
2014

Náchodský
zpravodaj

    • informační měsíčník pro občany města Náchoda •

červenec
srpen

Autobusové nádraží

Zprávy z radnice

Dárci krve

Evropské projekty

Toulavý baťoh

Kronika

Prázdninová výročí

Z historie

Náchodská ocenění

Školy, ZUŠ 

Očkování psů

Třídění odpadů

Hopsáček

Inzerce

Pozvánky

Kino Vesmír

Sport

Sokol

Církve, Galerie

Muzeum, Zámek

Pohotovost, Déčko

Sdružení 
zdr. postižených

Muzeum kočárků

Knihovna

100 let 
1914–2014

760 let 
1254–2014

110 let 
1904–2014

Náchod

MĚSTSKÉ DIVADLO MĚSTO RADNICE



 Sobota 11. října 2014 v 18.45 hodin
G. Verdi. Macbeth
Nová sezóna přímých přenosů Met. Live in HD bude zahájena 11. října 
Verdiho shakespearovskou tragédií Macbeth. V úspěšné inscenaci Adri-
ana Noblea z roku 2007 vystoupí v náročné dramatické úloze Lady Ma-
cbeth sopranistka Anna Netrebko. Po jejím boku se v titulní roli objeví 
Željko Lučić, dále Joseph Calleja jako Macduff a René Pape jako Banco. 
Orchestr bude řídit Fabio Luisi.

 Sobota 18. října 2014 v 18.45 hodin
W. A. Mozart. Le nozze di Figaro (Figarova svatba) 
Dirigent James Levine bude řídit novou inscenaci Mozartovy Figarovy 
svatby v titulní roli s Ildarem Abdrazakovem a v režii Richarda Eyrea, 
mezi jehož další režijní počiny v Metropolitní opeře patří letošní Wer-
ther a velice úspěšná inscenace Carmen z roku 2011. Eyre děj opery, kte-
rá během jediného, událostmi nabitého dne prověřuje lásku bohatého 
manželského páru a jejich dvou zasnoubených sloužících, zasadil do zá-
mečku ve španělské Seville dvacátých let minulého století. V dalších 
úlohách se představí Marlis Petersen jako Figarova mazaná snouben-
ka Zuzanka, Peter Mattei jako jejich milostpán hrabě Almaviva, Marina 
Poplavskaja jako Almavivova nešťastná manželka a Isabel Leonard jako 
troufalé páže Cherubín.

 Sobota 1. listopadu 2014 v 17.45 hodin
G. Bizet. Carmen
The New York Times popsaly inscenaci Carmen z dílny režiséra Richar-
da Eyera jako „uhrančivou“. Není divu, že se stala nejúspěšnější operou 
v historii přímých přenosů Met. Live in HD. Titulní roli svůdné cikán-
ky ztvární Anita Rachvelishvili, která za ni sklidila nevídaný úspěch 
na předních světových jevištích. Aleksandrs Antonenko se představí jako 
zamilovaný voják don José, nadějná sopranistka Anita Hartig bude zpí-
vat Micaëlu a Ildar Abdrazakov toreadora Escamilla. Orchestr Metropo-
litní opery bude řídit španělský dirigent Pablo Heras-Casado.

 Sobota 15. listopadu 2014 v 18.45 hodin
J. Adams. The Death of Klinghoffer (Smrt Klinghoffera) 
Zádumčivá opera Johna Adamse Smrt Klinghoffera vychází z reálných 
událostí roku 1985, kdy byl přepaden zaoceánský parník Achille Lauro 
a došlo k vraždě židovského cestujícího. Inscenace, která v Met bude mít 
svou premiéru, vznikla ve spolupráci s English National Opera v režii 
Toma Morrise, který se proslavil například celosvětově úspěšnou divadel-
ní inscenací Válečný kůň. Za dirigentským pultem stane David Robertson 
a na scéně se představí Paolo Szot v roli kapitána parníku Achille Lauro, 
Alan Opie jako Leon Klinghoffer, Michaela Martens jako jeho žena Mari-
lyn, Sean Pannikar jako Molqi, Ryan Speedo Green jako Rambo a Aubrey 
Allicock bude v Met debutovat rolí Mamouda.

 Sobota 13. prosince 2014 v 17.45 hodin
R. Wagner. Die Meistersinger von Nürnberg (Mistři pěvci no-
rimberští) 
James Levine bude dirigovat Wagnerovu velkou lidskou komedii Mistři 
pěvci norimberští, kterou budou moci diváci po celém světě zhlédnout 
vůbec poprvé i v rámci Live in HD. Johan Reuter ztvární Hanse Sachse, 
Johan Botha se představí v roli Walthera, Annette Dasch coby Eva, Ka-
ren Cargill jako Magdalena, Paul Appleby coby David, Johannes Martin 
Kränzle bude v Met debutovat rolí Beckmessera a Hans-Peter König vy-
stoupí v roli Pognera.

 Sobota 17. ledna 2015 v 18.45 hodin
F. Lehár. Die lustige Witwe (Veselá vdova)
Broadwayská režisérka a choreografka Susan Stroman, která insceno-
vala například muzikály Crazy for You, Contact nebo The Producers, jež 
získaly ocenění Tony Award, bude v Metropolitní opeře debutovat roz-
košnickou inscenací Lehárovy nestárnoucí operety Veselá vdova. Zpívat 
se bude v novém anglickém překladu Jeremyho Samse. Lehárovo nejzná-
mější dílo patří mezi divácké hity už od své premiéry v roce 1905. Kdo 
by neznal píseň o Vilje, „U Maxima jsem znám“ anebo „Ženy, ženy“. Re-
née Fleming si svůj rozsáhlý repertoár, čítající jen v Metropolitní opeře 
na 22 rolí, rozšíří o ovdovělou pařížskou milionářku Hannu. Za dirigent-
ským pultem stane Andrew Davis.

Prijměte pozvání na novou sezónu satelitních přenosů z Metropolitní opery v New Yorku v kině Vesmír

Program sezóny 2014/2015
 Sobota 31. ledna 2015 v 18.45 hodin

J. Offenbach. Les Contes d’Hoffmann (Hoffmannovy povídky) 
Vittorio Grigolo se představí v titulní roli Offenbachových Hoffmann-
ových povídek po boku abchazské sopranistky Hibly Gerzmavy, která 
ztvární všechny čtyři operní hrdinky – mechanickou loutku Olympii, 
nemocnou zpěvačku Antonii, kurtizánu Giuliettu i sobeckou herečku 
Stellu. Roli Nicklausse si zopakuje Kate Lindsey a Thomas Hampson svůj 
úctyhodný metropolitní repertoár rozšíří o čtyři démony. Orchestr Me-
tropolitní opery bude řídit Yves Abel.

