-
cováním a balením koření a potravinářských přípravků. Ve zby-
lé části, která se postupně také opravuje a je v majetku společ-
nosti Auto-Aku, působí řada dalších firem.

PhDr. Jaroslav Čáp – Mgr. Jan Čížek

Ludvík Pick – přádelna a barevna.

Ludvík Pick – závod (idealizovaná veduta).
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Městské 
informační 
centrum

Také pro letošní turistickou sezo-
nu jsme v Městském informačním cent-
ru v Náchodě připravili novinky v sorti-
mentu.

Pro milovníky čokolády jsme nechali 
vyrobit mléčnou čokoládu s reliéfem Ma-
sarykova náměstí v Náchodě, jež zakou-

píte za 115 Kč. S motivem Státního zámku 
v Náchodě pak byly vyrobeny mince, rov-
něž s mléčnou příchutí, které stojí 18 Kč.

Dále jsme se zapojili do projektu turis-
tických známek, a to vydáním turistické 
nálepky města Náchoda a Státního zám-
ku Náchod. Nálepky lze zakoupit za 12 Kč. 
Chlouba zdejšího kulturního života, Měst-
ské divadlo Dr. Josefa Čížka, se také do-
čkalo vlastní turistické vizitky v rozšíře-
ném vydání, která vyobrazuje také bohatě 
zdobené interiéry a stručně popisuje his-
torii budovy.

Pro děti máme nově k dispozici kera-
mické píšťalky s nápisem „Náchod“ a „Zá-
mek Náchod“. Cena je 38 Kč.

Také pro vás máme připraveny aktuální 
informační a propagační materiály v po-
době cyklomapy Kladským pomezím, turi-
stických novin Kladského pomezí a Letní 
Broumovsko, ilustrovaných map Toulavé-
ho baťohu nebo brožury Náchod a okolí.

Upozorňujeme všechny občany Nácho-
da a okolí, že ve dnech 21. 6. a 22. 6. z dů-
vodu pokládky asfaltového povrchu bude 
úplně uzavřena místní komunikace Par-
kány v místě křižovatky s MK Poštovní 
a novým propojením do Raisovy ulice. 
Výjezd z Masarykova nám. a ulic Hrono-
va, Krámská a Hrašeho bude možný pou-
ze přes ulici Palackého po pěší zóně, kde 
bude vytvořen koridor pro průjezd vozi-
del, zároveň bude otočený směr jedno-
směrné komunikace Palackého. Vyjíždět 
se bude dále ulicí Hurdálkova a Volovni-
ce. Řidičům jedoucím od Hradce Králové 
a Nového Města nad Metují do Hronova 
nebo Červeného Kostelce doporučujeme 
nezajíždět do centra města a pokračovat 
po silnici I/33 až na OK „Čedok“ nebo vyu-
žít náhradní trasu okolními obcemi. 

Upozorňujeme chodce, aby při chůzi po 
pěší zóně v ulici Palackého používali pou-
ze vyhrazené koridory po stranách komu-
nikace. 

Upozorňujeme obchodníky v ulici Pa-
lackého, že v těchto dnech nebude umož-
něno umístění reklamních stojanů před 
provozovnami ani vystavování zboží. 
Případné překážky budou neprodleně od-
straněny. Zároveň nebude možné, aby vo-
zidla provádějící zásobování v ulici Palac-
kého zastavila. 

Všem občanům a návštěvníkům města 
doporučujeme v těchto dnech zvolit pro 
cestu do města jiný druh dopravy. 

Uzavírka Parkány

Místní poplatek ze psů na rok 2019 je splatný dne 30. června 2019.
Roční sazba poplatku ze psa (pokud není držitel osvobozen) činí:
(obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku ze psů platná v území obvodu 
 města Náchod)
– rodinný dům 400 Kč
– jiný než rodinný dům (např. 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 Náchod:
– převodem na účet číslo: 19-222551/0100 
– 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)

Ing. Ladislav Šimek, vedoucí odboru správy majetku a financování

Nezapomeňte  uhradit poplatek ze psů! 

Od začátku června zakoupíte v Měst-
ském informačním centru na Masarykově 
náměstí novou aktuální nástěnnou mapu 
Náchoda s čísly popisnými. Mapa o roz-
měrech 120x170 cm stojí 600 Kč.

Nová mapa Náchoda 
s čísly popisnými

V úterý 14. května 2019 hostilo vede-
ní náchodské radnice velice vzácnou ná-
vštěvu z lotyšského velvyslanectví. Paní 
velvyslankyně Lotyšské republiky Gunta 
Pastore společně s paní Rutou Radina při-
jela v dopoledních hodinách a byla přiví-
tána místostarostou Janem Čtvrtečkou v 
obřadní síni náchodské radnice, kde se bě-
hem slavnostního přijetí krátce seznámi-
la s historií Náchoda, pamětihodnostmi 
a aktuálními plány a prohlédla si interi-
éry nové radnice. Po společném pracov-
ním obědě v restauraci Hotelu U Beránka 

Velvyslankyně Lotyšska na návštěvě v Náchodě

kakončila paní velvyslankyně svou první 
návštěvu v našem městě prohlídkou stát-
ního zámku. Do Náchoda se opět vrátí na 
podzim 7. září, kdy se budou konat v pro-
storách náchodského zámku tradiční Ku-
ronské slavnosti – tradice založená právě 
na historické blízkosti Česka a Lotyšska.
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Okénko zastupitelů

Náchod – Hradec Králové 
vlakem za 45 minut? ZAPOMEŇTE!

Před několika dny byla dokončena revitalizace tratě Týniš-
tě - Broumov. Ve skutečnosti šlo jen o úsek Bohuslavice n. M. 
– Náchod – Hronov. Výsledkem mělo být v návaznosti na revi-
talizaci tratě Hradec Králové – Trutnov především zkrácení jízd-
ních dob s krajským městem. Ano, jízdní doba mezi Náchodem 
a Hradcem Králové měla být po dokončení revitalizací tratí 
jen 45 minut!

Bohužel nebude. Budeme jezdit stále stejně pomalu a přestu-
povat ve Starkoči. Navzdory tomu, že SŽDC za posledních deset 
let investovala jen v našem kraji do železniční infrastruktury 
více než 7 miliard Kč. 

Proč tedy? Je to výsledek práce bývalého vedení kraje, kdy 
byla železniční doprava na okraji zájmu. Narychlo připravené 
projekty revitalizací tratí, kdy kraj neměl ujasněnou dopravní 
politiku, se podepsaly na tom, že nyní nelze zkrátit jízdní doby, 
přidat nové vlaky ani zajistit pravidelné přímé spojení s kraj-
ským městem.

V Náchodě se podařilo využít dlouhodobé výluky alespoň 
k výstavbě nového mostu a tím propojení ulic Poštovní a Janáč-
kova. Dále k rozšíření železničního přejezdu u bývalé Běloves-
ké zastávky. Proč bývalé? Protože i přes prvotní nezájem ve-
dení města se nakonec podařilo přesunout železniční zastávku 
do nové polohy výhodnější nejen pro obyvatele města. Díky tomu 
také dojde k podstatnému zkrácení doby, kdy budou zavřené zá-
vory na železničních přejezdech. Je velká škoda, že pan staros-
ta nepodpořil výstavbu podchodu pod nádražím, který by pro-
pojil autobusové nádraží s ostrovním nástupištěm a především 
Běloveskou ulicí, aby lidé nemuseli zdlouhavě obcházet nádraží.

Železniční doprava tak bohužel stále zůstává nekonkurence-
schopná dopravě individuální. Bylo by dobré se společně více vě-
novat realizaci projektu „Vysokovské spojky“, která umožní zkrá-
tit jízdní dobu z Náchoda do Hradce Králové na 30 minut. Ale to 
se bude psát nejspíš rok 2028–2030.  Jiří Prokop, Náchod

Festival pořádala obecně prospěšná společnost Náchodská Pri-
ma sezóna (NPS) a Město Náchod pod záštitami ministra kultury 
doc. Mgr. Antonína Staňka, hejtmana Královéhradeckého kraje 
PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D. a starosty města Náchoda Jana Birke, 
za finančního přispění Ministerstva kultury ČR, Státního fondu 
kultury ČR, Královéhradeckého kraje a města Náchoda jako ge-
nerálního partnera.

Hlavním partnerem je již třetím rokem společnost innogy  
– Teplárna Náchod, která zároveň zapůjčila pro potřeby festiva-
lu osobní automobil. 

Poděkování patří sponzorům a podporovatelům festivalu  
– společnostem Ateliér Tsunami, Saar Gummi Czech, Rubena – 
part of Trelleborg, Proma Reha, Internet2, Astratex, Batist Me-
dical, CDS Náchod, Zefyr Náchod, Primátor, PéCé, Vella, Dodna 
Party a Swing.

Za spolupráci děkujeme ZUŠ Náchod, SVČ Déčko Náchod, Měst-
ské knihovně Náchod, Městskému divadlu Dr. Josefa Čížka, Kinu 
Vesmír Náchod, Fotoklubu Náchod, Impulsu Hradec Králové, Ho-
telu U Beránka, SPŠ stavební a Obchodní akademii arch. Jana Le-
tzela a všem sponzorům, kteří významně napomohli hladkému 
průběhu celého festivalu.

Zahájení festivalu se uskutečnilo v pondělí 13. května v rám-
ci jazzového večera ve velkém sále Městského divadla Dr. Josefa 
Čížka. O úvod se postaral „Sboreček“ Jiráskova gymnázia Náchod 
pod vedením pana Vlastimila Čejpa. Svou přítomností nás poctil 

patron festivalu herec a režisér Ondřej Kepka a starosta města 
Náchoda pan Jan Birke. Hlavní hudební program ve velkém sále 
divadla obstarala vynikající kapela Minus123minut a v restau-
raci Hotelu U Beránka zazněly tóny v podání kytaristy Davida 
Fiedlera a bubeníka Standy Víta.

Soutěžních částí festivalu se zúčastnilo kolem 250 studentů 
z 18 škol a to v sekci literární, filmové, fotografické a divadel-
ní. V daných uměleckých oborech vše hodnotili odborníci, kte-
ří v rámci workshopů a rozborových seminářů poskytli účastní-
kům potřebné rady a zkušenosti.

I přes nepřízeň počasí se podařilo zajistit některá z plánova-
ných odpoledních hudebních vystoupení, která všem zpříjemni-
la festivalovou atmosféru. Děkujeme především orchestru Prima 
Jazz Band a Honzovi Křížkovi s kapelou.

Během festivalového týdne bylo možné zúčastnit se dílen, 
workshopů a seminářů se zaměřením na fotografii, divadlo, hud-
bu, výtvarnou tvorbu a tanec. 

S velkým zájmem se setkaly např. divadelní dílny pod vede-
ním herečky Venduly Burger – Neutrální maska (podle metody 
Jacques Lecoq) a Tomáše Jirečka – improvizace.

Každý festivalový den otvírali mladí divadelníci v rámci po-
uličního divadla brány do náchodské historie a to pod vedením 
autora a lektora Dominika Macháčka.

Jako připomenutí odkazu Josefa Škvoreckého se uskutečnila 
tradiční procházka městem po místech s ním spojených s odbor-
ným vedením a výkladem ředitelky Městské knihovny v Nácho-
dě Ivany Votavové a Marka Vašíčka.

Dětská Prima sezóna, která je věnovaná nejmenším dětem, na-
bídla kromě krásných dětských hudebních a divadelních před-
stavení i setkání s hercem a mimem Michalem Nesvadbou. V ná-
chodském Kině Vesmír, kam byl z důvodu nepříznivého počasí 
dopolední program přesunut, panovala skvělá atmosféra.

Pátek 17. května, závěrečný den festivalu NPS, zahájil tzv. „Prí-
mový den“ ve velkém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka.  
X. ročník hudebně – divadelního festivalu pro žáky speciálních 
škol regionu ve spolupráci s Praktickou školou, Základní školou 
a Mateřskou školou Josefa Zemana. Zaplněný sál městského di-
vadla zhlédl představení na téma „Evropa“ včetně hudebního 
vystoupení herců a zpěváků muzikálu Děti ráje. 

Městská knihovna Náchod ve spolupráci s Fotoklubem Ná-
chod přivítala mezinárodní fotografickou výstavu ZEĎ 2019, 
kde kromě renomovaných fotografů vystavoval i mladý foto-
graf Jan Drašnar oceněný cenou Fotoklubu Náchod v minulém 
ročníku NPS.

Závěr festivalu proběhl na venkovním pódiu na Masarykově 
náměstí tradičně ve znamení předávání cen soutěžícím v jednot-
livých uměleckých kategoriích za přítomnosti patrona festivalu 
Ondřeje Kepky a starosty města Náchoda Jana Birke.

O hudební tečku za festivalem se postaral Big band teplické 
konzervatoře pod vedením Lukáše Čajky a v rámci rockového ve-
čera kapely Rousing Numbers, The Jay, Snap Call a IN4MATION.

Díky patří všem lektorům, porotcům, účastníkům, pomoc-
níkům, sponzorům a dalším podporovatelům NPS, bez kterých 
by nebylo možné tento multižánrový festival uskutečnit.

23. ročník festivalu NPS je plánován na měsíc květen 2020.
Za Náchodskou Prima sezónu, o.p.s.

Jiří Hejzlar, ředitel

22. ročník 
Náchodské Prima sezóny je za námi
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Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování, 
pracoviště Červený Kostelec. 

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

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

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

• údržba elektro/elektronik, mzda 41 500 Kč 
měsíčně,

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

– za příznivou cenu a v co nejkratším možném termínu.

6500 produktů 
skladem
 ...a další doobjednáme

NÁCHOD  |  JAROMĚŘ  |  DOBRUŠKA  |  RYCHNOV N. KN.

www.stamont.eu         800 404 010

Zpravodaj Náchod 178x123 mm ČB 2019 „6500“

Zpravodaj Náchod 86,5x59 mm ČB 2019 „Obchodní zástupce“

Hledáme Náchoďáka
obchodního zástupce
Písemné nabídky zasílejte na adresu personalni@stamont.eu

Již od roku 1994 jsme jedním z největších distributorů 
kompletních stavebních materiálů v regionu. 

Poskytujeme kvalitní odborné poradenství a další doplňkové služby 
pro realizační firmy a stavebníky.
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Závěrečné práce žáků 9. tříd
Ve dnech 13. a 14. května obhajovali 

žáci 9.A a 9.B třídy plhovské školy své prá-
ce. Již třináct roků po sobě pracují žáci de-
vátých tříd na seminární práci, celý pro-
ces tvorby závěrečné práce je zakončen 
obhajobou a předáním osvědčení, které 
proběhne na závěrečné akademii školy 
na konci června v městském divadle. 

Téma závěrečné práce vychází ze zamě-
ření nebo zájmu žáka, pod vedením vyu-
čujícího píšou žáci v období listopad až 
duben seminární práci. Jsme každoroč-
ně potěšeni tím, kolik prací je opravdu 
kvalitních, kolik prací dokazuje, že naši 
školu opouštějí dobře připravení budou-
cí studenti středních škol. Ale i žáci, kte-
ří prospívají třeba jen průměrně, dokážou 
vytvořit kvalitní a zajímavé dílo. 