 Sobota 14. února 2015 v 18.15 hodin
P. I. Čajkovskij. Iolanta (Jolanta)
B. Bartók. Bluebeard’s Castle (Modrovousův hrad)
Umělecký ředitel varšavské Polské národní opery Mariusz Treliński bude 
v Metropolitní opeře debutovat dvojprogramem složeným ze dvou méně 
známých jednoaktovek. Čajkovského romantické pohádky Jolanta, která 
vypráví o psychologickém probuzení slepé princezny, a Bartókova drá-
savého Modrovousova hradu, v němž musí novomanželka Juditha ode-
mknout sedm zamčených dveří, aby poznala nejtemnější tajemství své-
ho manžela. Obě díla, která vznikla v koprodukci s Teatr Wielki Polské 
národní opery, bude řídit Valerij Gergiev. V titulní roli Jolanty vystou-
pí Anna Netrebko spolu s Piotrem Beczalou a Alexejem Markovem v ro-
lích Vaudémonta a Roberta, kteří oba usilují o její lásku. Nadja Michael 
ztvární Judithu v Modrovousově hradu a jejím tajemně děsivým novo-
manželem bude Michail Petrenko.

 Sobota 14. března 2015 v 17.45 hodin
G. Rossini. La donna del lago (Jezerní paní) 
Joyce DiDonato a Juan Diego Flórez zazáří v belcantovém skvostu Jezer-
ní paní, který bude mít v příští sezóně svou metropolitní premiéru. Joy-
ce DiDonato vystoupí v titulní roli Eleny, dívky, o níž usilují hned dva ná-
padníci, a Juan Diego Flórez ve svém již pátém vystoupení v sérii přenosů 
Live in HD ztvární další belcantovou roli – Giacoma, shovívavého krále 
Skotska. Inscenace je metropolitním debutem skotského režiséra Paula 
Currana a vznikla v koprodukci se Santa Fe Opera, kde měla premiéru 
již v roce 2013. Orchestr Metropolitní opery bude řídit Michele Mariotti 
a na jevišti dále stanou Daniela Barcellona v kalhotkové roli Malcolma, 
John Osborn jako Rodrigo a Oren Gradus v roli Douglase.

 Sobota 25. dubna 2015 v 18.15 hodin
P. Mascagni. Cavalleria rusticana (Sedlák kavalír)
R. Leoncavallo. Pagliacci (Komedianti)
Po 45 letech uvede Metropolitní opera novou inscenaci oblíbeného ve-
ristického dvojprogramu v režii Sira Davida McVicara. Titulní tenorové 
role obou děl, svůdníka Turiddu i klauna Cania, v Met poprvé ztvární 
Marcelo Álvarez. Eva-Maria Westbroek bude v Sedláku kavalírovi zpívat 
zklamanou Santuzzu a Željko Lučić kavalírského Alfia. V Komediantech 
vystoupí v roli Caniovy nevěrné ženy Neddy sopranistka Patricia Racet-
te a spolu s ní George Gagnidze, který v Met poprvé ztvární Tonia. Obě 
díla bude dirigovat Fabio Luisi.

Předprodej vstupenek.
Abonentní vstupné 270 Kč 
(při současné koupi minimálně 6 ks 
vstupenek z programové nabídky
prodej od 1. 7. do 31. 8. 2014 
v pokladně kina Vesmír

Základní vstupné 340 Kč 
– prodej jednotlivých vstupenek 
od 1. 9. 2014 v pokladně 
kina Vesmír

Zlevněné vstupné 300 Kč 
pro studenty, důchodce, ZTP 
prodej jednotlivých vstupenek 
od 1. 9. 2014 v pokladně 
kina Vesmír

F. Lehár. Die lustige Witwe (Veselá vdova)

tel.: 491 428 498
e-mail: info@kinonachod.cz
www.kinonachod.cz
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začíná astronomické léto a my všichni se 
jistě těšíme na krásné letní dny. Tato doba 
je však pro nás také dobou, kdy se rozjíž-
dějí mnohé důležité investiční akce. Mno-
hé stavební práce kulminují a letošní léto 
bude v Náchodě opravdu ve znamení vel-
kého nasazení a stavebního ruchu. Na-
mátkou např. rekonstrukce Plhovské uli-
ce včetně Plhovského náměstí, nový most 
u technických služeb, rekonstrukce pivo-
varského mostu a mnoho dalších.

Avšak ta největší investice tohoto vo-
lebního období je již dokončena. Samo-
zřejmě se jedná o nový autobusový ter-
minál. Tento projekt je v historii Náchoda 
skutečně ojedinělý. Navazuje i na okolí  
– např. v návaznosti na nádraží byla změ-
něna a zrekonstruována také kruhová kři-
žovatka u Itálie. Rozsah i objem prací je 
opravdu velký. Byla provedena i rekon-
strukce přilehlého parku s jeho rozšíře-
ním a s vodotryskem.

Vlastní terminál má ze strany od města 
čtyři stání příjezdová a pro místní dopra-
vu. Odjezdová stání jsou ve dvou řadách 
před nádražní budovou. Vlastní konstruk-
ce je velmi unikátní a opravdu velmi pů-
sobivá. Zastřešení je provedeno ze dvou 
konstrukčně nezávislých částí. Přímo 
na historickou nádražní budovu navazu-
je jednoduchý a střídmý přístřešek odjez-
dových stání, kombinace železobetonové 
konstrukce s průhlednou částí, která se 
zdvíhá směrem do parku. Zastřešení pří-
jezdových stání je ve tvaru písmene „S“, 
opět železobetonová subtilní konstrukce 
s průhledným zastřešením. Takto vzniklá 
krytá kolonáda postupně graduje směrem 
k hlavním pohledovým osám od příjezdu 
autobusů i pohybu pěších od centra měs-
ta. Tímto vzniká opravdu důstojná vstup-
ní brána pro všechny návštěvníky města, 
kteří přijedou vlakem či autobusem.

Příprava celého projektu započala již 
krátce po komunálních volbách před té-
měř čtyřmi lety. Postupně se celý projekt 
vyvíjel, příprava probíhala ve spolupráci 
s dopravci i s Českými drahami. Původně 
byla připravována i rekonstrukce nádraž-
ní budovy a velmi nás mrzí, že tato rekon-
strukce nebyla při stavbě autobusového 
terminálu provedena. ČD mají zpracová-
nu projektovou dokumentaci a mají i vy-
dáno stavební povolení. Bohužel z důvo-
du převodu majetku na Správu železniční 
dopravní cesty, a tím nedořešeného ma-
jetkového vypořádání, se nakonec tato re-
konstrukce odsunula.

Projektovou dokumentaci v letech 2012 
a 2013 zpracoval atelier Tsunami Náchod. 
Výběrové řízení na realizaci stavby v loň-
ském roce vyhrála stavební firma M-Silni-
ce za cenu 35 mil. Kč. Město Náchod zís-
kalo dotaci cca 4 mil. Kč z Regionálního 
operačního programu NUTS II Severový-
chod a další dotaci na park z ministerstva 
životního prostředí. V průběhu výstavby 
se samozřejmě musely řešit mnohé pro-
blémy, hlavně v návaznosti na neprovádě-
ní rekonstrukce nádražní budovy. Nako-
nec však všechny termíny byly dodrženy 
a byla dodržena i cena díla.

Jedná se skutečně o ojedinělou stav-
bu v Náchodě jak rozměrem akce, tak 
složitostí přípravy celé investice a nut-
ností spolupráce s dalšími navazujícími 
investory (ŘSD, ČD a další). O tom, jak se 
celé dílo podařilo, si jistě uděláte obrázek 
sami. 

Dovolujeme si vás proto pozvat na slav-
nostní otevření terminálu, které se usku-
teční v pátek 4. července 2014 od 11 ho-
din.

Jan Birke, starosta
Tomáš Šubert, 1. místostarosta

Vážení a milí občané, 
návštěvníci Náchoda,

®

A T E L I E R
T S U N A M I

ARCHITECTURE
D E S I G N

Jan Birke 
starosta města

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva 

a výkonný ředitel M – SILNICE a. s.

Město Náchod a M – SILNICE a. s. 
si Vás dovolují pozvat na slavnostní otevření 
nového autobusového terminálu v Náchodě

v pátek 4. července 2014 
od 11.00 hodin 

autobusové nádraží
ulice Kladská

Svou účast, prosíme, potvrďte nejpozději do 1. 7. 2014 na e-mail: i.hanova@mestonachod.cz, příp. na tel. 774 261 777.
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2 Náchodský zpravodajZPRÁVY Z RADNICE

Zprávy 
z radnice
Rada města 13. 5. 2014 
Jednání rady města se 
zúčastnilo pět radních, čtyři 
byli omluveni.Číselný popis 
u zprávy představuje poměr hlasů 
při hlasování PRO – PROTI – ZDRŽEL SE

Výroční zpráva 
Správy budov Náchod, s. r. o. 5-0-0

 RM v působnosti valné hromady schvá-
lila Zprávu o činnosti společnosti za rok 
2013, Roční účetní závěrku za rok 2013 
bez výhrad, Návrh společnosti na převe-
dení disponibilního zisku, Zprávu o vzta-
zích mezi ovládající a ovládanou oso-
bou a o vztazích mezi ovládanou osobou 
a ostatními osobami ovládanými stejnou 
osobou (propojené osoby) dle obchodní-
ho zákoníku v roce 2013, Zprávu dozor-
čí rady za rok 2013 a Plán činnosti společ-
nosti na rok 2014.
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila s uzavřením smlou-
vy o zřízení věcného břemene se společ-
ností ČEZ-Distribuce, a.s. Věcné břemeno 
se zřizuje na pozemkové parcele města 
č. 574/16 z důvodu uložení nových kabe-
lů do země v nové komunikaci navazují 
na ulici Za Kapličkou. 5-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí ČEZ Distribuce, a.s. Břemeno se týká 
umístění nového kabelového vedení níz-
kého napětí pod povrchem pozemkových 
parcel č. 1257/58 a č. 1946/2 v ulicích Tro-
jické, Krkonošské a Sokolské. 5-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společností 
ČEZ Distribuce, a.s. Věcné břemeno se zři-
zuje na pozemkové parcele města č. 643/1 
v ulici Kpt. Jaroše v délce 10,77 bm z důvo-
du přeložky zemního kabelového vedení 
nízkého napětí, které souvisí s výstavbou 
nové okružní křižovatky u Kauflandu.  
 5-0-0

 RM schválila provedení parcelace po-
dle návrhu od projektanta (geometrické-
ho plánu) a vypsání výběrového řízení 
na prodej pozemků v lokalitě nad nemoc-
nicí výběrovým řízením formou obálkové 
metody s vyvolávací základní cenou 1000 
Kč/m². 5-0-0
Oprava schodišť 
– Karlův kopec, ul. Strmá 5-0-0

 RM souhlasila s realizací oprav čtyř 
schodišť v lokalitě Karlův kopec – ul. Str-
má, firmou Bříza stav, s. r. o., Náchod. 
Výsledky konkursních řízení  5-0-0

 RM jmenovala do funkce ředitelky MŠ, 
Náchod, Březinova 669 Lenku Šimkovou 
od 1. 8. 2014 na období 6 let do 31. 7. 2020.

 RM jmenovala do funkce ředitelky MŠ, 
Náchod, Havlíčkova 1848 Bc. Michaelu 
Trejtnarovou od 1. 8. 2014 na období 6 let 
do 31. 7. 2020.

Rekonstrukce chodníků v ulicích 
Dvořákova a Smolova  5-0-0

 RM souhlasila s realizací rekonstrukce 
chodníků v ul. Dvořákova a v ul. 
Smolova firmou Stavibet s.r.o., České 
Meziříčí.
Dětské hřiště na sídlišti 
Karlův Kopec v Bělovsi 5-0-0

 RM schválila nabídku firmy Ger-
lich Odry, s. r. o., chráněná dílna výro-
ba a služby, Odry za nabídkovou cenu 
208.705,64 Kč vč. DPH nad dětské hřiště 
na sídlišti Karlův Kopec v Bělovsi.
Plavecký bazén – opravy 5-0-0

 RM souhlasila s objednáním výmě-
ny dvou kusů indukčních průtokoměrů 
u společnosti Bagder Meter Czech Repub-
lic, s.r.o., Brno.

 RM souhlasila s objednáním výměny 
dvou kusů saunových topidel u společ-
nosti, DYNTAR, s. r. o., Vitiněves. 

 RM souhlasila s objednáním výměny 
hlavního, oběhového čerpadla tepelného 
hospodářství u společnosti, EKO-EKVI-
TERM, spol. s. r. o., Předměřice nad Labem. 
Zimní stadion – opravy 5-0-0

 RM souhlasila s objednáním nátěrů čás-
ti bočních křídel opláštění a žlabu u spo-
lečnosti Kominictví Habr, s. r. o., Náchod. 