Závěrečná obhajoba je pak slavnostním 
aktem, kterému odpovídá i oblečení žáků 
a prostředí, ve kterém ve škole akce pro-
běhne. V letošním roce navštívily obhajo-
by pracovnice odboru školství městského 
úřadu v čele s vedoucí odboru paní Ive-
tou Lukešovou. Potěšila nás slova uznání 
a chvály poté, co zhlédly některá žákov-
ská vystoupení.                     Vladimír Honzů

ZŠ PLHOV

Návštěva Klicperova divadla 
v Hradci Králové

Každoročně navštěvují žáci plhovské 
školy Klicperovo divadlo v Hradci Králo-
vé. Letos jsme si vybrali hru Davida Dráb-
ka „Klášterní ulice“. Po „Jedlících čokolá-
dy“ a po „Akvabelách“ jsme byli zvědaví 
i na další jeho hru.

Ve středu 15. května jsme zaplnili au-
tobus, osazenstvo tvořili žáci 8. a 9. tříd 
a také učitelé a pracovníci školy a jejich 
rodinní příslušníci. Všichni dostanou 
před divadelní budovou svůj lístek a pak 
už tam je každý, tedy i žáci školy, sám 
za sebe. Těší nás, že o divadlo je mezi dět-
mi zájem, že využívají příležitost se slav-
nostněji obléct, že se umějí v kulturním 
zařízení chovat. 

Ani samotné představení, které je 
adaptací a výraznou úpravou původního 
francouzského textu z 19. století, nezkla-
malo. Hra byla poprvé uvedena při příle-
žitosti stého výročí založení republiky, je 
plná humoru, někdy drsnějších dialogů, 

řeší i aktuální české politické poměry. To 
všechno byl důvod se k představení s dět-
mi ve škole v diskusi vrátit. 
 Vladimír Honzů, škola Plhov

Jaro vybízí k mnoha aktivitám: i my jsme 
se zapojili do úklidu města či podpořili Den 
Země. Naši žáci bojovali také o co nejlep-
ší umístění v dalších kolech řady soutěží 
i olympiád. Osmičky už mají za sebou bran-
ně-turistický kurz, rovněž šesťáci a deváťáci 
jsou po přijímačkách, tudíž tuší, kam pove-
dou po prázdninách jejich další životní kro-
ky… A ve škole houstne „dým“ okolo roč-
níkových prověrek, zároveň se leckde zvedá 
prach z nácviku tanečků a scének pro závě-
rečné školní akademie v Beránku. 

Nějaký čas jsme vás neinformovali 
o aktivitách na našem školním pozem-
ku ve Starém Městě nad Metují – snad 
i vzhledem k tomu, že příroda na něko-
lik měsíců přešla do „zimního režimu“. 
„Celou tuto dobu jsme nezaháleli. Je zřej-
mé, že jsme se museli postarat o zvířata, 
která zde celoročně chováme. Nově jsme 
ve vnitřních prostorách zděné budovy, 
v níž se nacházejí třeba i učebny příro-
dopisu, upravili nevyužité terárium, a to 
do podoby vhodné pro chov žab. A pro-
tože se jeho nová obyvatelka pralesnička 
azurová (Dendrobates azureus) běžně vy-
skytuje ve vlhkém tropickém pralese, své-
pomocí jsme jí sem ze starého ostřikovače 
vyrobili i tolik potřebný zavlažovač,“ po-
pisuje Mgr. Zdeněk Borna, který za tento 
dislokovaný školní prostor ZŠ Komenské-
ho již celá léta zodpovídá (pozn. redak-
ce: na nákup modré žabí krasavice uvol-
nilo peníze SRPDŠ. S jejich podporou se 
na školní zahradě realizují i další progra-
my, např. zpevnění břehu dřevěnými pa-
lisádami či výsev květinové louky. Další 
finanční prostředky na realizace převáž-
ně vzdělávacích prvků se sem opakovaně 
daří získávat i z městského grantového 
programu na rozšíření vzdělávacího po-
tenciálu školních zahrad – škola tím poří-
dí i několik naučných tabulí k zahradním 
prvkům jako je broukoviště, suchá zídka, 
kompost aj.).

K nespočtu venkovních aktivit na škol-
ní zahradě pak všechny primárně vybur-
covalo krásné počasí na počátku dubna: 
proběhl zde jarní úklid; vyhrabávala se 
stará tráva, přehazoval se kompost, čistily 
se okrasné záhony, prostříhávaly keře… 
Pokračovalo se i v činnostech započatých 
na podzim: převážně deváťáci umísťova-
li těžké obrubníky na okraje ploch urče-
ných k pěstování plodin, do nichž pak žáci 
z nižších ročníků naváželi zkompostova-
nou zeminu a posléze je oseli či osázeli.

„Všichni jsme se i těšili, že náš škol-
ní pozemek zas na jaře „ozdobí“ nějaké 
nové zvířecí přírůstky. Asi nejvíce se le-

CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

tos radujeme z májového mufloního mlá-
děte,“ (viz foto) uvádí Mgr. Borna a dodá-
vá: „Máte-li zájem o přírodu, nebo o dění 
na školním pozemku, jste srdečně zváni 
k prohlídce.“ 

Stejně jako v minulém roce i letos na-
vštívily žáky 7. tříd pracovnice Probač-
ní a mediační služby v Náchodě, a to 
Mgr. Aneta Hejcmanová a Mgr. Mirosla-
va Hvězdová. 

Na počátku besed bylo žákům předsta-
veno středisko Probační a mediační služ-
by v Náchodě a náplň jeho činnosti. Bese-
dy byly pojaty interaktivní formou a žáci 
se tak mohli aktivně zapojit do jejich ob-
sahu. Sami se snažili sestavit osu trestní-
ho řízení a pojmenovat, kdo je pachatel 
a kdo poškozený, vyjmenovat druhy alter-
nativních trestů, o nichž si následně po-
vídali podrobněji, nechyběly ani příklady 
konkrétních případů z praxe. 

Druhá část besed byla zaměřena na ve-
lice aktuální téma dnešní doby, a to na ky-
beršikanu a hrozby, které skýtají sociální 
sítě. Žáci zhlédli také autentickou video-
nahrávku oběti takové kriminální čin-
nosti. Spolu s lektorkami si povídali o zá-
kladních pravidlech bezpečného užívání 
internetu a o možnostech, jak se útokům 
na sociálních sítích bránit. Zvídavé dota-
zy, živá diskuse i závěrečný potlesk byly 
jednoznačně znameními, že pro žáky šlo 
o besedy na témata nadmíru zajímavými 
a že je bavila i forma, jakou se s danou 
problematikou seznamovali.

Dlouho jsme vám nepřipomínali, že 
na naší škole máme i interní časopis: Škol-
ní noviny. Nové vydání ze 14. května (o 36 
stranách) je k dispozici i na webu školy 
www.zskomenskehonachod.cz v sekci Ak-
tuální informace. „Čtenáři v něm najdou 
podrobnější informace i fotografie z akcí 
i aktivit pořádaných v rámci naší ško-
ly. Podotýkám, že v tomto čísle je znač-
ný prostor věnován letošnímu zdařilému 
projektovému dni na téma Světová nábo-
ženství,“ konstatuje Mgr. Pavla Schwinge-
rová, která vede redakci časopisu. 

A na závěr aktuální pozvánky:
 3. června se v 16.45 hodin v dětském 

oddělení Městské knihovny v Nácho-
dě uskuteční vernisáž výstavy výtvar-
ných plošných i prostorových prací naší 
III. B. „Přijďte se podívat,“ zve všechny 
Mgr. Jana Komárková, třídní učitelka.
– závěrečné školní akademie (vstupenky 
jsou v běžném předprodeji): 

 20. června (1.–5. třídy) 
 27. června (6.–9. třídy)

Kolektiv ZŠ Komenského Náchod 
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„Co nového pod Montací“

   Zprávičky 
 z Masaryčky

ZŠ BABÍ

PrŠ, ZŠ a MŠ J. ZEMANA

ZŠ BĚLOVES
Den rodin 

Oslavovali jsme ho v den, kdy je zapsán 
i v kalendáři, tedy 15. 5. Prvňáci zareci-
tovali krátké a veselé básničky, druháci 
zazpívali dojemné a milé písničky, břiš-
ní tanečnice v pestrých šatech zatančily 
a flétnistky zahrály. Maminky, tatínko-
vé, babičky a dědečkové si užívali společ-
ný den. Ochutnali koláč, který upekly děti 
ve družině, dali si kávu, někteří si spo-
lečně se svým dítkem vyrobili dáreček 
a těmi v podobě skleničky, srdíčka či ky-
tičky byli i obdarováni. Hezké odpoledne 
a závěrečná slova v písničce “Máme vás 
rádi, mámy, tátové” byly pro ně také mi-
lým potěšením a poděkováním. 

                      Žáci a učitelé ze ZŠ 1. máje

Vážení a milí čtenáři, 
kdy jindy než v měsíci 

červnu se zaměřit na dal-
ší důležitou součást našeho 
způsobu práce s dětmi, a tou 
je oblast klasifikace. Úzký 
význam tohoto slova váza-

ný na školní prostředí je označování pro-
spěchu známkami. Obecněji se mimo jiné 
jedná o posuzování způsobilosti, schop-
nosti, hodnoty. U nás ve škole chceme, 
aby výstupy našeho vzdělávacího progra-
mu odpovídaly spíše tomu širšímu význa-
movému rámci a současně byly výstižné. 
Právě proto používáme slovní hodnocení. 
Jedná se o hodnocení dětí popisnou slov-
ní formou, které umožní vyzdvihnout je-
jich přednosti a zároveň konkrétně popí-
še to, na čem je zapotřebí ještě pracovat, 
a to včetně návrhu cesty ke zlepšení. Slov-
ní hodnocení obsahuje i informace o úsi-
lí a snaze a zaměřuje se také na proces 
získávání vědomostí a dovedností. Je vý-
povědí o činnosti, o výsledcích učení či 
o chování, ale v žádném případě není hod-
nocením osoby či vlastností. Tento způsob 
v naší škole Pod Montací využíváme nejen 
v pololetí a na konci školního roku na vy-
svědčení, ale průběžně od září až do červ-
na. Slovní hodnocení může být ústní i pí-
semné, a to nejen směrem od učitele, ale 
také od dětí. Ty se ho aktivně účastní, vy-
užívají sebehodnocení a rozvíjejí tím na-
příklad i schopnost sebereflexe, ať už co 
se týče odvedené práce, způsobu chování 

či dosažené aktuální míry znalostí a do-
vedností. Tento způsob vede děti k tomu, 
aby si bez obav uvědomily a popsaly, jak 
pracují, kde se nacházejí a na co se mají 
zaměřit. Bez problému sdělí, co se jim ne-
dařilo či nedaří, protože je nečeká žádný 
trest v podobě špatné známky nebo ne-
vhodného komentáře. Pokud vás zajímá 
konkrétní podoba slovního hodnocení, 
můžete se podívat na náš web www.zs-
podmontaci.cz, nebo si příští měsíc pře-
číst náš sloupek, ve kterém vám ho na-
bídneme. 

Přejeme vám ze ZŠ Pod Montací krásný 
poslední měsíc letošního školního roku! 

Planetárium Hradec Králové
Dne 11. 4. 2019 se žáci pátých ročníků 

zúčastnili přírodovědné exkurze spojené 
s realizací výukového programu „Sluneč-
ní soustava“ v Planetáriu Hradec Králové. 
Žáci si během celého dopoledne zopako-
vali učivo o vesmíru, které probrali v rám-
ci předmětu přírodověda. V závěru dne si 
společně prošli planetární stezku, která je 
vedena v okolí areálu hvězdárny. Exkurze 
se všem moc líbila.
Knihovna Náchod

V rámci každoročně opakujícího se pro-
gramu zaměřeného na práci s knihou se 
jednotlivé třídy prvního i druhého stupně 
zúčastnily zajímavého literárního dopole-
dne v místní knihovně. Jednotlivé progra-
my připravené pro žáky určitého věku se 
všem velice líbily. Jedním z nich byl pro-
gram na téma „Detektivní literatura“, při 
kterém si žáci zopakovali rysy daného 
žánru. Poté se ve skupinách vydali pát-
rat po pachateli, který ukradl v knihov-
ně knížku. 
Dopravní hřiště

V průběhu měsíce dubna se žáci čtvr-
tých ročníků zúčastnili dopravně laděné-
ho dopoledne na nedalekém dopravním 
hřišti v Náchodě – Bělovsi. Žáci si zopa-
kovali jízdu zručnosti na kole, prověřili 
svoje znalosti pravidel silničního provo-
zu i znalost dopravních značek. Ti, kteří 
uspěli v testech, obdrželi „Průkaz cyklis-
ty“.                     Kolektiv pedagogů ZŠ TGM

ZŠ TGM v Legolandu
Stává se nám už téměř tradicí, že kaž-

dý rok na konci dubna vyrážíme do Lego-
landu.

Letos to bylo v pátek 26. 4. 2019, kdy 
v 1:00 hodinu ráno zamávalo 50 dětí svým 
rodičům z autobusu a vydalo se na dlou-
hou, takřka osmihodinovou jízdu. Všichni 
byli tak natěšeni, že ani usnout nemohli. 
Kolem 9. hodiny jsme byli na místě. Ná-
sledovala snídaně, nezbytné bezpečnost-
ní pokyny a hurá…

Starší děti měly rozchod ve skupinkách 
a mladší se v doprovodu vychovatelek 

a paní Gajdošové z CA Tramtarie vydaly 
zdolávat zajímavé atrakce. Měli byste vi-
dět to nadšení a radost v dětských očích. 
Ani jim nevadilo, že bylo chladno a zača-
lo i pršet.

A tak jsme střídali atrakce až do 17 ho-
din a pak následoval „útok“ na veliký ob-
chod s Lego stavebnicemi. Děti se nechaly 
doslova unést nákupní horečkou, každý si 
potřeboval nějaké to Lego koupit.

V 18:00 jsme se nejprve posilnili a pak 
opět usedli do autobusu. Během krátké 
chvilky jsme všichni, po celém dnu una-
vení, spokojeně usnuli. V sobotu ve 2:30 si 
rodiče vyzvedávali své rozespalé, ale nad-
míru spokojené děti. I my jsme byly spo-
kojené, že se výlet opět vydařil a že jsme 
se všichni v pořádku vrátili domů.

         M. Šimonová

DEN ZEMĚ
je dnem, kdy slaví svátek naše Země. 

Také my, ze ZŠ Babí, věnujeme svůj den 
Zemi. Povídáme si o tom, co nás obklo-
puje. Zamýšlíme se nad možnostmi, jak 
každý z nás může pomoci a jaké má do-
pady naše chování na životní prostředí. 
V rámci tohoto dne se vypravíme do okolí. 
Do lesa, ulic a uliček na Babí, kde se sna-
žíme vyčistit místa kolem nás. Odpoledne 
si v družině paní vychovatelky připravují 
tematické soutěže a kvízy pro děti. Svátek 
naší Země si užíváme. Dozvíme se mno-
ho nového a odměnou nám je čisté okolí. 