 RM souhlasila s objednáním opravy roz-
vodů požární a demineralizované vody 
u pana Miroslava Prouzy, Náchod.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila návrh projektu obnovy 

hřiště v lokalitě Kašparák včetně cenové 
kalkulace (73 tis. Kč). 5-0-0

 RM vzala na vědomí stanovení výše 
úplaty v ZUŠ, Náchod, Tyršova 247 pro 
školní rok 2014/2015. Letošní výše úpla-
ty v jednotlivých oborech zůstává stejná 
jako v minulém školním roce. 5-0-0

Rada města 27. 5. 2014 
Jednání rady města se zúčastnilo sedm rad-
ních, později osm, jeden byl omluven.
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila s uzavřením dohody 
(smlouvy) se školníkem ZŠ T. G. Masaryka 
na výdej a půjčování sportovního vybave-
ní, které bude využíváno na nově vznik-
lém veřejném sportovišti mezi ZŠ TGM 
a  Domovem pro seniory Marie. 7-0-0

 RM schválila zadání projektové doku-
mentace a získání stavebního povolení 
na realizaci přeložky chodníku a zřízení 
šikmého parkovacího stání v ulici Sokol-
ská naproti objektu ZŠ Komenského. V té 
souvislostí radní doporučili zastupitel-
stvu města schválit nabytí příslušné čás-
ti pozemkové parcely č. 167/1 od Sokola 
Náchod s tím, že město uhradí veškeré ná-
klady spojené s převodem. 8-0-0
Komunikace Vodárenská – Babí 8-0-0

 RM rozhodla o přidělení veřejné zakáz-
ky uchazeči STAVIBET, s.r.o., České Me-
ziříčí a souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na realizaci stavby „Komunikace 
Vodárenská – Babí“.

 RM souhlasila s podáním žádosti o po-
skytnutí příspěvku na výstavbu a údržbu 
cyklistických stezek pro rok 2014 z roz-
počtu Státního fondu dopravní infra-
struktury na tuto stavbu.
Opravy místních komunikací 8-0-0

 RM schválila pořadí předložených na-
bídek ve veřejné zakázce malého roz-
sahu na opravu místní komunikace ul. 
Doubicova, Gruberova a Raichlové v Ná-
chodě a schválila uzavření smlouvy o dílo 
s uchazečem na 1. místě – M -  SILNICE a.s., 
Pardubice.

 RM schválila pořadí předložených na-
bídek ve veřejné zakázce malého rozsa-
hu na opravu místní komunikace ul. Ha-
vlíčkova a Jungmannova a ul. Kollárova 
v Náchodě a schválila uzavření smlouvy 
o dílo s uchazečem na 1. místě – M - SIL-
NICE, a. s., Pardubice.
Veřejná zakázka „Ráj pro děti 
– MŠ Havlíčkova v Náchodě“ 8-0-0

 RM schválila pořadí předložených na-
bídek na veřejnou zakázku „Ráj pro děti 
– MŠ Havlíčkova v Náchodě“ v rámci 
projektu „Ráj pro děti – MŠ Havlíčkova 
v Náchodě“, CZ.1.02/7.1.00/13.17764 spo-
lufinancovaného prostřednictvím Operač-
ního programu Životní prostředí a schvá-
lila uzavření smlouvy o dílo s uchazečem 
na 1. místě – Okrasné zahrady arboristi-
ka, s. r. o., Žďárky.
Výměna autobusových zastávek 
ve špatném technickém stavu 8-0-0

 RM souhlasila s výměnou deseti auto-
busových zastávek včetně požadovaného 
typu zastávky.
Veřejná prostranství Náchod 
– sportovní hřiště 8-0-0

 RM schválila uzavření dodatku č. 2 
ke smlouvě o dílo uzavřené se společností 
EUROVIA CS, a. s., Praha 1, na nerealizaci 
následné péče o vysazenou zeleň v rámci 
akce „Veřejná prostranství Náchod – spor-
tovní hřiště“.

 RM schválila uzavření objednávky 
na následnou péči o vysazenou zeleň 
v rámci uvedené akce se společností Tech-
nické služby Náchod s.r.o.

TELEGRAFICKY:
 RM schválila Smlouvu o poskytnutí do-

tace ve výši 50.000 Kč z rozpočtu města 
Náchoda – veřejná podpora de minimis 
Klubu voj. historie Náchod, o. s. 8-0-0

 RM schválila financování vydání pub-
likace „Velká encyklopedie osobností Ná-
choda“ v celkové částce 260.000 Kč včetně 
doplnění částky 220.000 Kč do rozpočtu 
města na rok 2014. 8-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na rekonstrukci chlapeckých WC 
chlapci v ZŠ Plhov se Zbyňkem Nyčem, 
Náchod. 8-0-0

 RM souhlasila s výměnou části plasto-
vých mřížek přelivových hran u bazéno-
vých van na Jiráskové koupališti společ-
ností Sportakcent spol. s.r.o., Praha 5.  
 8-0-0
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 RM neschválila umístění pojízdného 
stojanu s biblickou publikací před měst-
skou knihovnou. 8-0-0

 RM souhlasila s úpravou kontejnero-
vých stání v ulici Havlíčkova, Českých 
bratří, Na Hamrech, Hronova, Václavic-
ká, Palachova a za radnicí. 8-0-0

Rada města 12. 6. 2014
Jednání rady města se zúčastnilo sedm rad-
ních, později osm, jeden byl omluven.
Majetkoprávní úkony obce

 RM souhlasila s pozastavením placení 
nájmu z nájemní smlouvy na pronájem 
části pozemkové parcely č. 1962/5 o vý-
měře 11 m² v ulici Plhovské a to od 1. 5. 
2014 do doby zahájení běžného provozu 
na Plhovské ulici a přilehlém parkovišti. 
 7-0-0

 RM nesouhlasila s pronájmem nebyto-
vého prostoru chodby (čekárny) v budově 
úřadu čp. 2020 v ulici Němcové za účelem 
sjednávání pojištění. 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o výpůjčce se spolkem DUHA MODRÁ 
STŘELKA, kterou se přenechává do bez-
platného využívání pozemková parce-
la č. 357/1 a objekt na stavební parcele 
č. 3446 pod bývalým přírodním divadlem 
na zámku o výměře 8061 m² za účelem 
organizování mimoškolní výchovy dětí. 
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
s účinností od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2030.  
 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením Smlou-
vy o smlouvě budoucí o zřízení věcné-
ho břemene se společností ČEZ Distribu-
ce, a. s. Novým vedením kabelů nízkého 
napětí bude zasažena pozemková parcela 
města č. 953/2, č. 985/6, č. 1137/1, č. 2001  
a č. 2003 v Purkyňově a navazujících uli-
cích v délce cca 890 bm. 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením Smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene se společností ČEZ Distribuce, a.s. 
Zařízením distribuční soustavy budou 
zasaženy stavební parcely města, které 
jsou v podílovém vlastnictví, a to č. 1634, 
č. 1635 a č. 1659 opět v Purkyňově ulici 
o ploše 1 m². 7-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene se společnos-
tí Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Věc-
né břemeno se týká umístění nové kana-
lizace pod povrchem pozemkové parcely 
č. 38/3, č. 46/2, č. 46/4, č. 48/3, č. 48/4,  
č. 49/1, č. 84/8, č. 427/2 a č. 427/5 v ulici 
Pražské naproti mlýnu v délce 169 bm. 
 7-0-0