Kolektiv ZŠ Pavlišovská/Babí

Je tomu už deset let, kdy náš pan ředi-
tel ing. Ivo Feistauer založil tradici hudeb-
ně-divadelních festivalů pořádaných pro 
žáky speciálních škol regionu a na dlouhé 
roky tak předurčil hlavní náplň naší květ-
nové činnosti. Sestavit a nacvičit s našimi 
žáky vlastní vystoupení je jenom malou, 
i když rozhodně neméně významnou částí 
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všech příprav. Celý kolektiv zaměstnanců 
za vydatné pomoci jejich svěřenců se opět 
s chutí a velkým nasazením postaral o vý-
robu kulis, natočení videoprojekce, secvi-
čení moderátorských výstupů, výzdobu 
vestibulu městského divadla, obstarání 
občerstvení a drobných dárků pro účin-
kující a spoustu dalších větších i menších 
maličkostí, bez kterých by se Beránek ne-
dočkal bujarého veselí, na které si už v zá-
věrečný den Prima sezóny zvykl. Zda a jak 
se nám to 17. května dopoledne na pódiu, 
v zákulisí i hledišti překrásného kulturní-
ho stánku Náchoda vydařilo, o tom už si 
přečtete na jiném místě zpravodaje. 

A právě festival je jedním z projektů 
naší školy, pro který jsme získali ve škol-
ním roce 2018-19 mimořádný účelový pří-
spěvek Královéhradeckého kraje. Ze šesti 
vypsaných oblastí bylo naší žádosti vyho-
věno hned ve čtyřech. Vážíme si podpory, 
které se nám tímto od našeho zřizovatele 
dostává. Díky ní letos můžeme vůbec po-
prvé pro naše žáky náchodské i josefov-
ské uspořádat atletický čtyřboj plánova-
ný na září příštího školního roku, formou 
besed s odborníky rozšířit etickou výcho-
vu, a kromě již zmíněného festivalu jako 
pořadatelé vyzvat ostatní školy našeho 
druhu k souboji v okresní soutěži mla-
dých zdravotníků. 

Ani v organizaci této akce nejsme již 
žádnými začátečníky. Další kolo proběhlo 
na půdě naší školy 23. května, a to v šes-
ti nikterak snadných disciplínách. Je ob-
divuhodné, jak si handicapovaní žáci spe-
ciálních škol z Opočna, Dobrušky, České 
Skalice a školy pořadatelské dokázali po-
radit se znalostním testem na téma správ-
né životosprávy, nezaváhali při praktic-
kých ukázkách provádění první pomoci 
resuscitací a zástavou tepenného krváce-
ní, uměli pojmenovat zdravotnické braš-
ny, řešili dopravní situace, předváděli 
správné obvazové kejkle, či vlastními si-
lami transportovali raněné figuranty. Ga-
rantem zdárného průběhu celého do bíla 
laděného dne byla speciální pedagožka 
Mgr. Zdena Říhová, které s odbornou po-
mocí za zády stáli pracovníci Oblastního 
spolku Českého červeného kříže. Samo-
zřejmě, že jako v každém podobném klá-
ní, nebylo poražených, pouze vítězů. Sou-
těž mladých zdravotníků opět splnila svůj 
cíl – o nadšení nebyla nouze.

Závěrem bychom prostřednictvím 
zpravodaje i za vás čtenáře ještě jednou 
rádi pogratulovali naší milé žákyni Petře 
Brožkové k jejím krásným třicátým naro-
zeninám. Petruška nám i po absolvování 
základní školy zůstává věrná. V součas-
né době navštěvuje ve zkráceném reži-
mu dvouletou střední praktickou školu. 
Její píli a snahu si nemůžeme vynachvá-
lit. Petruščino dobré srdíčko pomáhá tlu-
kotu srdce celé školy a my jí za to moc dě-
kujeme.  

Za vedení a zaměstnance školy napsala 
Mgr. Jana Burčíková

Hudebně-divadelní festival speciálních 
škol podesáté aneb šťastný návrat 
z cesty kolem světa

Procestovali jsme spolu daleké světa-
díly, abychom se opět rádi vrátili domů, 
do Evropy. Jubilejní 10. ročník festiva-
lu pro žáky s mentálními handicapy se 
pod vlajkou sjednocující většinu evrop-
ských států konal, jak se již stalo milou 
tradicí, v Prima den náchodské Prima se-
zóny. V páteční dopoledne sedmnáctého 
dne měsíce května ožilo městské divadlo 
Beránek živou a velmi pestrou mozaikou 
rozličných kultur od chladné Skandiná-
vie až po horké Středomoří. Parta mode-
rátorů, složená ze žáků II. stupně a dvou-
letého studia střední školy praktické, jež 
jsou součástí pořadatelské školy J. Zema-
na, uvedla svým osobitě bravurním způ-
sobem dvanáct kolektivů speciálních škol 
a stacionářů náchodského regionu i pol-
ského příhraničí. Každý z nich s sebou při-
vezl velmi nápadité, na míru svým žákům 
a svěřencům ušité představení. Španělské 
tanečnice střídaly francouzské šansony, 
ruský kazachok bavorské jódlování. Melo-
die italské či české, všechny zpívané i tan-
čené se stejným nadšením a zaujetím, že 
nemohlo být pochyb. Tady jsme doma, 
tady nám nic a nikdo není cizí. Nedbaje 
hranic zasloužili se malí i velcí účinkují-
cí o rozšíření původního záměru festiva-
lu, když nad různobarevnými evropskými 
vlajkami spojili své ruce do jednoho neko-
nečného kruhu. Taková by měla být Evro-
pa, v takové Evropě chceme žít. 

Pořadatelům a všem zúčastněným se 
opět podařilo naplnit motto festivalu: 
„Z radosti pro radost dětem“. Dětské tvá-
ře zářily úsměvy, dospělákům rozmazá-
valy vidění slzy dojetí. Pořadatelská škola 
Prš, ZŠ a MŠ Josefa Zemana, speciální pe-
dagogové a asistenti, všichni zúčastnění 
s různým stupněm mentálního postiže-
ní nezpochybnitelně prokázali, že ve spe-
ciálních školách tvoří společenství lidí, 
kteří ve své jedinečné vzájemnosti doká-
ží velké věci. Třeba i skvěle pobavit a ro-
zezpívat váženou porotu složenou z hostů 
zastupujících významné kulturní, vzdě-
lávací, sportovní a krajské i městské in-
stituce. 

Nic by se však nemohlo udát, kdyby ne-
bylo důvěry a podpory, které se pořada-
telům již dlouhá léta dostává. Důkazem, 
že festival se těší přízni jak zřizovatele 
školy Královéhradeckého kraje, tak měs-
ta Náchoda, byla úvodní zdravice, kterou 
hned v úvodu po slavnostním zahájení 
prezidentem festivalu Ing. Ivo Feistaue-
rem přednesli hejtman našeho kraje pan 
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D, náchodský staros-
ta a poslanec parlamentu ČR pan Jan Bir-
ke a místostarostka města Náchoda paní 
Ing. Pavla Maršíková. Třetí záštitu nad 
festivalem převzalo Ministerstvo škol-
ství mládeže a tělovýchovy, čímž se vý-
zva, jakou organizace této náročné akce 
bezesporu je, stala ještě vyznamnější. Po-
děkování patří všem členům poroty, kte-
ří přijali naše pozvání a věnovali festiva-
lu svůj vzácný čas. Bez nich by se totiž 
malí umělci nedozvěděli, že nikdo z nich 
neprohrál. Pro všechny vystupující kolek-
tivy byly připravené ceny a upomínkové 
předměty, takže svoji chvilku slávy si při 
slavnostním vyhodnocení užil dooprav-
dy každý. 

„S láskou kráčíme jak blázni létem, 
den je bez problémů, náš je čas…“ nes-
lo se do publika z úst pražských umělců 
muzikálu „Děti ráje“ a díky ústřední pís-
ni jejich báječného vystoupení není už co 
dodat. Onoho pátku v Beránku tomu bylo 
přesně tak a ne jinak. S láskou se všichni 
na svůj svátek připravovali, z lásky roz-
dávali, den byl bez problémů a čas byl jen 
náš, dětí a pracovníků speciálních škol. 

Za podporu a pomoc rozličného charak-
teru děkují pořadatelé těmto sponzorům: 
Královéhradecký kraj, Město Náchod, Mi-
nisterstvo kultury České republiky, Pri-
ma sezóna Náchod, Českobratrská církev 
evangelická Praha, Kulturní a sportovní 
nadace města Náchoda, David Novotný, 
DEVA NUTRITION a.s., ALBI Česká repub-
lika a.s., Pekárny a cukrárny Náchod a.s., 
PRIMÁTOR a.s. Náchod, MERKUR TOYS 
s.r.o. Police nad Metují, Evangelická aka-
demie Náchod, Střední škola a Základní 
škola Nové Město nad Metují. 
 Za vedení a pracovníky pořadatelské školy 
J. Zemana v Náchodě Mgr. Jana Burčíková
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Učitelé ACADEMIA MERCURII rozvíjeli 
své kompetence v zahraničí

Projekt ACADEMIA MERCURII, soukro-
mé střední školy z Náchoda, s názvem 
„Rozvoj kompetencí učitelů – start k ev-
ropské spolupráci“, realizovaný v rámci 
Výzvy 2017 Evropské komise KA1 – vzdě-
lávací mobilita jednotlivců – za finanč-
ní podpory programu Erasmus+, se blí-
ží v tomto měsíci ke svému konci. Cílem 
dvouletého projektu je zvýšení jazyko-
vých a metodických kompetencí vyučují-
cích, kteří následně přenesou nově nabyté 
poznatky na žáky, a tím zvýší jejich kon-
kurenceschopnost při budoucím uplatně-
ní na evropském trhu práce. V druhém 
roce trvání tohoto projektu se tři peda-
gogové školy metodicky vzdělávali pro 
výuku anglického jazyka a anglické od-
borné terminologie oborů naší školy ces-
tovní ruch a ekonomické lyceum během 
dvoutýdenních metodických kurzů a spe-
cializovaných hodin terminologie v irské 
metropoli Dublinu, na Maltě nebo v Lon-
dýně. Zajímavou příležitost sledovat me-
tody výuky a motivace žáků ke studiu 
na anglické multikulturní škole dostal 
vyučující předmětu Informační a komuni-
kační technologie během svého týdenní-
ho stínování učitele obdobného školního 
předmětu v Londýně. Nyní po proběhnu-
tí posledního metodického kurzu se uči-
telé naší školy cítí plni chuti zkusit nové 
nápady a vyučovací metody ve své výuce 
a doufají, že v budoucnu budou opět mít 
možnost se vzdělávat a inspirovat pro vý-
uku v rámci Erasmus+ projektů v zahra-
ničí.  Mgr. Dana Jarolímová, ředitelka školy

Jako rodiče žáků 9.A bychom tímto pří-
spěvkem rádi vyjádřili podporu a hlavně 
poděkování všem zaměstnancům Základ-
ní školy Plhov. Školní rok se blíží ke kon-
ci, který pro naše děti znamená velké lou-
čení.

 Žáci této třídy měli štěstí na pedagogy, 
kteří jim byli po celou dobu školní docház-
ky dobrými vzory a poskytli jim dostatek 
prostoru k osobnímu růstu. Největší díky 
patří třídní učitelce Nadě Králíčkové, kte-
rá byla dětem oporou, měla pro ně pocho-
pení, a žáci se stali součástí její rodiny. 
Dále děkujeme zástupkyni ředitele paní 
Martině Olejákové za její profesionální 
přístup a odvahu učit jinak a panu ředi-
teli Vladimíru Honzů za to, že umí nejen 
v hodinách, ale i v celé škole navodit po-
hodovou atmosféru, ve které se žákům 
i dospělým dobře žije.

Z celkové atmosféry školy je patrné, že 
se už roky zaměřuje na etickou výchovu 
jako na důležitou součást vzdělávání. Žáci 
se učí v bezpečném a podnětném prostře-
dí a kromě toho rozvíjejí důležité doved-
nosti potřebné pro budoucí život. Z na-
šich dětí se tak pomalu stávají dospělí, 
které někdo učil jak respektovat ostat-
ní, formulovat a slušně prosadit svůj ná-
zor, budovat dobré vztahy ve třídě, vážit 
si věcí kolem sebe. Žáci se aktivně podíle-
jí na programu školy a organizují činnos-
ti, kde se mladší učí od starších. 

Oceňujeme také množství akcí, kdy 
jsme jako rodiče byli zapojeni do chodu 
školy, ať už se jedná o dny otevřených 
dveří, vyučovací hodiny pro rodiče, vý-
stavy, zajímavé přednášky.

Děkujeme a přejeme všem zaměstnan-
cům ZŠ Plhov hodně úspěchů a energie 
do dalších školních let.

Rodiče žáků 9.A ZŠ Plhov

Poděkování rodičů

Již druhé pokračování měla návště-
va dětí náchodských škol v partnerském 
městě na Slovensku, v Partizánském. Čty-
řicet dětí ze tří náchodských škol strávi-
lo dva květnové dny u slovenských přá-
tel. Výpravu tvořili vyučující, ředitelé ZŠ 
T.G.M, ZŠ Komenského ul. a ZŠ Náchod 
– Plhov a také vedoucí odboru školství 
Mgr. Iveta Lukešová. Příští jaro přijedou 
slovenské děti k nám do Náchoda. 
Takto popsaly pobyt děti z 6. tříd ZŠ 
Náchod-Plhov:

Ve čtvrtek 9. 5. a v pátek 10. 5. nás če-
kal pobyt na Slovensku ve městě Partizán-
ské. Cílem této akce bylo skamarádit se se 
slovenskými dětmi, vyměnit si zkušenos-
ti v rámci vzdělávání a podpořit oba sobě 
blízké jazyky. 

Přivítání v ZŠ Radovana Kaufmana 
bylo velmi milé, počínaje společně nacvi-
čenou písní slovenských kamarádů, kon-

Partizánské 
– pobyt dětí z Náchoda

če zajímavostmi z historie základní ško-
ly. Primátor města na nás všechny působil 
velmi vstřícně, jeho řeč byla nádherná 
a oslovila nejen nás děti, ale i dospělou 
část výpravy.

Pak nás čekal společný program, ve kte-
rém jsme se vzájemně poznávali, „láma-
li ledy“ a vytvářeli nové vztahy. Progra-
my, které pro nás měli připravené, byly 
naprosto skvěle prezentovány, byli jsme 
vtaženi do děje a dozvěděli jsme se plno 
informací, které propojovali jak českou, 
tak slovenskou kulturu a jazyk. 

Večerní výuka čardáše nás také spojila, 
zbyl nám čas i na soukromé hovory, kdy 
jsme se poznávali, zasmáli. 

Druhý den jsme měli tu čest poznat 
ve skupinkách pět základních škol v Par-
tizánském. Slovenské děti spolu s vyuču-
jícími pro nás připravili vždy zajímavý 
program. Společný oběd toto nádherné 
setkání ukončil.