 RM schválila realizaci parkoviště a ces-
ty na pozemcích č. 1070/5 a č. 1070/10 
v prostoru Domova důchodců za použití 
jejich evidence v katastru nemovitostí po-
mocí poznámky dle katastr. zákona. 7-0-0
Smlouvy o dotacích na program 
ochrany životního prostředí 7-0-0

 RM schválila smlouvy o poskytnutí do-
tace z rozpočtu Náchoda – veřejná podpo-
ra de minimis. Jedná se o poskytnutí čás-

tek ve výši 10 tis. Kč pro MŠ Vančurova, 
ZŠ Komenského a ZŠ TGM.
Smlouvy o dotaci 
– prevence kriminality 5-0-0

 RM schválila dotace z rozpočtu města 
Náchoda – veřejná podpora de minimis 
na prevenci kriminality. Jedná se o dotace 
pro: LAXUS, o. s. – 10. 000 Kč, Náchodské 
komunitní centrum o.s. – 42 000 Kč, Do-
kořán o.s. – 22 000 Kč, Déčko – 25 000 Kč, 
ZŠ Plhov – 12 000 Kč, ZŠ Komenského – 
30 000 Kč, ZŠ TGM – 20 000 Kč a ZŠ Plhov 
– 6 000 Kč.
Návrh na opravu ulic 5-0-0

 RM souhlasila s opravou ulic Palacho-
va a Dvořákova, Českých bratří, Parkány 
+ Poštovní + Hurdálkova, Volovnice + 
nutná oprava kolem kanalizačních poklo-
pů, dále Tylova, Vaňátkova (překopy), Ji-
ráskova, Vančurova (vjezd cca 40 m nový 
povrch), Trojická, Pod Homolkou (včetně 
vracečky k ul. Na Klínku) ve středu města 
Náchod zástřikem – tryskovou metodou 
objednáním u TS Náchod s.r.o.
Zateplení MŠ U Kočovny 
a MŠ Vančurova  5-0-0

 RM schválila objednání externího za-
jištění činnosti koordinátora bezpečnos-
ti práce s Karlem Fejkem, Dvůr Králové 
n./Labem a zajištění technického dozo-
ru investora s Libuší Hrochovou, Náchod 
na zateplení MŠ U Kočovny a MŠ Vanču-
rova v Náchodě. 
Výměna oken a vstupních dveří 
zimního stadionu 5-0-0

 RM souhlasila s objednáním výměny 
schodišťových oken a vstupních dveří 
zimního stadionu v Náchodě u Vlastisla-
va Vondřejce, Žďárky. 
Pavlišov – 2. etapa opravy 
části hřbitovní zdi 5-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na 2. etapu opravy části hřbitovní 
zdi na Pavlišově se společností ENTAZE, 
s. r. o., Náchod.
Veřejný stadion Hamra 
– kompletní letní regenerace 
fotbalového trávníku 5-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smlouvy 
o dílo na kompletní letní regeneraci fot-
balového trávníku na veřejném stadionu 
Hamra v Náchodě se společností PHILIPP 
SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY, a. s., Praha 6.
Oprava opěrné zdi 
v ZŠ Komenského v Náchodě 6-0-0

 RM souhlasila s realizací opravy opěr-
né zdi v ZŠ Komenského firmou Delta Vel-
ké Poříčí, s.r.o.
Zásady pro umístění 
do DPS Harmonie 6-0-0

 RM souhlasila s doplněním pravidel pro 
umístění do nájemního bytu Harmonie I, 
II. Podmínky pro podání žádosti budou 
rozšířeny o občany z obcí územního ob-
vodu Pověřeného obecního úřadu Náchod, 
kteří uzavřeli smlouvu s MěSSS Náchod 
o poskytování sociálních služeb na svém 
území a dále za předpokladu, že volnou 
kapacitu nelze obsadit občany z Náchoda.

Výměna plynových kotlů v ZŠ Drtinovo 
náměstí – I. etapa 6-0-0

 RM souhlasila s uzavřením objednávky 
na výměnu plynových kotlů v ZŠ Drtino-
vo náměstí, Staré Město nad Metují s Mi-
lošem Štěpánkem, Náchod-Babí.
Dětská a sportovní hřiště 2014  6-0-0

 RM schválila návrh dětských a sportov-
ních hřišť na rok 2014 včetně finančních 
nákladů.
Schválení změny Programu 
pro podporu životního prostředí 
Města Náchoda 6-0-0

 RM schválila k 12. 6. 2014 změnu Pro-
gramu pro podporu životního prostředí 
Města Náchoda, která spočívá ve zrušení 
podzimního termínu pro příjem žádostí 
z důvodu, aby nedocházelo k vyúčtování 
projektů a případnému vrácení části pod-
pory až v dalším kalendářním roce.
Zateplení MŠ 
U Kočovny v Náchodě 6-0-0

 RM souhlasila s uzavřením smluv o dílo 
na zateplení MŠ U Kočovny a MŠ Vanču-
rova v Náchodě s uchazečem na 1. místě 
– firmou STATING, s. r. o., Hradec Králové.
Lávka pro pěší 
a kočárky přes Metuji 5-1-0

 RM souhlasila s uzavřením objednávky 
se společností EUROVIA a.s. na provedení 
úpravy pro pěší a kočárky na mostě přes 
Metuji za čerpací stanicí Benzina za cenu 
155.000 Kč.
 