Jsme moc rádi, že jsme byli vybraní 
a měli tu možnost poznat naše sousedy 
a kamarády. 

Pavla Kubišová, učitelka ZŠ Náchod-Plhov

Hodnocení dětí:
Adéla: Jsem ráda, že jsem se mohla zú-

častnit této akce. Navázali jsme nová přá-
telství, což nás těší. Nakonec nám bylo 
líto, že jsme museli odjet.

Ádéla: Jsem moc ráda, že jsem jela 
na Slovensko. Líbilo se mi tam a mám 
nové kamarády.

Nikola: Byla jsem překvapená, jak mile 
nás přivítali. Moc se mi tam líbilo.

Alena: Nejvíce se mi líbily přednášky, 
při kterých jsem se dozvěděla spoustu no-
vých, zajímavých věcí.
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RÁMCOVÝ PROGRAM:
8.00 – 9.30 Registrace na dětském dopravním hřišti v Náchodě
 – dopředu se můžete přihlásit zde: www.slapacimoskvice.cz

11.00  Start Spanilé jízdy šlapacích autíček u bývalého hotelu Itálie 
 – jízda po pěší zóně od Itálie na náměstí TGM

12.30  Zahájení hlavního programu – dětské dopravní hřiště Běloves

Soutěže pro děti (řidiče vlastních autíček)
▶ Jízda zručnosti, bezpečný provoz, rychlostní závody, technická 
    zručnost, technická znalost šlapacího vozítka 
▶ jízda podle předpisů na dopravním hřišti, včetně světelné křižovatky

Soutěž pro dospělé
Hodnocená výstava šlapacích autíček v kategoriích:
■ Šlapací Moskviče originál 
■ Šlapací Moskviče upravené 
■ Ostatní šlapací vozítka
Hodnocená výstava velkých Moskvičů a dalších historických vozidel

Doprovodný program
• Ukázka RC modelů nákladních automobilů a tanků 
• Trampolína pro děti

16.00 Předpokládané ukončení akce
Změna programu vyhrazena. Za bezpečnost dětí zodpovídají rodiče.
Další informace budou průběžně doplňovány na webové stránky. 

www.slapacimoskvice.cz 
https://www.facebook.com/sraz.slapacich.auticek.moskvicu
Vítány jsou šlapací Moskviče i další šlapací vozítka s volantem, 
formule, traktory, s řidičem i bez řidiče.

Záštitu převzali:
Poslanec PS PČR, starosta města Náchod Jan Birke
Starostka partnerského města Kudowa Zdrój paní Aneta Potoczna 
Mgr. Soňa Marková

Akci pořádá Spolek šlapacích Moskvičů Náchod

Šlapací vozítka
8. mezinárodní sraz

Náchod 15. 6. 2019 (CZ)
www.slapacimoskvice.cz

Město Náchod
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Nechte se od června do září 2019 dovézt společně s vaším 
kolem do turisticky zajímavých míst Kladského pomezí, Krko-
noš a do polských Stolových hor.

Po krátkých jarních vyjížďkách se opět blíží čas na pořádné 
výlety, které otestují schopnosti i výdrž nejednoho příznivce cy-
kloturistiky. Pro snazší objevování vzdálených míst jsou urče-
né cyklobusy, které také letos zavezou cyklisty do Adršpašsko-
-teplického skalního města, Stolových hor, Pece pod Sněžkou 
i na Pomezní boudy.

Jízdní řády cyklobusů jsou v papírové formě k dostání v in-
formačních centrech Kladského pomezí. Letos kromě časového 
plánu nabízí i tipy na výlety a podrobnou mapu s cyklotrasami 
a turistickými atraktivitami. Díky tomu se snadno cyklisté do-
stanou ze skal k loupežníku Lotrandovi, z města papíru za ba-
bičkou a vojáky do Josefova či z nebe do Pekla. V elektronické 
podobě je jízdní řád k dispozici na webu www.kladskepomezi.cz.

Cyklobusy jezdí v období 1. 6. až 30. 9. 2019 vždy v sobotu, ne-
děli a státní svátky. V době letních prázdnin (1. 7. – 1. 9. 2019) 
jsou v provozu každý den.

Cyklobusy 
Kladského pomezí vyjíždějí

JDE 
V ŽIVOTĚ 
JEŠTĚ O 
VÍC?                  

Kurz ALFA je cyklus neformálních setkání 
o základech křesťanství, 

která dávají příležitost klást otázky, společně hledat 
odpovědi a objevovat nové perspektivy v přátelské 

atmosféře. 

Začínáme: 

   Ve středu 11. září 2019 v 18:30 hod 

 v Náchodě na faře na náměstí (vedle 
hotelu Beránek) 

     

 

 

Čeká Vás občerstvení, zajímavé přednášky a diskuze 

Informace a přihlášky: alfanachod@gmail.com, nebo 
tel. 723282805 

www.alfa-nachod.webnode.cz 

Vokálně-instrumentální soubor MUSICA VIVA Jiráskova gym-
názia Náchod pomalu zakončuje další koncertní sezónu, která 
byla opravdu nabitá.

V letošním roce se totiž sbor i orchestr značně rozrostl a posí-
lené těleso si na jaře trouflo také na soutěžní klání. V dubnu jsme 
se vypravili do sálu Filharmonie v Hradci Králové a na krajské 
soutěži jsme vybojovali krásné bronzové pásmo. V silné konku-
renci mnoha zkušených sborů jsme se určitě neztratili.  

Za sebou už také máme účast na tradiční květnové Noci kos-
telů. V předchozích letech jsme vystoupili například v Náchodě, 
Hronově, Machově, Opočně nebo v České Skalici. Letos poprvé to 
bylo i v Novém Městě nad Metují, kde jsme představili část na-
šeho nového repertoáru. S celým se pak do Nového Města ještě 
vrátíme, abychom dopoledne 10. června udělali radost obyvate-
lům tamního domova pro seniory Oáza. 

A pak? Pak nás čeká náš letošní koncertní vrchol. Tedy tra-
diční (pozdně) Jarní koncert v domácím prostředí. Netradiční 
ale bude v tom, že se termín jeho konání posune z obvyklé třetí 
červnové středy na neděli 16. června 2019 v 19.00 hodin. Nadá-
le jsme tradicím už věrní, proto vás zveme do útulného kostela 
sv. Michaela archanděla v Náchodě, vedle gymnázia. Připravili 
jsme několik novinek do repertoáru. V něm zazní nejen duchov-
ní, ale také lidová a autorská hudba. O úpravy skladeb se opět 
postaral Milan Poutník a o nastudování Věra Vlčková. 

Rádi bychom ještě tradičně poděkovali za přízeň všem ná-
vštěvníkům našich koncertů, samozřejmě rodičům, za finanční 
podporu moc děkujeme SRPDŠ Jiráskova gymnázia a dík patří 
také náchodskému Děkanství Římskokatolické farnosti. 

Na vás se tedy moc těšíme v neděli 16. června 2019 od 19.00. 
Vstupné je dobrovolné. (Plakát na straně 26).    
 Soubor MUSICA VIVA 

MUSICA VIVA 
tradičně uvítá léto koncertem
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moderní mikroprášková technologie mytí
celoroční provoz NONSTOP

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

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

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

NOVÁ BEZKONTAKTNÍ
MYČKA VOZIDEL NÁCHOD

Ulice U Cihelny vedle depa České 

pošty při příjezdu do Náchoda

od Nového Města nad Metují

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

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

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

Posezení uvnitř i venku.  Těšíme se na Vaši návštěvu. 

ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec 
přijme učitele/ku s aprobací 

– Výtvarná výchova na úvazek 1,00 

další požadavky: znalost metodiky, 
vstřícnost a chuť učit. 
Nástup 26. 8. 2019.

Mzda dle platových tarifů – v závislosti na délce praxe.
Nabízíme přátelský kolektiv. 

CV na adresu olejak@zsck.cz . tel. 724 204 401
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Za malíři do Vesmíru 
AMAG (Atelier malířů a grafiků)

Plenér Zlíčko
V měsíci květnu 2019 zajelo několik výtvarníků jmenovitě 

Aneta Španielová, Anna Maněnová, Mirka Samková, Kateřina 
Šotolová, Natália Mertlíková, Karel Maněna, Lukáš Koblasa, Ka-
rel Ungr, Michal Burget, Jiří Souček a Roman Rokoš do plenéru. 
Tentokrát si vybrali krajinu Broumovska – chráněnou krajinnou 
oblast kolem obcí Vysoká Srbská-Zlíčko. Je to malebná krajina 
obohacená církevními a lidovými stavbami. Zde se naši tvůrci 
zastavili na pár dní s touhou vytvořit výtvarné dílko. Ve svých 
obrazech a skicách zachycují a přibližují nám zem probuzenou 
jarem a vyjadřují tak lásku k domovině. Citace: „Potřeba krá-
sy a touha po ní je v přírodě daleko hlubší, než jak si myslíme, hýří 
na poslední mezi jako v liniích nebetyčných hor, je třeba jen viděti 
a chápati ji.“ Ferdinand Engelmüller

Aktuálně
Ve dnech 10. až 21. června 2019 proběhne v Městské knihovně 

v Náchodě již 5. členská výstava obrazů, kreseb a grafiky. Slav-
nostní vernisáž, která se koná 10. června v 17.00 hodin, připo-
mene malé jubileum trvání zapsaného spolku AMAG. Milan Jícha

Přijďte nás navštívit a prohlédnout si prostory ateliéru AMAG. 
V sobotu 15. června 2019 od 9 do 14 hodin v rámci 7. ročníku 
Dne otevřených ateliérů, pořádaného agenturou Impuls Hra-
dec Králové, má veřejnost volný přístup také do našeho atelié-
ru ve druhém patře budovy kina Vesmír v Náchodě. Pro zájemce 
i jejich děti bude připraven malý výtvarný program.

Překvapivé zpestření na Cyklotrase Náchod-Polsko-Hronov 
Již několikrát se na tomto místě v některých z článků o his-

torii zmiňovalo poměrně časté hledání prostor k vystavování 
obrazů členů AMAGu. Akceschopnost jednoho z našich součas-
ných členů je v tomto směru příkladná. Na Kladské ulici v Bělov-
si naproti známému občerstvení „Korunka“ je v opuštěné výlo-
ze výstava obrazů. Díky laskavosti Dědkových je zde umožněno 
naší člence, běloveské výtvarnici Haně Koblížkové- Šálové před-
vést svoji tvorbu a dopřát tak kolemjdoucím chvíli pohody a této 
části Bělovsi přidat na zajímavosti. Součástí výstavy je pár řád-
ků o autorce spolu s kontakty. Jak sama autorka uvádí: „…Obra-
zy se budou obměňovat, a především poděkování Dědkovým je 
na místě.“                                                  Jitka Amalberga Pácaltová

Srdečně vás zveme na tradiční letní koncert ZUŠ Náchod, který 
se uskuteční 12. 6. 2019 v 17 hodin v Beránku. Letos nese název 
Muzikál. Příběh o lásce, zradě a odpuštění nás přivede do pro-
středí jedné střední školy, kde spolu soupeří dvě třídy. Příběh, 
který ztvární naši mladí divadelníci, budou doprovázet nejzná-
mější muzikálové melodie v podání sólistů, hudebních souborů, 
zpěváků a tanečnic ZUŠ Náchod. To vše dokreslí zpracování scé-
ny našimi výtvarníky.

Předprodej vstupenek bude zahájen 3. 6. 2019 v ZUŠ Náchod.

Koncert ZUŠ

Ve dnech 17.–19. 5. 2019 se v Jindřichově Hradci uskutečnilo 
celostátní kolo soutěže MŠMT v komorní hře s převahou smyč-
cových nástrojů.

Fakt, že z jedné ZUŠ se tohoto celostátního klání účastní  
4 uskupení, je sám o sobě nevídaný a už to je vlastně velkým 
úspěchem. Naši žáci i zde patřili mezi ty absolutně nejlepší, což 
dokládají tři první místa a zároveň vítězství v kategorii, jedno 
druhé místo, několik zvláštních cen i titul pro absolutního vítěze.

 1. místo, vítěz kategorie a absolutní vítěz – Kvarteto ZUŠ Ná-
chod (Karolína Janková, Vojtěch Mrověc, Viktor Tomek, Šárka 
Tomková)

 1. místo a vítěz kategorie – Kvinteto ZUŠ Náchod (Tadeáš Kna-
pp, Markéta Macháňová, Richard Müller, Daniel Plavec, Ondřej 
Veverka)

 1. místo a vítěz kategorie – Smyčcové trio (Vilém Jirsa, Kate-
řina Šmejdová, Michaela Šmejdová)

Úžasné výkony 
komorních smyčcových uskupení ZUŠ 
Náchod v celostátním kole soutěže MŠMT!

 2. místo – Smyčcové okteto (Anna Lichá, Barbora Jirsová, Anna 
Pellyová, Adéla Rufferová, Rosa Carlino, Lucie Lichá, Karolína 
Soukupová, Michal Štěpán)

 Zvláštní cena poroty pro Daniela Plavce – mimořádný inter-
pretační výkon – Kvinteto ZUŠ Náchod

 Zvláštní cena poroty pro Karolínu Jankovou a Viktora Tomka 
– mimořádný interpretační výkon – Kvarteto ZUŠ Náchod

 Zvláštní cena poroty za mimořádné pedagogické výsledky 
Lukáš Janko

 Zvláštní cena poroty Kvintetu a Kvartetu ZUŠ Náchod
Všem žáků gratulujeme ke skvělým výkonům a neméně krás-

ným výsledkům a děkujeme za perfektní reprezentaci. Poděko-
vání za výborně odvedenou práci, která mnohokrát přesahova-
la hranice pracovní doby, patří všem pedagogům, jenž žáky na 
soutěž připravovali: Lukáš Janko, Michaela Michalová, Ladislav 
Michal, Olena Ivanenko a Oksana Ciporenko.

foto: Kateřina Šotolová
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Pořadatelé oblíbeného folk & country festivalu Na Ostrovech 
v Bražci u Náchoda zvou na letošní hvězdně obsazený sedmý 
ročník. V malebném Pekelském údolí na břehu řeky Metuje le-
tos 6. července zahrají Robert Křesťan a Druhá tráva, Malina 
Brothers a Kateřina García, Pavel Dobeš, Jitka Vrbová, Devít-
ka a mnoho dalších.

Připraveno bude bohaté občerstvení, možnost stanování na 
místě, parkování před cyklostezkou,

a pokud Vás budou bolet nohy, můžete využít dopravu od par-
koviště až do areálu festivalu a zpět. 

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

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

Přijďte si užít krásnou hudební akci hned na začátku léta! 

Bražec u Náchoda
Sobota 6. července 14.00–22.00

Předprodej na http://www.kupvstupenku.cz/vstupenky/festival-na-
-ostrovech-2019-86

Více na www.naostrovech.cz
Facebook: https://www.facebook.com/naostrovech/
Video: https://www.youtube.com/watch?v=zyZi4EURc4g&t=9s

Festival Na Ostrovech 
navštíví legendy české folk 
a country scény!

LIPSKÝ DĚTSKÝ DEN  
SE SOUSEDSKÝM POSEZENÍM 

 

Kdy: sobota 8. června 2019 od 14 hod 
Kde: na hřišti za školou na Müllerově louce 

 

 

 

 

  

   
                                                                              

                   Děti,  
                                přiveďte své rodiče 
                        včas! Čeká na Vás šipkovaná, 
                        projížďka na koních, lanovka,  
                        hasiči, policie a další soutěže. 

 

                 Připraveno posezení s občerstvením, 
                             hudbou a polní kuchyní. 
                      Pro dospělé pokračuje zábava 
                              až do ranních hodin. 

 

                                Vstupné dobrovolné 
 
                                
 
 
 
 
 
 

Pořádá Lipový list, s.z., knihovna Lipí,  
SDH a lipští nadšenci 

Tělovýchovná jednota Sokol STARKOČ – oddíl turistiky 
Vás srdečně zve na  44. ročník dálkového pochodu 

 

Po stopách bojů z roku 1866 
 
Po trasách  : Pěší   – 10, 15, 25 a 50 km 
     Cyklo – Silniční kola 33 a 66 km a Horská kola 33 a 66 km 
 

Datum konání : sobota 22. června 2019 
 
Prezentace  : Železniční stanice ve Starkoči (okr. Náchod)  od 6 – 10.45 hodin 
Cíl   : Na koupališti ve Starkoči do 19 hodin   
Jak k nám  : Vlakem – tratě 032, 033 (výhodné skupinové či rodinné slevy) 
Startovné  : 20,-Kč, (děti do 14 let – 10,-Kč, org. turisté na trase 50km – 15,-Kč) 
Ubytování  : 20,-Kč/noc - V místní sokolovně ve spacím pytli – objednat do 17.6.2019 
Informace  : Jaroslav Rufer, Starkoč 6, 547 01 Náchod, TB-775945866, 
      mail:  rufer.starkoc@seznam.cz  ,  internet: http://tjsokol.starkoc.net    
Občerstvení  : V cíli obdrží všichni účastníci pochodu opečený párek hrazený z vkladu 
Různé   : Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí !!! 
     Všichni účastníci obdrží pěkný  diplom. Batohy uschováme v cíli pochodu.  
     Pochod se jde za každého počasí !  
     Odměněni budou : nejstarší, nejmladší a nejvzdálenější účastníci 
      a nejpočetnější rodinný či oddílový kolektiv 
     V cíli a na kontrolách budou krásná originální razítka pochodu . 
     Při pochodu možnost zakoupit  nové  turistické vizitky tohoto pochodu za 12,-Kč! 
     

Popis tras pro pěší turisty : 
Trasa 10km :  Starkoč,  pomník Myslivce , Vysokov,  pomník na Brance, Václavice ,Starkoč koupaliště 
 
Trasa 15km:  Starkoč, Žernov , Ratibořice ,Č.Skalice, Rozkoš , Dubno,   Starkoč koupaliště 
  
Trasa 25km:  Starkoč , Pomník Myslivce, Kramolna, rybník Špinka, Olešnice, Slatinský mlýn, Ratibořice,  

           Starkoč koupaliště  
 
Trasa 50km:  Starkoč, pomník Myslivce, pomník na Brance, Václavice, Peklo, Dobrošov, Náchod,  
                       Kramolna, rybník Špinka, Č.Kostelec, Havlovice, Boušín, Slatinský mlýn, Ratibořice                      

Starkoč koupaliště 
 

Popis tras pro cykloturisty : 
Horská kola : 
Trasa 33 km:  Starkoč nádraží,  Pomník Myslivce, Kramolna, rybník Špinka, Řešetova Lhota, Č.Hora, 

Slatinský mlýn, Ratibořice, Č.Skalice, Rozkoš, Dubno, koupaliště Starkoč 
 
Trasa 66 km: Starkoč,  Pomník  Myslivce, Pomník na Brance, Václavice, Bražec, Ostrovy, Peklo,  

          Č.Čemná, Dobrošov, Náchod, Kramolna, rybník Špinka,Ř.Lhota,Č.Hora, Slatinský Mlýn, 
          Ratibořice, Č.Skalice, Rozkoš, Dubno, Starkoč koupaliště 

 

Silniční kola : 
Trasa 33km: Starkoč, Vysokov, Pomník na Brance, Václavice, Bražec, Ostrovy, Peklo, N.Město, Krčín, 

         Pod Černčicemi, Nahořany,Lhota, Šonov, Provodov, Vysokov, Starkoč koupaliště 
 
Trasa 66km: Starkoč, Vysokov, Pomník na Brance, Václavice, Bražec, Ostrovy, Peklo, N.Město, Krčín, 

Pod Černčicemi, Slavětín, Šestajovice, Josefov, Heřmanice,Chválkovice, Ratibořice,  
Studnice, Starkoč koupaliště 

Na shledanou ve Starkoči v sobotu 22. června 2019 !!! 



ČERVEN 21ČERVENÝ KŘÍŽ, PRIMA SEZÓNA

Více se dozvíte na www.zule.cz 

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

Poradna osobnostního rozvoje Náchod
                         
 

Chcete se cítit lépe?
Být zdravější a spokojenější?

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

V pátek 3. května uspořádal Český červený kříž ve spolupráci 
se Základní školou TGM v Náchodě soutěž mladých zdravotní-
ků. Vzhledem k tomu, že nám počasí nepřálo, vše se odehráva-
lo v tělocvičnách a přilehlých prostorách základní školy. Soutěž 
byla rozdělena na dvě kategorie – první a druhý stupeň základ-
ních škol. 

 Dvacet pět pětičlenných družstev se utkalo v „souboji“ plně-
ní praktických i teoretických disciplín především z oblasti zdra-
votnictví. Součástí každého stanoviště byli reálně namaskova-
ní figuranti, na nichž děti ukazovaly praktické dovednosti jako 
např. ošetření zlomeniny nebo zastavení masivního krvácení při 
amputaci ruky. Nechyběl zde ani dopravní test, poznávání léči-
vých rostlin a doprava zraněných.

 V kategorii I. stupně, kde soutěžilo 13 družstev, byly abso-
lutně nejlepšími zdravotníky děti ze Základní školy ze Žďárek, 
které se umístily na 1. a 2. místě, na 3. místě skončily děti ze ZŠ 
z Police nad Metují.

 V kategorii II. stupně se utkalo celkem l2 družstev. Své pr-
venství z loňského roku opět obhájily děti z Místní skupiny ČČK 
Velké Poříčí. Hned za nimi v těsném závěsu skončilo družstvo 
ze Základní školy Jaroměř – Na Ostrově. Třetí místo si vybojova-
ly děti ze ZŠ Komenského Náchod.

 Soutěž byla hodně vyrovnaná, děti měly velmi dobré znalos-
ti, ve chvílích, kdy „šlo o život“, s rozvahou a s přehledem zvlá-
daly život zachraňující úkony. 

 Děkujeme vedení ZŠ za spolupráci a poskytnutí prostor pro 
uskutečnění soutěže.

Všem záchranářům, zdravotníkům i dobrovolníkům, kteří po-
mohli jako rozhodčí či pořadatelé, rovněž patří obrovský dík. 
Touto cestou také děkujeme sponzorům za finanční i věcné pří-
spěvky na ceny pro soutěžící. Díky vám všem!

                   L. Zelená, OS ČČK Náchod

Když jde o život

Tématem letošní Dětské Prima sezóny 
byl LES a vše s ním související. Do jejího 
dění ale zasáhli ledoví muži, a tak jsme 
se ve čtvrtek 16. 5. 2019 chtě nechtě mu-
seli schovat do útulných prostor náchod-
ského kina Vesmír.

Přehlídku dětských divadelních před-
stavení zahájila MŠ Velké Poříčí se svou „Cukrárnou u tří včelek“. 
Podium se rázem proměnilo v lesní palouk, plný dětských her-
ců s tykadélky, aby je vzápětí vystřídala „Zvířátka a loupežní-
cí“ z MŠ Plhov. Pak už nastal čas na přivítání a pozdrav delegace 
z města. Starosta Jan Birke „zafušoval“ do práce krásné mode-
rátorce Martině a předvedl improvizovaný rozhovor s dětskými 
představiteli lesních zvířátek. Vzácnou návštěvu z radnice vy-
střídala na jevišti „Sněhurka a jejích osm trpaslíků“ v podání  
ZŠ Babí, a v tento moment již kino doslova a do písmene praskalo 
ve švech, neboť se schylovalo k avizovanému představení Micha-
la Nesvadby „To nejlepší z Michala“. Vystoupení přišlo zhlédnout 
nejen velké množství dětí z „mateřinek“ a základních škol, ale 
i spousta maminek a tatínků se svými caparty. Hlavní sál kina, 
balkon, ba i schody byly zaplněny do posledního místečka a ná-
hodný kolemjdoucí tak mohl nabýt dojmu, že v kině probíhá na-
táčení silvestrovského pořadu. Salvy smíchu nebraly konce a ne-
bylo pochyb o tom, že se děti doopravdy baví. Po představení se 
děti mohly se svým televizním hrdinou vyfotit, čehož hojně vy-
užily. Nás pak čekala poslední dvě představení: MŠ Kramolna při-
vedla „Veselé trpaslíky“ a přehlídku tradičně zakončila VOŠ, SŠ, 
ZŠ a MŠ Hradec Králové svým „Divadlem beze slov“. Divadelní 
představení Dětské Prima sezóny tvoří vždy její nesoutěžní část, 
ale děti si mohou i zasoutěžit, a to ve výtvarné části. Všechny vý-

Dětská Prima sezóna 
letos bořila kino

kresy, modely i další společné práce jsou pak vystaveny v kavár-
ně Prima sezóny vedle knihovny a v Městské knihovně Náchod. 
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Státní zámek Náchod

Pivovar PRIMÁTOR rozšířil škálu vyráběných 
nápojů o novinku z řady nealkoholických piv. Ne-
alko pivo s příchutí černý rybíz a limetka. Potěší 
zejména aktivní veřejnost, která hledá osvěžení  
a přitom žádá nápoj na přírodní bázi. Své příz-
nivce si jistě najde například i mezi řidiči či spor-
tovci.

„Náš nový nápoj PRIMÁTOR Nealko ČERNÝ RY-
BÍZ A LIMETKA je velmi osvěžující, není přesla-
zený a zachovává si i chuť a pitelnost piva. Jeho 

ovocná část nepřehluší chmelový základ. Nečekaná kombinace 
příjemně hořkého piva a plné chuti rybízu nabízí originální zá-
žitek,“ slibuje sládek a ředitel Pivovaru PRIMÁTOR Petr Kaluža.

Od prvního nápadu do realizace uběhl více než rok. Na počát-
ku byl výběr příchuti, na konci precizní ladění poměru jednot-
livých složek nebo ne nevýznamný výběr designu obalu nové-
ho produktu.

Proč se však náchodský pivovar pustil na cestu míchaných nápojů?
„Ve společnosti rezonuje trend zdravého životního stylu. Na-

víc ne každý, kdo se chce v létě osvěžit, sáhne po alkoholu. Pro 
ty, kdo nemohou, například coby řidiči, nesmí či nechtějí, přiná-
šíme právě tento produkt,“ vysvětlil sládek Petr Kaluža a zdů-
raznil, že stejně jako při výrobě piva nechtěl jít pivovar cestou 
potravinářských náhražek. 

„Veškeré ingredience jsou na přírodní bázi, základem nápo-
je, který mícháme s naším nealkoholickým pivem, jsou přírodní 
šťávy. Nenajdete v něm konzervanty ani umělá barviva.

V těchto dnech je do distribuce uvedena plechovka o obsahu 
0,5 l, s dominantním „N“ a typickou vlnou v rybízových tónech. 
Ovocné nealko pivo bude stáčeno také do sudů. V točené podobě 
je k dispozici především v regionu a v sezonních provozovnách.

České pivovarnictví zažívá nebývalý rozmach segmentu ne-
alkoholických piv a míchaných nápojů na bázi piva (tzv. pivních 
mixů). Zatímco nealko piv v roce 2018 navařili české pivovary 
620 tisíc hektolitrů, což je o 7,3 procenta více než o rok dříve, 
tak spotřeba pivních mixů vzrostla od 42,5 procenta na 429 ti-
síc hektolitrů.

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

Za Pivovar PRIMÁTOR a.s. zpracovala Petra Kulhavá. 

NOVINKA
Nealko pivo 
s příchutí černého rybízu a limetky

Tradičně druhá červnová sobota přiláká do Trutnova milov-
níky dobrého piva i muziky. Už 15 let se Pivofest těší oblibě ti-
síců návštěvníků, kteří za tradičními slavnostmi míří do centra 
města na Krakonošovo náměstí nezřídka i z více než sto kilomet-
rů vzdálených míst v republice, ať už na pivo, hudební program, 
setkání s přáteli nebo na vše, co tradiční událost s přátelskou at-
mosférou nabízí. I letos se mohou příchozí v sobotu 8. června tě-
šit na pestrou přehlídku českých pivovarů a minipivovarů a řadu 
koncertů. Na pódiu vystoupí například kapely Mig 21, Wohnout, 
Roxette revival, Flendrs nebo Jakub Děkan. 

Pivo bude čepovat 14 pivovarů, mezi kterými nebudou chy-
bět například domácí Krakonoš, Trautenberk, Pecký pivovar, Kle-
not, Jung Berg, Medvěd, Raven, Chroust, Plzeňský bandita, hosté 
z polského minipivovaru Pivovsky a řada dalších. Návštěvníci si 
opět budou mít možnost vyzkoušet stolní fotbálek v lidské veli-
kosti a užít si sobotní den jaksepatří.

Na 16. ročníku Pivofestu vystoupí 
Mig 21, Wohnout i Jakub Děkan

V měsíci červnu nabídne náchodský zámek návštěvníkům pro-
hlídky Reprezentačních pokojů Piccolominiů, Salonů II. zámeckého 
patra a vyhlídkové věže, terasy a středověkého sklepení) a to od úte-
rý do neděle od 9 do 16 hodin. 

O víkendech v 10 a 14 hodin bude pro zájemce o faleristiku 
otevřena Expozice řádů, mincí, medailí, šperků a vyznamenání, kte-
rá je spojena s prohlídkou Reprezentačních pokojů Piccolominů 
(v ostatních dnech je prohlídka možná pro objednané skupiny 
deseti a více osob). 
KULTURNÍ A DALŠÍ AKCE: 

 Prohlídky pro dětské návštěvníky 
– Vyprávění ze zámku a podzámčí
Speciální prohlídky pro I. stupeň základních škol.
Děti se během prohlídky zábavnou formou seznámí se živo-
tem aristokratické rodiny, zámeckých úředníků a služebnictva  
v 19. století. Prohlídky se konají v květnu a červnu každou středu 
od 9 do 15 hodin. Délka prohlídky 30–40 minut. Vstupné 50 Kč.
Nutná rezervace prohlídky alespoň 3 dny předem na tel. 
491 426 201, 773 771 818.