TELEGRAFICKY:

 RM uložila odboru správy majetku a fi-
nancování realizovat nákup zemního ply-
nu pro městské organizace na rok 2015 
za momentálně nejvýhodnější cenu.  5-0-0

 RM schválila darovací smlouvu s Králo-
véhradeckým krajem na 40.000 Kč na vy-
dání publikace Velká encyklopedie osob-
ností Náchoda a pověřila starostu Jana 
Birke jejím podpisem. 5-0-0

 RM schválila konání kulturní akce Pivo-
braní a spolupořadatelství Města Náchod. 
Akce se bude konat na Masarykově ná-
městí v Náchodě 19. 7. 2014 od 12.00 ho-
din do nejdéle 2:00 hodin (20. 7.), hlavním 
pořadatelem je Savage Company, s. r. o.,  
Náchod. 5-0-0

 RM schválila převod částky 70 670 Kč 
z rezervního fondu příspěvkové organi-
zace Základní škola Náchod – Plhov do in-
vestičního fondu na nákup vypalovací 
pece na keramiku a čerpání investičního 
fondu ve výši 70.670 Kč na její na nákup.  
 5-0-0

 RM pověřila člena zastupitelstva města 
Náchoda pana Michala Kudrnáče vykoná-
váním občanských sňatků, vítání občán-
ků a dalších slavnostních obřadů. 5-0-0

 RM souhlasila s vystavením objednáv-
ky na deratizaci holubů u paní Ladislavy 
Šimkové, Úpice. Monitoring musí před-
cházet vlastnímu řešení. 5-0-0

 RM schválila provedení nového chodní-
ku v ulici Jugoslávské ze zámkové dlažby 
bez žlábků a bez nových obrub. 5-0-0 



4 Náchodský zpravodajKRONIKA, ČERVENÝ KŘÍŽ

     

V květnu se narodili:
 1. 5. Šimon Hvězda 
 2. 5. Šimon Žák 
 3. 5. Denisa Vojtěchová 
 4. 5. Jakub Krčil
 7. 5. Matěj Doležal
 10. 5. Viktorie Kurová 
 13. 5. Ellen Rajská 
 14. 5. Eliška Valentová 
  Tereza Janatová 
 15. 5. Emiliano Franko Jano
  Melanie Čisárová 
 20. 5. Lucie Dvořáková 
 21. 5. Klára Seidelová 
  Mykola Nerheš 

„Přátelství na dlani“, č. CZ.3.22/3.3.02/12.03467
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

KRONIKA narození a sňatky v květnu 2014

 24. 5. Jiří Mildner 
 27. 5. Adam Kastnar
 29. 5. Štěpán  Dyntar

V květnu byli oddáni:
 3. 5. Jiří Krtička, Náchod
            Jana Štěrbová, Praha
  30. 5. Alois Roth, Jindřichov
  Věra Máslová, Náchod
  31. 5. David Přibyl, Velké Poříčí
  Petra Andršová, Hronov
   Otto Dlabola, Jaroměř
  Daniela Hadlačová, Chvalkovice

Dne 22. 5. se uskutečnil v Betanii, evan-
gelickém domově pro těžce zdravotně po-
stižené klienty, koncert swingového a ja-
zzového souboru F. A. band, který vznikl 
v roce 2004 z party nadšených žáků ZUŠ 
a má, díky aranžmá pana učitele Fraňka, 
svůj osobitý zvuk. Díky teplému a sluneč-
nému počasí se mohl koncert uskutečnit 
na zahradě domova, což velmi kladně 
přispělo k jeho atmosféře i spokojenosti 
klientů. Náš velký dík patří řediteli ZUŠ 
v Náchodě, vedoucímu a členům souboru 
a všem, kdo se na přípravě velmi zdařilé-
ho koncertu podíleli. ID

Koncert 
v náchodské Betanii

V úterý 3. června byli v obřadní síni ná-
chodské radnice oceněni dobrovolní dár-
ci krve. Oblastní spolek Českého červené-
ho kříže v Náchodě předával tato ocenění 
ve spolupráci s Městským úřadem v Ná-
chodě. V červnu bylo oceněno 48 dárců 
krve. Bronzové medaile obdrželo 17 dárců, 
k předání stříbrných medailí bylo pozváno 
18 dárců. Zlatými medailemi bylo oceně-
no celkem osm dárců. Jedno z nejvyšších 
ocenění – Zlatý kříž III. třídy tentokrát ob-
drželo pět dárců. Medaile a drobné pozor-
nosti předala všem dárcům krve paní mís-
tostarostka Mgr. Drahomíra Benešová. 

Zlatý kříž III. třídy převzali: Gulánová 
Naďa z Náchoda, Rozinková Edita z Nácho-
da, Schmoranz Bruno z Náchoda, Vlček Mi-
roslav z Náchoda, Zeman Jiří z Náchoda.

Zlaté medaile převzali: Balcar Jaroslav 
z Jizbice, Drašnar Zdeněk z Nového Hrád-
ku, Horčičková Alena z Náchoda, Kožešní-
ková Pavlína z České Čermné, Krulich Petr 
z Náchoda, Široký Josef z Dolní Radecho-
vé, Vaňková Zuzana z Náchoda, Výborná 
Renata z Náchoda.

Stříbrné medaile převzali: Bořek Kamil 
z Jizbice, Bubeníček Jan z Náchoda, Jaklo-
vá Aneta z Náchoda, Jelen Pavel z Vysoko-
va, Krucinová Iveta z Náchoda, Kurciník 

Ocenění dárců krve Tomáš z Náchoda, Moc Petr z Náchoda, 
Němcová Pavlína z Náchoda, Přibyl Ladi-
slav z Horní Radechové, Přibylová Marce-
la z Horní Radechové, Punarová Veroni-
ka z Náchoda, Roztočilová Kateřina, Ing., 
z Náchoda, Ruffer Pavel z Nového Hrád-
ku, Říhová Zdeňka z Náchoda, Skalický 
Michal z Náchoda, Vítková Hana z Nácho-
da, Vojtíšek Pavel z Náchoda, Zelman Mi-
lan ze Starkoče.

Bronzové medaile převzali: Böhm To-
máš z Náchoda, Ducháč Petr z Náchoda, 
Hejzlar Petr, Mgr., z Náchoda, Hejzlaro-
vá Jana z Kramolny, Hloušek Václav z No-
vého Hrádku, Kosíková Radomíra z Ná-
choda, Koutský Jan z Kramolny, Krausová 
Pavla, Mgr., z Náchoda, Křenková Eva 
z Náchoda, Machová Radka, Ing., z Nové-
ho Hrádku, Nevřivý Miloš z Náchoda, Po-
štolková Andrea z Náchoda, Prokopová 
Ivona z Náchoda, Stára Jan z Náchoda, Ši-
roký Lukáš z Náchoda, Voborníková Hana 
z Náchoda, Vrátil Patrik z Náchoda. 

Všem oceněným patří obrovský dík, 
že darují to nejcennější, co mají, vlastní 
krev, aby pomohli zachraňovat životy ne-
mocným a zraněným lidem, maminkám 
po porodu. Přejeme jim pevné zdraví, 
hodně sil i zasloužené osobní štěstí.

Oblastní spolek ČČK Náchod

Bývalý židovský park má nyní důstoj-
nou podobu a to především díky projektu 
"Vraťme důstojnost židovskému parku", 
který byl realizován roce v 2013 Sdruže-
ním rodičů a přátel dětí a školy při Zá-
kladní škole Náchod, Komenského 425. 
Díky nadačnímu příspěvku Nadace VIA 
z prostředků programu Fond T-Mobile 
pro regiony se podařilo toto místo dát po 
mnoha letech do pořádku.