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

 2. 6. – Prohlídka zámecké kaple v 13 hodin – prohlídka zá-
mecké barokní kaple včetně sakristie a kruchty.
Vstupné jednotné: 50 Kč 

 11. 6. Pohádka – Jak se peče písnička
Mladý skladatel Adam Michna a jeho kamarád Martin se scho-
vají v zámecké kuchyni před vojnou. Martin se zamiluje do pů-
vabné kuchtičky Dorotky. Obměkčí kouzelná písnička přísného 
zámeckého pána Slavatu nebo dá na radu moudré paní Polyxe-
ny? Získá čert své dušičky do pekla? Přesvědčte se v téměř mu-
zikálové pohádce. Délka představení cca 50min.
Rezervace na tel.: 604 381 520 nebo e-mailu:agentura.veronika@cen-
trum.cz, www.agenturaveronika.cz, volejte prosím v úřední hodiny 
Po–Pá od 13–18 hodin.
Začátky představení v každou celou hodinu od 9 do 13 hodin 
a dále podle rezervací. Začínáme přesně v celou, takže buďte pro-
sím na místě minimálně o 15 min dříve, než je váš objednaný čas.
Cena: 85Kč/osobu/dítě. Pedagogický doprovod – zdarma!!!

 21. 6. Kráska a netvor
Během večerní prohlídky zámku shlédnete tajemný, strašidelný 
a romantický příběh na motivy z francouzské pohádky „Krás-
ka a netvor“ se spoustou světelných a hudebních efektů, s prv-
ky černého divadla (hra UV světel) a ponurých oživlých bytostí 
a výjevů přímo v zámeckých interiérech.
Začátky představení v každou celou hodinu od 19 do 23 hodin.
Rezervace na tel.: 604 381 520 nebo e-mailu:agentura.veronika@cen-
trum.cz, www.agenturaveronika.cz. Vstupné: 130 Kč/dospělí, ZTP, 
senioři; 90 Kč/děti do 15 let. Vstupenky si až po telefonické nebo 
e-mailové rezervaci můžete vyzvednout v den konání akce, nej-
později však 30 minut před začátkem představení.

 22. 6. Hradozámecké hodování
Festival minipivovarů, krajových specialit a regionálních potra-
vin na III. nádvoří zámku, od 9.30 do 18 hodin.
Vstupné: 50 Kč/osoba, děti do 15 let zdarma

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

Vstupenky za zvýhodněnou cenu je možné pořídit v síti 
Kupvstupenku. Více informací i aktuální novinky můžete sle-
dovat na facebookovém profilu Pivofestu a na webu www.pivo-
fest.cz.
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Turnaj veteránů 2019
1. 6. 2019  – 44. ročník tradičního turnaje hráčů a hráček nad 50 let pro
„profesionály“ i amatéry. Hraje se průběžně celý den, začátek je již v 7.00 hod. 

PROGRAM NA KUŽELNĚ SKK PRIMÁTOR NÁCHOD – červen

Sportovní kuželkářský klub Náchod, o.s. děkuje všem příznivcům za podporu v uplynulé se-
zóně. Přejeme vám krásné léto, báječnou dovolenou a po prázdninách se opět těšíme na se-
tkání u nás na kuželně. Více o kuželkách na www.kuzelkynachod.net

Modrá stuha města Náchoda má za se-
bou svůj už 31. ročník. Tento plavecký zá-
vod se v sobotu odehrál v náchodském 
25metrovém bazénu. Letos se ho zú-
častnilo 21 plaveckých oddílů. Historic-
ký název soutěže je Modrá stuha Jirásko-
va kraje a 1. ročník se konal v roce 1940 
na Jiráskově koupališti v Náchodě. Letoš-
ní ročník slavnostně zahájil místostaros-
ta města Náchoda Mgr. František Majer.

Do 36 disciplín bylo přijato 190 plav-
ců, kteří soutěžili ve třech kategoriích. 
V soutěži družstev o Pohár starosty měs-
ta zvítězili plavci Plaveckého klubu Par-
dubice před pořádajícím klubem Delfín 
Náchod a Sportovním klubem Zéva Hra-
dec Králové.

Hlavní soutěží celého plaveckého klání 
je prsařský dvojboj, složený z disciplín 50m 

31. ročník Modré stuhy města Náchoda
a 200m prsa, ve kterém se za vítězství pře-
dává tradiční Modrá stuha. Mezi ženami 
dominovala 17letá Pavla Linhartová z Del-
fínu před trutnovskou Radkou Stoklaso-
vou a náchodskou Anežkou Rožnovskou. 
V mužském dvojboji zvítězil pardubický 
Libor Krpálek se 1221 body před náchod-
ským Pavlem Janečkem se 1207 body a Ji-
řím Klabanem z PKHK se 1050 body.

Dvojboj starších žáků a žákyň ovládli 
Jan Brožek z PK Pardubice a Natálie Jandí-
ková ze Sport teamu Litomyšl. 

Vítězi mladších žáků se stali Matyáš 
Jandík ze stejného oddílu a Sophie Jäge-
rová z klubu Zéva Hradec Králové.

Z náchodských plavců uspěli v písař-
ském dvojboji na 4. místech v kategorii 
mužů Martin Cöger a v kategorii mlad-
ších žaček Barbora Linhartová.

V dalších dílčích disciplínách získal  
čtyři zlaté podle očekávání olympionik 
Pavel Janeček – na 100 metrových tratích 
volný způsob, znak a motýl i na 200m po-
lohově. Zlato vybojovali na 100 motýl 14 
letá Ida Ferrara a na 100 m znak 12letá 
Michaela Morávková a 14letý Matěj Vr-
záček. Barbora Dohnalová na 100 motýl 
a Petra Lemfeldová na 200 polohově vy-
plavaly bronz.

Také letošní soutěž byla podpořena 
Městem Náchod, Kulturní a sportovní 
nadací města Náchoda a firmou WIKOW. 
Na tom, že se letošní ročník stuhy vydařil, 
mají nejen zásluhu sponzoři, pořadatelé 
a rozhodčí domácího oddílu, ale i perso-
nál plaveckého bazénu a všem patří vel-
ké poděkování. Již nyní se můžeme těšit 
na příští ročník soutěže.                          (pj)

Ve středu 22. května odpoledne patři-
la obřadní síň náchodské radnice úspěš-
ným sportovcům. Nejprve starosta Jan 
Birke a náchodský zastupitel Petr Jirásek 
přivítali judistku Kristýnu Vondřejcovou, 
členku SKP Judo Náchod společně s trené-
rem, předsedou klubu a svými nejbližšími. 
Kristýna k řadě úspěchů a získaným me-
dailím, kterými se skromně pochlubila, 
přidala na konci dubna další velký úspěch 
na turnaji v maďarské Budapešti EUROPE-
AN TOP TOURNAMENT – BUDAPEST CUP 
OPEN 2019. Toho se zúčastnilo téměř 1 600 
závodníků z 30 zemí a Kristýna pro Ná-
chod vybojovala krásné druhé místo. 

Poděkování za reprezentaci Náchoda
Dalšími úspěšnými sportovci, kteří se 

přišli vedení města pochlubit svým úspě-
chem a vybojovaným pohárem, byli ná-
chodští basketbalisté – družstvo TJ SPŠ 
Náchod. Ti dosáhli velkého sportovní-
ho úspěchu v letošním ročníku Výcho-
dočeské basketbalové ligy, když ve finá-
lovém zápase zdolali soupeře z Trutnova 
a za velké podpory fanoušků se tak sta-
li zaslouženě Mistry Východočeské ligy. 

„Všem sportovcům patří velké poděková-
ní za skvělou reprezentaci města a přede-
vším gratulace za výborný výkon. A nejen 
to, mimořádné úspěchy si zaslouží i materi-
ální podporu pro klub nebo jednotlivce v po-

době podpory při financování náročné sezo-
ny nebo na nákup nových dresů. To je naším 
úkolem, a i proto připravujeme odpovídají-
cí zázemí, tj. výstavbu nové moderní multi-
funkční haly,“ uvedl při setkání se sportov-
ci starosta Jan Birke. 
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GALERIE výtvarného umění v Náchodě
 „I. Retrospektivní výstava ruského malířství 

XVIII. – XX. století“. 
Připomínka stejnojmenné výstavy konané v Clam-Gallaso-
vě paláci v Praze roku 1935
Letošní výstavou ruského umění se ohlížíme do historie čes-
ko-ruských vztahů a připomínáme největší výstavní projekt 
ruského umění u nás vůbec – I. Retrospektivní výstavu ruské-
ho malířství XVIII. – XX. století, jež se uskutečnila v roce 1935 
v Praze. Náchodská galerie představuje tuto jedinečnou vý-
stavu fotodokumentací, odkazy v dobovém tisku a především 
výběrem děl ze svého fondu a zápůjček z Akademie věd ČR, 
Národní galerie v Praze i soukromých sbírek. 6. 4. – 10. 11.

 Flóra, Flóra, Flóra!
Výstava se zaměřuje především na česká díla 20. a 21. stole-
tí, jejichž tématem jsou kvetoucí rostliny. Vedle děl z galerij-
ní sbírky a mnohočetné zápůjčky z kolekce Českých přísta-
vů, a. s., představuje také díla úpické malířky Julie Winterové 
– Mezerové, specializované na tento žánr již od 20. let 20. sto-
letí. 6. 4. – 16. 6.
Petr Šulc – Pohled vzhůru. Výstava z cyklu Umělci do 40 let
Náchodský rodák, předseda Fotoklubu Náchod, představí svůj 
aktuální konceptuální projekt, na němž nesouvisle pracuje 
několik let. Vystaveny budou obsahově absolutně minimalis-
tické fotografie, čtvercové, černobílé, bez jakýchkoli digitál-
ních zásahů do obrazu. 11. 4. – 16. 6.

 Pták Ohnivák – scénografie k dílům ruských autorů 
v našich veřejných sbírkách
V letech 1921 až 1926 vycházel v Berlíně literárně umělecký 
časopis Pták Ohnivák s básněmi, recenzemi a kritickými bi-
bliografickými esejemi o představitelích tehdejšího ruského 
umění, a to nejen emigrantského. Zvláštní pozornost byla vě-
nována ruskému divadlu. Ani v Československu 20. a 30. let 
nebyla nouze o tituly ruské provenience se scénickými výpra-
vami od věhlasných ruských umělců. Výstava představí scé-
nické a kostýmní návrhy k několika inscenacím a fotografie 
z divadelních představení. GVUN na výstavě spolupracuje s Ar-
chivem Národního divadla a s Divadelním oddělením Národ-
ního Muzea.  29. 6. – 8. 9., vernisáž v pátek 28. 6. v 17 hodin

 Sobotní výtvarná dílna pro rodiče s dětmi – Pohled vzhůru
Výtvarný workshop s autorem výstavy Petrem Šulcem. Ve vý-
tvarné dílně navážeme na autorovy obsahově absolutně mi-
nimalistické fotografie. Zrcadlením a opakováním vytvoříme 
další geometrické obrazce. Dílna pro rodiče s dětmi se koná 
v sobotu 1. června v prostorách galerie od 14 do 16 hodin. Ur-
čeno pro rodiče s dětmi od 5 let, mladší sourozenci jsou také 
vítáni, podle svých možností a chuti se mohou dílny účastnit. 
Hlaste se prosím nejpozději do čtvrtka 30. května. 

 Čtvrteční výtvarná dílna pro seniory – Pohled vzhůru
Tentokrát se zaměříme na rozkládání a následné sestavování 
různorodých tištěných materiálů do nových souvislostí. Vý-
tvarná práce se bude pohybovat na pomezí koláže, asamblá-
že nebo prostorového objektu. Dílna se uskuteční ve čtvrtek 
13. června v prostorách galerie od 15 do 17 hodin. Hlaste se 
prosím nejpozději do úterý 11. června. 

 Příměstský výtvarný tábor Krajina jinak (19. 8. – 23. 8.) 
– poslední volná místa!
Připravený pro děti ve věku 6 – 14 let (školou povinné). Pomo-
cí experimentálních přístupů a výtvarných technik se zamě-
říme na krajinu ve všech možných podobách. Na programu 
je i tematický výlet a především pobyt na čerstvém vzduchu 
v prostředí zámeckého areálu. Cena 900 Kč. 
Hledáme dobrovolníky na oba příměstské tábory (termíny 
12. 8. – 16. 8. a 19. 8. – 23. 8.), kteří nám pomohou zajistit je-
jich chod.

v červnu 2019 v Regionálním muzeu Náchod
Přehled kulturních akcí

Stálá expozice muzea Dějiny Náchoda a Náchodska 
Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod.

Tužme se! 150 let Sokola v Náchodě
Muzeum Náchodska si vás dovoluje pozvati na výstavu věnova-
nou slovutnému sokolskému spolku, kterýž v proslulém městě 
Náchodě působnost svou zahájil již před 150 léty. Výstava, insta-
lovaná v Broučkově domě na Masarykově náměstí čp. 18, bude 
trvati od 7. června do 29. září 2019. Navštíviti ji lze denně mimo 
pondělí 9–12, 13–17 hod. Vernisáž 6. června 2019 o 17. hodině. 

Hurá léto! Dovolená za socialismu
Ve výstavní síni (roh Zámecké a Tyršovy ulice) muzea bude ote-
vřena nová výstava spojená s létem, která nás zavede zpět do éry 
socialistického Československa. Připomene různé způsoby tráve-
ní dovolené právě v tomto období. Vernisáž proběhne ve čtvrtek 
20. června 2019 od 17 hodin a samotná výstava potrvá do 1. září 
2019. Otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod. V rámci 
výstavy se uskuteční také dílnička na výrobu klasických retro 
síťovek, která proběhne v úterý 25. 6. od 15 hodin ve výstavní 
síni, vstupné 45 Kč. Z důvodu omezené kapacity si prosím zare-
zervujte místo do 21. 6. 2019 na tel.: 491 423 248 nebo libricka@
muzeumnachodska.cz, kumstova@muzeumnachodska.cz.

Muzejní noc
Ve čtvrtek 20. června Muzeum Náchodska pořádá tradiční mu-
zejní noc, tentokrát spojenou s otevřením výstavy věnované 
dovolené za socialismu. Vernisáž výstavy proběhne v 17 hodin 
ve výstavní síni muzea, avšak již od 16.30 hod. se mohou zájem-
ci z řad veřejnosti svézt retro autobusem, jenž bude jezdit v pra-
videlných intervalech z náměstí od budovy staré radnice. V rám-
ci muzejní noci bude možné navštívit i stálou expozici a výstavu 
o náchodském Sokolu v Broučkově domě na Masarykově náměs-
tí čp. 18. Konec akce bude ve 22 hodin.

Jiří Kaufman: Obrazy
Do 9. 6. 2019 probíhá ve výstavní síni muzea (roh Zámecké a Tyr-
šovy ulice) autorská výstava obrazů malíře a grafika Jiřího Kauf-
mana jako připomenutí 101. výročí jeho narození. Otevřeno den-
ně mimo pondělí 9–12, 13–17 hod. 

Rekonstrukce Pevnosti Dobrošov 
Čtvrtý muzejní sedánek v roce 2019 

Ve středu 5. 6. proběhne v přednáškové místnosti Staré radnice, 
Masarykovo náměstí čp. 1 v Náchodě od 17 hodin další z cyklu 
muzejních sedánků, tentokrát věnovaný minulosti, současnos-
ti a budoucnosti dobrošovské pevnosti. Besedovat s vámi bude 
její správce Bc. Martin Měřínský. Všichni jsou srdečně zváni!

 Výtvarně-vzdělávací program pro mateřské a základní 
školy k výstavě FLÓRA, FLÓRA, FLÓRA! (8. 4. – 16. 6.)
S dětmi se necháme inspirovat výstavou, popovídáme si 
o květinách, o malířích zobrazujících květinové motivy a vy-
tvoříme originální tisky rostlin. Kvetoucí rostliny a další pří-
rodniny usušte a přineste s sebou.

 Vzdělávací program k I. Retrospektivní výstavě ruského 
malířství XVIII. – XX. století s názvem Na jedné lodi 
(8. 4. – 10. 11.)
Program nabízí dobrodružné cestování s lodním deníkem 
po jednotlivých výtvarně-vzdělávacích zastávkách, pokra-
čování úspěšných kufříků a lodních deníků. Financováno 
z grantu MK ČR.
Všechny programy si můžete rezervovat e-mailem na adrese 
info@gvun.cz nebo telefonicky: 491 427 321, 606 647 216.
Více na www.gvun.cz a facebook.com/galerienachod
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Stomatologická pohotovost
je v sobotu, v neděli a ve svátek 
vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

Stomatologická pohotovost

v obchodním domě Kaufland 
denně 8–20 hodin.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

červen
PROGRAM

www.decko–nachod.cz

AKCE PRO VEŘEJNOST
 sobota 15. června 

– POJĎME SI HRÁT A POČÍTAT
program pro rodiče s dětmi, od 14 hodin 
v parku SVČ Déčka Náchod, představení 
matematiky hravou formou – tangramy, 
hlavolamy, logické hry a stavby, informa-
ce Ing. Kateřina Hiebschová, hiebscho-
va@decko-nachod.cz, tel. 775 223 294

 1. 6. a 2. 6. MDDr. Lucie Škodová Třísková Krásnohorské 672
  Náchod  Tel.: 737 449 355
 8. 6. a 9. 6. MUDr. Jan Šnajdr  Náchodská 548
  Velké Poříčí  Tel.: 777 905 047
 15. 6. a 16. 6.  MUDr. Jana Šnajdrová Náchodská 548
  Velké Poříčí  Tel.: 491 852 850
 22. 6. a 23. 6. MUDr. Jana Šťovíčková Denisovo nábřeží 665
  Náchod  Tel.: 491 423 748
 29. 6. a 30. 6. MUDr. Tereza Štrasová 
  – MUDr. Semerák – MUDr. Štrasová s.r.o. Denisovo nábřeží 665
  Náchod  Tel.: 491 424 921

 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Náchodě - Šonově 

SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY NA

ŠONOVSKOU MISIJNÍ 
SLAVNOST 

konanou 
v neděli 9. června 2019 

v evangelickém kostele v ŠONOVĚ  

u Nového Města n./M.

10:00 – BOHOSLUŽBY se svatou večeří Páně 
12:00 – společný OBĚD 
13:00 – interaktivní program o vzájemné službě - 
diakonii i o DIAKONII – pomáhající organizaci, 
                  kterým nás provede náš host   

  PAVEL HANYCH 
14:30   –   zpívání a nácvik nových písní  
        z chystaného evangelického zpěvníku 

 

  
 

 

  

POBYTOVÉ:
 Army tábor – 13. 7. – 20. 7. pro děti 8–15 

let, ubytování v chatkách na základně Se-
buč, vojenská tématika, pobyt v přírodě, 
střílení z nejrůznějších zbraní, první po-
moc, tajné mise, taktické denní a noční 
hry, zaměřeno na spolupráci a kamarád-
skou pomoc, cena 2.600 Kč, informace An-
tonín Koutský, tel. 739 548 954

 Sportovní tábor – 3. 8. – 10. 8. 
pro děti 8-14 let; ubytování na turistic-
ké základně Vižňov, soutěže, hry, výlety 
do okolí, střílení ze zbraní, táborák, spaní 
pod širákem, tradiční i netradiční sportov-
ní aktivity, cena 2.800 Kč, informace Anto-
nín Koutský, tel. 739 548 954.

 neděle 23. června – DEN HUDBY
oslava mezinárodního evropského Dne 
hudby, od 14 hodin na nádvoří Státního 
zámku Náchod, vystoupení souboru Hron 
z Náchoda a jeho hostů, vstup zdarma, in-
formace PhDr. Jaroslava Nývltová, jajka@
decko-nachod.cz, tel.775 223 291
Poslední volná místa na letních táborech
PŘÍMĚSTSKÉ:

 Srpen s angličtinou – 26. 8. – 30. 8., 
pro děti 9–14 let, tábor s rodilým mluvčím 
pro všechny, kteří se chtějí zlepšit v ang-
ličtině, dozvědět se zajímavosti o Evropě, 
kvalitní výuka v malé skupině formou ja-
zykových her, důraz na zlepšení konver-
začních schopností, cena 1.500 Kč, infor-
mace Ing. Kateřina Hiebschová, 775 223 
294.

Čas plyne jako voda, po roce je zde kvě-
ten a s ním Svátek matek. Jeho oslavu jsme 
v MO Svazu důchodců pro naše členky při-
pravili na čtvrtek 2. května. Účast byla 
veliká, že společenská místnost doslova 
praskala ve švech. 

Toto naše odpolední setkání vyplnily 
se svým kulturním programem děti ze ZŠ 
Náchod Babí. Připravily si pohádku o Sně-
hurce, dále hrály na flétničky a končily 
zpěvem několika písniček, které si naše 
seniorky zazpívaly s nimi a v některých 
očích se objevily i slzičky.

Děti obdarovaly účastnice vlastnoruč-
ně vyrobenými gratulacemi. My jsme na-
šim oslavenkyním připravili občerstvení 
– kávu, čaj a zákusek.

Celé odpoledne se vydařilo a naše ženy 
odcházely spokojené s úsměvem na rtech 
a my pořadatelé jsme měli dobrý pocit 
z vydařené akce. Chtěli bychom touto 
cestou poděkovat vedení ZŠ Babí, dále 
paním učitelkám Polákové M. a Korcové 
K., které celý program s dětmi připravi-
ly a dále 30 dětem, které pro naše seni-
orky vystupovaly. Těšíme se na ně opět 
u nás v klubu MO SD s jejich vánoční be-
sídkou. Dále děkujeme p. Reslové L, ma-
jitelce cukrárny „Pod Rousínem“, která 
nám sponzorsky zajišťuje sladkostmi ně-
které naše kulturní akce, taneční zábavy, 
vánoční cukroví k posezení seniorů u vá-
nočního stromku. 

Svaz důchodců, 
pobočný spolek Náchod

Svátek matek 

* * *



ČERVEN 27CÍRKVE, SZP, SENIOR KLUB

Církve v Náchodě
Církev československá husitská
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod, farář ThDr. Stani-
slav Švarc, ThD. Kontakt mobil: 420 776 736 885, 420 604 929 825,  
e-mail: stanislav.svarc@volny.cz. Úřední hodiny: středa 15–17 
hod. Kolumbárium otevřeno denně 9–17 hodin. Pravidelné bo-
hoslužby se konají v neděli 8.15 hod. Biblické hodiny ve čtvrtek  
16 hodin. Místo konání Farská síň CČSH, vchod Raisova ul., Náchod.
Římskokatolická farnost – děkanství Náchod
Masarykovo náměstí 75, 547 01 Náchod. Kontakty: kancelář 
491 428 355, děkan P. Mgr. Zdeněk Kubeš 737 383 752, farní vik-
ář P. Mgr. Jiří Jakoubek 720 206 260, výpomocný duchovní P. Vác-
lav Hejčl 776 283 073, www.nachod.farnost.cz, e-mail: farnost.na-
chod@tiscali.cz. Úřední hodiny: pondělí a čtvrtek 9.00–11.00 
a 15.00–17.00, úterý, středa a pátek 9.00–11.00, v jinou dobu 
po předchozí domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: pon-
dělí 7.00, úterý 18.00, středa 16.00, čtvrtek 7.00, pátek 18.00, so-
bota 7.30 a v 18.00 s nedělní platností, neděle 7.30, 9.00 a 18.00. 
Mše svaté pro děti a mládež jsou slouženy v kostele sv. Micha-
ela v neděli v 10.15. Věřící se ke společným modlitbám scháze-
jí v kostele sv. Michaela každý druhý čtvrtek od 19.00. Příleži-
tost ke svátosti smíření se naskýtá půl hodinu přede mší svatou 
a v pátek hodinu přede mší svatou. V sobotu 1. června od 16.00 
bude sloužena mše svatá v zámecké kapli. Týž den v kostele  
sv. Vavřince od 16.00 do 18.00 výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní 
a nabídka svátosti smíření. Poutní mše svaté v kapli v Dobrošově 
budou slouženy v neděli 16. června v 15.00 a v pondělí 17. červ-
na v 18.00. Děti přistoupí k prvnímu svatému přijímání v neděli 
16. června při mši svaté v 9.00. Slavnost Těla a Krve Páně (Boží 
Tělo) spojená s průvodem kolem kostela sv. Vavřince se usku-
teční v neděli 23. června od 9.00. Titulární slavnost hřbitovní-
ho kostela Narození sv. Jana Křtitele oslavíme v neděli 30. červ-
na v 10.30.                                                    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, objed-
nání rozhovoru či návštěvy faráře kdykoliv po telefonické do-
mluvě. Bohoslužby vždy v neděli ve sborovém domě v Nácho-
dě od 9.00 hodin (není-li uvedeno jinak) a v kostele v Šonově 
od 10.30 hodin. Na Svatodušní neděli 9. 6. v kostele v Šonově 
od 10.00 hod. Šonovská misijní slavnost s hostem Pavlem Ha-
nychem (viz samostatný plakát). V Náchodě ten den bohosluž-
by nebudou. Ve dnech 14.–16.6. v Šonově festival Fara poetická 
a v jeho rámci v neděli netypické „parabohoslužby“ s hostem 
Alexandrem Flekem. Ve čtvrtek 20. 6. bohoslužby v Domově dů-
chodců v Náchodě od 9.30 hod. Bohoslužby v diakonickém stře-
disku ČCE Betanii 14. a 28. 6. vždy od 14.00 hod. Biblické hodi-
ny každý čtvrtek od 16.00 – místo dle dohody. Biblická hodina 
v Harmonii s Markem Bártou ve čtvrtek 13. 6. od 9.30 hod. Schůz-
ky dětí na faře v Šonově v pátky 21. a 28. 6. od 18.00 hod. Spo-
lečné kosení – akce pouze pro muže – v sobotu 22. 6. dopoledne 
od 7.00 hod. www.nachod-sonov.evangnet.cz.
Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed-
ní podnikatelská škola), kazatel Tomáš Špác, mo bil. 739 481 014,  
Bohoslužby každou so bo tu od 9.30 hodin.
Církev Nový Život 
Náchod, Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 605 450 384 
www.novyzivot.cz. Bohoslužby každou neděli v 9.30 hod.

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

Sdružení zdravotně postižených
www.szdp–nachod.cz

Senior klub „Harmonie 2“
 středa 5. 6. Zájezd – odj. v 6 hod. z ul. Za Teplárnou, návrat 

do 21 hod. Program: Zákupy – zámek, hrad Houska, Máchovo 
jezero-loď, V Doksech bude možnost večeře. Infor. k zájezdu  
– A. Polákova, tel.: 775 242 562.

 čtvrtek 6. 6. od 14 hod. „Proč zrovna já“ přednáška proti násilí 
na seniorech, se kterou k nám přijde Mgr. Bc. Martina Ptáčková,
poradce pro oběti trestné činnosti;

 čtvrtek 13. 6. od 14 hod. „SICILIE“ – cestopisný film z edice 
Na cestách kolem světa, podíváme se do známých i méně zná-
mých míst – Palermo, Messina, Syrakusy, sopka Etna, Catania...

 středa 19. 6. Zájezd –odj. v 6 hod. z ul. Za Teplárnou, návrat 
do 21 hod. Program: Zákupy – zámek, hrad Houska, Máchovo 
jezero-loď. V Doksech bude možnost večeře. Infor. k zájezdu  
– M. Čtvrtečková, tel.: 605 166 215.
Pro velký zájem jsou dva zájezdy se stejným programem.
Na naše programy zveme všechny příznivce klubovny seniorů, 
i když nejsou členy naší organizace. Na vaše návštěvy se těší čle-
nové výboru SČR, MO Náchod. Zájezdem uzavíráme naše pro-
gramy před prázdninami, neboť 22. 6. začíná pobyt v Lučanech.
Účastníky pobytů v Bořeticích na Pálavě žádáme o úhradu do-
platků (3.590 Kč)  do poloviny června (3., 6.,10. a 13.) v klubov-
ně Harmonie 2 vždy od 15.30 do 16 hod. Účastníci rekondičních 
pobytů v Lučanech n. Nisou uhradí doplatky v penzionu Kitty.
Upozornění: Hotel MAS v Sezimově Ústí – změna termínu do-
mluveného wellness pobytu v únoru 2020, který bude od  
23. února do 1. března za stejných podmínek.
Informace obdržíte u p. Z. Taufmanové (tel. 725 060 351, večer), 
nebo v klubovně Harmonie 2.
Pro velký zájem o zájezd do Wroclawi, bude se pořádat 2. zá-
jezd s obdobným programem 4. prosince. Přihlášky a zálohy se 
budou vyřizovat v klubovně Harmonie 2 od 16. září.

Vážení členové na Vaše přání opět pořádáme: 
 Sociální rekondice od 24. 6. do 26. 6. 2019 „PROTI SAMOTĚ„ 

v Deštné v Orlických horách na chatě Prim.
1. den – odjezd veřejnou dopravou z autobusového nádraží ze 
stanoviště č. 1 v 8.40, přestup v Novém Městě n/M, v 8.57 hod. 
na Deštnou v Orlických horách, ubytování a oběd na chatě Prim. 
Odpolední procházka po okolí, návštěva muzea, rehabilitační 
cvičení, malování mandal, společenský večer s výstavkou eko-
logických prostředků.
2. den – celodenní tajný výlet po Orlických horách, návrat ko-
lem 16.00 hod. rehabilitační cvičení, společenský večer s téma-
tem „Dnes se bude tančit všude“ 
3. den – rozcvička, krátký výlet na přání účastníků, oběd, pose-
zení v kavárničce s besedou HS, rozdání pamětních listů, rehabi-
litační cvičení a po společné večeři, návrat z Deštné, od sjezdov-
ky v 17.30, Nové Město n/M. 18.29, Náchod 18.55 hod.
Účastníci si platí celý pobyt a stravu sami, doporučeno pro spíše 
zdatnější osoby (bariérovost a hodně schodů). Vzhledem k men-
šímu počtu účastníků volíme veřejnou dopravu. Celodenní vý-
let bude částečně hrazen z dotace Města Náchod. Připomínáme: 
kartičku ZP, občanský průkaz, dobrou náladu a léky v dostateč-
ném množství. Za organizátory: Olga Frühaufová, 724 908 861 

 Společnost vozíčkářů a zdravotně postižených Náchod, z.s. 
připomíná: 7., 8., 9. června se koná již XXXX. ročník Ratibořic-
kého pojezdu vozíčkářů.
Místo konání: Autokemp Rozkoš u České Skalice.
Start soutěže: sobota 8. června od 9.00 hod. 
Účastnický poplatek s ubytováním: 500 Kč, 
Přihlásit se můžete u p. J. Mňuka e-mail rajda52@seznam.cz,
nebo v době akce přímo v Autokempu Rozkoš.