Pietnímu místu byla díky projektu na-
vrácena úcta, které se mu v původní po-
době nedostávalo. Město Náchod v návaz-
nosti na projekt osadilo bývalý židovský 
hřbitov pamětní deskou vzdávající úctu 
židovským občanům, jejichž náhrobky 
byly zničeny v době 2. světové války na-
cisty, a pamětní deskou informující o his-
torii místa i průběhu celého projektu.

Starý židovský hřbitov 
je opět pietním místem

Oblastní spolek ČČK v Náchodě v le-
tošním roce v rámci česko-polského pro-
jektu pořádá další společné akce pro děti 
na obou stranách hranice. Česko-polský 
tým pokračoval ve spolupráci při teoretic-
ké i praktické výuce první pomoci a pro-
cvičování vzájemné konverzace.

Oblastní spolek ČČK uskutečnil dne 
30. května 2014 v polské Kudowe – Zdrój, 
v místní části Słone, ve škole „Zespół Szkół 
Społecznych im. Stanisława Moniuszki“, 

Projekt První pomoc 
Pierwsza pomoc pokračuje

společné setkání českých a polských dětí. 
Výuka první pomoci probíhala ve sku-
pinkách, kde byly děti rozděleny podle 
věku. Prakticky ošetřovaly žilní krvácení 
a na dalším stanovišti trénovaly životza-
chraňující úkony na resuscitačním mode-
lu. Zájem dětí byl velký, jazyková barié-
ra překonána velice rychle a věříme, že 
bude následovat v brzké době další setká-
ní k rozšíření znalostí a opakování nauče-
ného. 

Od roku 2010, kdy byl česko- polský pro-
jekt spolufinancován z prostředků ERDF 
prostřednictvím Euroregionu Glacensis se 
setkáváme s polskými přáteli pravidelně 
a jistě to přináší oběma stranám spoustu 
příjemných zážitků.               OS ČČK Náchod 
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Zajímá vás, jak fungovalo pěší družstvo československé ar-
mády nebo obsluha těžkých kulometů? Nebo chcete vidět, jak 
probíhal bojový výcvik pevnostních jednotek? Nejen to, ale 
i další unikátní věci, díky kterým budete moci nakouknout 
do zákulisí československé armády z dob 1. republiky, bude 
možné vidět na akci 
u pěchotního sru-
bu Březinka, která se 
uskuteční v sobotu 12. 
července od 10 do 17 
hodin. Kromě uká-
zek výcviku pěšího 
družstva uvidíte i ná-
cvik střelby z různých 
druhů kulometů včet-
ně těch, které slouži-
ly v opevnění. Vysta-
veny budou i vzácné 
originály zbraní z Vo-
jenského historického 
ústavu v Praze. Kromě 
Březinky můžete na-
vštívit i další objek-
ty Běloveského pev-
nostního skanzenu, 
které jsou o prázdni-
nách otevřeny každý 
den. 

www.brezinka.cz

Česko – polská konference pod názvem S toulavým baťohem 
do Kladského pomezí neměla za úkol představit pouze projekt se 
stejnojmenným názvem, ale zároveň seznámit přítomné s no-
vinkami turistické sezony 2014. 

Záštitu nad akcí převzal starosta města Náchod Jan Birke, kte-
rý se zhostil i slavnostního přípitku. „ Jsem rád, když se tvoří 
pěkné a nové věci, vím, jak těžké je někdy přivést nápad k sa-
motné realizaci. Moc si vážím každé lidské práce. Připíjím pře-
devším na Kladské pomezí a spokojené turisty“, pronesl staros-
ta Jan Birke. Dále vznesl i prosbu k přítomným zástupcům obcí 
a měst Kladského pomezí: „Byl bych rád, abychom my všichni 
pomohli cestovnímu ruchu především většími finančními obno-
sy z obecních a městských rozpočtů, abychom mohli zkvalitňo-
vat nabídku Kladského pomezí pro turisty.“

Konferenci navštívili i polští partneři s Kladského Hrabství, 
kteří měli připravenu jednu z prezentací, která se týkala projek-
tu a jeho výstupů. Projekt je i na polské straně hranice zaměřen 
především pro rodiny s dětmi.

Toulavý baťoh 
v Kladském pomezí

Účastníkům konference, která se konala v hotelu Tommy v Ná-
chodě, byl hned v úvodu představen výše zmíněný projekt a jeho 
výstupy, mezi které patří dětský tištěný průvodce turistickým 
regionem Kladské pomezí, který hravou formou provede děti ce-
lou turistickou oblastí a představí jim zajímavosti a tipy k ná-
vštěvě. Sešit je plný hádek a kvízů. 

Nové webové stránky www.kladskepomezidetem.cz umožní 
jednoduše a rychle nalézt tip na výlet nejen pro rodiny s dětmi. 
Interaktivní magnetické mapy regionu, které návštěvníci najdou 
v informačních centrech, vybízejí k umísťování magnetek s po-
hádkovými bytostmi. 

Účastníci se dále mohli seznámit s novým interaktivním pro-
gramem pro děti pod názvem „Od půdy po sklep“ na zámku 
v Novém Městě nad Metují, ale i s nově otevřeným zámkem 
v Adršpachu a jeho horolezeckou expozicí. Dále se představi-
lo Centrum Walzel neboli Fabrika na zážitky, seznámili jsme se 
s nově připravovanou výstavou ve zrekonstruovaném kuželní-
ku v Ratibořicích a s výstavou PLAY Broumovsko, která probí-
há v Broumově.