Za pořadatele: M. Čiháček, 608 313 397 
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Městská knihovna Náchod informuje v červnu 2019

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

Rozvoz knih
Ve čtvrtek 6. června se v dopoledních hodinách uskuteční roz-
voz knih nemocným nebo starším občanům.

Výstavy
HALA

 VÝSTAVA SPOLKU AMAG
10.–21. června. V. členská výstava spolku AMAG. Vernisáž se 
uskuteční v pondělí 10. června v 17.00 hodin.
STUDOVNA

 ZASTAVENÍ V ČASE
Do 7. června. První výstava amatérského Spolku Východočes-
ký fotograf. 

 VÝSTAVA SPOLKU AMAG
7. června – 31. srpna. Pokračování V. členské výstavy spolku 
AMAG. 
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

 INSPIRACE BRATRY ČAPKOVÝMI
3.–28. června. Výstava prací žáků 3. B ZŠ Komenského. Slavnost-
ní zahájení proběhne v pondělí 3. června od 16.45 hodin v dět-
ském oddělení.

Pasování prvňáčků na čtenáře
Ve dnech 3.–5. června proběhne již počtrnácté pasování prvňáč-
ků náchodských škol na čtenáře, kterého se mohou jako diváci 
zúčastnit i rodinní příslušníci. Děti bude pasovat sám zaklada-
tel města Náchoda Rytíř Hron, poté, co mu dokáží, že opravdu 
umějí číst. 

Pondělí 3. června 
 8.5 – ZŠ Komenského 1. C
 9.30 – ZŠ Komenského 1. A
 10.45 – ZŠ T. G. Masaryka 

Úterý 4. června
 8.15 – ZŠ Pavlišovská, Babí
 9.30 – ZŠ 1. Máje, Běloves
 10.45 – ZŠ Pod Montací

Středa 5. června
 8.15 – ZŠ Náchod-Plhov 1. B
 9.30 – ZŠ Drtinovo náměstí, Staré Město nad Metují
 10.45 – ZŠ Náchod-Plhov 1. A

Náhradní program:
Pátek 31. května

 ZŠ Dolní Radechová
 ZŠ Komenského 1. B

Velká pohádka doktorská
V pondělí 3. června zveme děti a jejich rodiče na vystoupení na-
šeho divadelního kroužku Za oponou knihovna. Uvidíte původní 
hru na motivy Velké pohádky doktorské od Karla Čapka, kterou 
děti nastudovaly u příležitosti loňského 80. výročí jeho úmrtí. 
Začátek je v 16.00 v dětském oddělení. 

Nová služba pro čtenáře: půjčování e-knih
Městská knihovna Náchod od 1. června 2019 přichází s novou 
službou pro své čtenáře. Ve spolupráci s portálem eReading.cz 
nabízí svým čtenářům půjčování elektronických knih (e-knih) 
online. Díky této službě budou mít čtenáři přístup k více než 
7000 e-knih ze současné produkce českých nakladatelů. Služba 
bude poskytována registrovaným čtenářům knihovny zdarma, 
platí za ně knihovna. Z pohodlí domova nebo odkudkoli si čtenář 
může jednoduše vypůjčit e-knihu přes on-line katalog knihovny. 
Vypůjčené e-knihy lze číst na mobilních telefonech, tabletech 
a čtečkách s operačním systémem Android a iOS. Délka výpůjč-
ky je stejná jako u klasických papírových knih 31 dní. Zároveň 
lze vypůjčit maximálně 2 tituly. Výhodou je samozřejmě i to, že 
si stejnou e-knihu může vypůjčit více čtenářů současně. Bližší 
informace naleznete na webových stránkách knihovny www.
mknachod.cz
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ČERVEN
POKÉMON DETEKTIV PIKACHU
Akční dobrodružný rodinný film, uváděný v českém znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

UGLYDOLLS
… i ošklivé může být krásné! Animovaná dobrodružná rodinná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

MÁMA
… se o vás postará! Temný a napínavý hororový thriller, uváděný s českými titulky. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

GODZILLA II: KRÁL MONSTER
Ve výpravném akčním dobrodružství se Godzilla střetne s jedněmi z nejznámějších monster v historii popkultury… Akční dobrodružný sci-fi thriller, uváděný s českými titulky.
Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ROCKETMAN
Taron Egerton je Elton John. Rocketman je hudební fantazie, která vypráví životní příběh jednoho z nejúspěšnějších muzikantů současnosti. České titulky.
Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

JOHN WICK 3
Každý čin má své důsledky… Třetí část akční adrenalinové krimi série. V hlavní roli Keanu Reeves, v dalších rolích Halle Berry, Jason Mantzoukas, Laurence Fishburne a Anjelica Huston. České titulky.
Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

NIKDY NEODVRACEJ ZRAK
Strhující drama o osvobozující síle umění a lidské tvořivosti. Příběh jeho hrdinů je inspirován skutečnými událostmi i osobami a překlenuje tři éry německé historie. Film získal dvě nominace na 
Oscara a byl oceněn na MFF v Benátkách. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

PRADO – SBÍRKA PLNÁ DIVŮ
Kdyby tak muzea mohla vyprávět! Nový dokument o slavném španělském Museo del Prado. Dějiny vyprávěné uměním, přes osm tisíc muzejních exponátů včetně děl od géniů jako Goya, El Greco, 
Velázquez nebo Rubens, Tizian či Bosch. České titulky.

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

ROCKETMAN
Taron Egerton je Elton John. Rocketman je hudební fantazie, která vypráví životní příběh jednoho z nejúspěšnějších muzikantů současnosti. České titulky.
Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

TAKE THAT: GREATEST HITS LIVE SATELITNÍ PŘÍMÝ PŘENOS KONCERTU ZE STADIÓNU MILLENNIUM V CARDIFFU VE VELKÉ BRITÁNII
Živý sobotní přenos je z posledního koncertního místa jejich britského turné. Vše uvidíte a uslyšíte jako byste seděli v první řadě a Gary, Mark a Howard vás provedou svými největšími hity posled-
ních tří desetiletí i novými skladbami z jejich posledního alba Odyssey. Bude to párty, na kterou jen tak nezapomenete! Vstupné 250 Kč.

X-MEN: DARK PHOENIX
Fénix povstane. X-Meni padnou… Akční dobrodružné fantasy, uváděné v českém znění i s českými titulky. Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 130 Kč.Doporučená přístupnost: od 12 let.

PSÍ POSLÁNÍ 2
Některá přátelství jsou věčná… Ve volném pokračování úspěšného rodinného filmu milovaný pes Bailey najde nový smysl života. České znění.
Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

TvMiniUni: ZLODĚJ OTÁZEK
TvMiniUni, který na D:čku České televize běží už pět let a má na kontě téměř 150 epizod. Na velká plátna se tak dostane pan Vrána, praještěr Voráček, králík Fleggy, Valentinka, Bóďa, Franta Štajn  
a další známé i nové postavy. Spolu s nimi pak P. Liška, B. Poláková a M. Krobot v lidských rolích. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

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

TERORISTKA
Komedie o učitelce v důchodu. V hlavních rolích Iva Janžurová a Martin Hofmann. Nový film od tvůrců filmu „Teorie tygra“. Režie Radek Bajgar. Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

RODIČE NA TAHU
Střízlivý nás nedostanou…! Salma Hayek a Alec Baldwin jsou Rodiče na tahu v bláznivé a nekorektní komedii o manželích a rodičích, kteří se čas od času ocitnou pod obraz, a jednou navíc zjistí, že 
jsou úplně švorc… České titulky. Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA
Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi před šmejdem z vesmíru. V hlavních rolích akční sci-fi komedie Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson, Rebecca Ferguson a Emma Thompson. 
Uvádíme v českém znění i s českými titulky. Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

AVENGERS: ENDGAME
Akční dobrodružný film, uváděný v českém znění. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ALADIN
Vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi, který je dost možná klíčem k jejich budoucnosti. České znění.
Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

ROCKETMAN
Taron Egerton je Elton John. Rocketman je hudební fantazie, která vypráví životní příběh jednoho z nejúspěšnějších muzikantů současnosti. České titulky. 
Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MIA A BÍLÝ LEV
Přátelství je to největší dobrodružství… Rodinné dobrodružství o dívce a jejím přátelství s bílým lvem. České znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

ROMEO A JULIE SATELITNÍ PŘENOS Z KRÁLOVSKÉHO BALETU V LONDÝNĚ
Hudba: Sergej Prokofjev, choreografie: Kenneth MacMillan. Věčný příběh Shakespearových milenců je znám na celém světě… 
Vstupné 250 Kč, zlevněné (studenti, senioři, ZTP) 230 Kč

SPITFIRE
Říkalo se, že je to učiněná krása. Jenže tahle krása uměla zabíjet. Dokumentární film ohromí fantastickými záběry z ptačí perspektivy i vzácnými, digitálně upravenými archivními záznamy z bouř-
livých čtyřicátých let, kdy byl tento letoun bezkonkurenčním králem nebes. České titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

X-MEN: DARK PHOENIX
Fénix povstane. X-Meni padnou… Akční dobrodružné fantasy, uváděné v českém znění. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

TvMiniUni: ZLODĚJ OTÁZEK
Na velká plátna se tak dostane pan Vrána, praještěr Voráček, králík Fleggy, Valentinka, Bóďa, Franta Štajn a další známé i nové postavy. Spolu s nimi pak P. Liška, B. Poláková a M. Krobot v lidských rolích.
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

JOHN WICK 3
Každý čin má své důsledky… Třetí část akční adrenalinové krimi série. V hlavní roli Keanu Reeves, v dalších rolích Halle Berry, Jason Mantzoukas, Laurence Fishburne a Anjelica Huston. České titulky.
Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

PODFUKÁŘKY
Pomsta bude sladká… Anne Hathaway a Rebel Wilson totiž nejde o lásku, ale jen a jen o peníze..., vlastně o hodně peněz. Komedie, uváděná s českými titulky. 
Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

GODZILLA II: KRÁL MONSTER
Ve výpravném akčním dobrodružství ve sci-fi thrilleru, který uvádíme s českými titulky. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

ALADIN
Dobrodružná rodinná komedie, která se natáčela v dech beroucích jordánských pouštích, podle námětu klasické Disneyovky. České znění. Vstupné 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
Další animovaná pecka z Illumination Studios (mj. filmy Mimoni, Já, padouch nebo Grinch). Dobrodružná rodinná animovaná komedie, ve které zažijete kupu psí, kočičí, křeččí a ptačí srandy – v pří-
běhu, po němž se už nikdy na své chlupaté parťáky nebudete dívat stejnýma očima. 
České znění. Vstupné 3D verze 150 Kč (děti 130 Kč), 2D verze 130 Kč (děti 110 Kč). Mládeži přístupný.

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

X-MEN: DARK PHOENIX
Fénix povstane. X-Meni padnou… Akční dobrodružné fantasy, uváděné v českém znění. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

LOVEní
Hledá se láska, Zn.: Spěchá! Romantická komedie o tom, že lásky je někdy málo a někdy zase moc.  Vstupné 120 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

AVENGERS: ENDGAME
Akční dobrodružný film, uváděný v českém znění. Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

JAK VYCVIČIT DRAKA 3
Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí! Dobrodružná animovaná komedie úplně pro všechny, uváděná v českém znění. Vstupné 120 Kč (děti 100 Kč). Mládeži přístupný.

1. sobota pouze v 15 hod

2. neděle pouze v 15 hod

2. neděle pouze v 19.30 hod

1. sobota v 17 hod – 3D
2. ne. 5. st v 17 hod – 2D
4. úterý 16.30 hod – 3D

1. sobota pouze v 19.30 hod
3. pondělí pouze v 19.30 hod

3. pondělí pouze v 17 hod

4. úterý pouze v 18.45 hod

5. středa v 19.30 hod

6. čtvrtek pouze v 17 hod

7. pátek pouze ve 20 hod
10. pondělí pouze v 19.15 hod

8. sobota ve 21 hod

6. čt, 11. út v 19.15 hod – 2D +TIT.
7. pátek v 17.45 hod – 2D + DAB.
8. sobota v 18.30 hod – 3D +DAB.
9. neděle v 18.45 hod – 2D +DAB.
10. pondělí v 17 hod – 3D +DAB.
12. středa v 17.30 hod – 2D +DAB
7. pátek pouze v 16 hod
8. sobota pouze v 16.30 hod
9. neděle pouze v 16.45 hod
12. středa pouze v 15.30 hod
8. sobota pouze ve 14.45 hod
9. neděle pouze v 15 hod

11. úterý pouze v 17 hod

12. středa pouze v 19.45 hod

13. čtvrtek pouze v 19.15 hod
19. středa pouze v 17.30 hod

13. čt, 18. út v 17 hod – 2D +DAB
14. pátek v 19.45 hod – 3D + DAB
15. sobota v 17.15 hod – 2D + DAB
16. neděle v 19.30 hod – 2D + TIT
17. pondělí v 17 hod – 3D + DAB

14. pátek pouze v 16.30 hod

15. sobota pouze v 15 hod

15. sobota pouze v 19.30 hod

16. neděle pouze ve 14 hod

16. neděle v 15.45 hod

17. pondělí pouze v 19.30 hod

18. úterý pouze v 19.15 hod

19. středa pouze v 16 hod

19. středa pouze v 19.30 hod

20. čtvrtek pouze v 19 hod
22. sobota pouze v 19.45 hod
24. pondělí pouze v 19 hod

21. pátek pouze v 19 hod

22. sobota pouze v 17.30 hod

20. čt, 24. po v 17 hod – 3D
21. pá, 25. út v 17 hod – 2D
22. sobota v 15.30 hod – 3D
23. neděle v 15.30 hod – 2D
26. středa v 16 hod – 3D

23. neděle pouze v 17.30 hod

23. neděle pouze v 19.30 hod

25. úterý pouze v 19 hod

26. středa pouze v 18 hod

27. čtvrtek pouze v 15.30 hod
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Vstupenky v síti kupvstupenku.cz | www.kupvstupenku.cz
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16. ROČNÍK

2OO Kč do 3O. 4.
25O Kč do 7. 6.
3OO Kč na místě
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Jakub Děkan

Wohnout
World Roxette Tribute

Flendrs Sunday Jam