Lenka Lembejová, BRANKA, o.p.s.
Foto Jan Záliš

KULOMETY v Náchodě
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Prázdninová jubilea
Před sto lety na sv. Annu (26. 7. 1914) vy-
dal císař František Josef I. manifest Mým 
národům. O dva dny později, 28. 7. vy-
hlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku, 
na to vstoupilo do války Rusko, tomu vy-
hlásilo 1. 8. válku Německo a 4. 8. je da-
tem počátku války mezi Velkou Británií 
a Německem. V několika dnech v létě roku 
1914 se rozhořel konflikt, který zachvá-
til celou Evropu a záhy i další části světa. 
1. 7. 1944 se narodil umělecký fotograf Mi-
roslav Kolátorx).
3. 7. 1854 se narodil hudební skladatel 
Leoš Janáček, jehož dílu věnoval náchod-
ský Hron značnou pozornost. 
5. 7. 1879 se narodil v Náchodě malíř Jin-
dřich Rajlx).
7. 7. 1984 se narodil pedagog a filmový 
producent i herec Tomáš Magnusekx).
9. 7. 1834 se narodil básník Jan Neruda. 
V létě 1877 pobýval na Rezku u Nového 
Města spolu s Miroslavem Tyršem (ten 
zemřel 8. 8. 1884).
11. 7. 1944 zahynul v Osvětimi MUDr. Ka-
rel Kraus, známý náchodský lékař.
18. 7. 1904 se v Opočně narodil hudební 
skladatel Václav Marelx), v Náchodě ab-
solvoval gymnázium a oslavil jej i několi-
ka skladbami. Zemřel 9. 12. 1964 v Písku. 
Patrně v srpnu 1254 byl pořízen popis 
panství polického kláštera, v němž je 
jméno Hrona z Náchoda, první písemná 
zmínka o Náchodě. 
1. 8. 2004 zemřel novinář Stanislav Šrů-
tekx), redaktor a vydavatel náchodského 
Našeho času.
4. 8. 1869 v Náchodě „založil technik J. Tu-
rek ženský zpěvácký spolek, který si zvo-
lil jméno Libuše“. O dvacet let později se 
spojil s mužským sborem Hron. 
11. 8. 1904 se narodil akademický malíř, 
profesor zdejšího gymnázia Zdeněk Ba-
lašx).
15. 8. 1744 vpadla pruská armáda Bedři-
cha (Fridricha) II. na Náchodsko.
17. srpna 1904 se narodil herec a režisér 
Václav Vaňátkox). 
17. 8. 1914 se narodil umělecký fotograf 
Zdeněk Menec, úpický rodák, spoluautor 
řádky knih o našem kraji. 
26. 8. 1924 se narodil Ing. Albert Grym, 
jedna z postav Škvoreckého Zbabělců.
29. 8. 1954 se narodil výtvarník a básník 
Jiří Mědílekx).
PS: K životnímu jubileu blahopřejeme 
Ing. Jindřichu Bradnovix), em. ředite-
li náchodské obchodní akademie a před-
sedovi výboru Komorní hudby. Opravte 
si, prosím, chybný údaj v knize Zanechali 
stopu…: JB se narodil 14. 7. 1932 v Praze; 
v Novém Bydžově prožíval dětství a mlá-
dí. Za chybu se omlouvám jemu i čtená-
řům. (AF)
Pozn.: Hvězdičkou jsou označeny osobnos-
ti, o nichž bližší údaje najdete v knize Zane-
chali stopu… Osobnosti kultury v Náchodě.

Také letos se Náchoďané a hosté z blíz-
kého i širšího okolí sejdou na Náchod-
ských Kuronských slavnostech. Konají se 
již po osmé a všichni vědí, že se na ná-
chodském – vévodském – zámku zase 
uskuteční mnoho zajímavých vystoupení, 
návštěvníci se dobře pobaví, podiví zruč-
nosti a dovednosti řemeslníků, ochutna-
jí mnohé dobroty – prostě užijí si poho-
du a radost, jakou jim slibuje vévoda Petr 
Kuronský a Zaháňský. A tentokráte ná-
chodský purkmistr všem připomene vý-
značné výročí města pod zámkem, 760 let 
již uplynulo od první historické zmínky 
o Náchodě.

Tradice slavností bude dodržena i le-
tos – v pátek 5. září 2014 se uskuteční 
v děkanském kostele sv. Vavřince slav-

Náchodské Kuronské slavnosti 2014
nostní koncert, kde vystoupí mladí uměl-
ci z náchodské ZUŠ a Komorní orchestr 
Slávy Vorlové. V sobotu 6. září ožije ná-
chodský zámek již od dopoledních hodin 
mnoha akcemi, a večerní koncert Václava 
Neckáře jistě potěší starší i mladší genera-
ce jeho posluchačů. Těšíme se také na vy-
stoupení tanečního souboru z přátelského 
lotyšského města Bauska, který úspěšně 
vystoupil již na loňských slavnostech.

Podrobný program letošních slavností 
najdete na tradičních modrých plakátech, 
a tak nezbývá, než vás všechny srdečně 
pozvat – přijďte se podívat! Věřme, že 
i počasí bude letošním „Kuronkám“ také 
přát a návštěvníci prožijí krásné chvíle 
na náchodském zámku. 

Věra Vlčková

V půli června 
vyšlo již 48. čís-
lo vlastivědné-
ho sborníku kra-
je Aloise Jiráska, 
Boženy Němco-
vé a bratří Čapků 
Rodným krajem. 
Vychází dvakrát 
ročně, obvykle 
v červnu a v pro-
sinci. Na obálce 
tohoto čísla jis-

tě Náchoďany upoutá pohled na Beránek 
před dostavbou a na zadní straně snímek 
vstupního portálu. Tyto fotografie Ale-
xandra Skalického st. souvisejí s úvodním 
textem sborníku k letošnímu stému výro-
čí Městského divadla Dr. J. Čížka. Napsal 
jej Aleš Fetters a doplnil dvěma vzpomín-
kovými citáty Luby Skořepové. Alexandr 
Skalický st. zaměřil tentokrát svou stať 
na výchozí stav stavebního rozvoje měs-
ta Náchoda. Stému výročí počátku první 
světové války je věnován článek Ing. Jiří-
ho Stacha doplněný dobovými fotografie-
mi, ale i vyprávění o hronovském váleč-

Další číslo sborníku Rodným krajem
ném námořníkovi od Josefa Stránského 
nebo krátká glosa Svědectví sto let sta-
ré pohlednice. Do let druhé světové vál-
ky nás zavede text Petra Hnyka Na vl-
nách odvahy a dobrodružství. Z dalších 
pozoruhodných článků připomínáme text 
Ondřeje Vašaty o návštěvách vůdce Ná-
rodní obce fašistické Radoly Gajdy v se-
verovýchodních Čechách (včetně Nácho-
da) ve 20. a 30. letech 20. století. O historii 
rekreačního objektu náchodských guma-
řů – Čížkova mlýna ve Rzech píše Antonín 
Samek se Zdenou Hartmanovou. S tradi-
cemi východočeského loutkářství sezna-
muje Ing. Jiří Stach, se seismickou akti-
vitou v našem kraji RNDr. Eva Marková, 
CSc., krásu přírody našeho regionu při-
pomněl Ing. Pavel Ježek v Toulkách rod-
ným krajem. O více než dvou desítkách 
nových publikací se vztahem k regio-
nu píše jako obvykle Mgr. Aleš Fetters, 
Prof. PhDr. Vladimír Wolf shrnuje dvace-
tileté působení Kladské komise. Dětskou 
přílohu tohoto čísla připravily děti z úpic-
kých mateřských škol. Číslo je i tentokrát 
na obvyklých prodejních místech za pou-
hých 30 Kč.      (AF)

5. září 2014 ve 20.30 hodin
děkanský kostel sv. Vavřince na Masarykově náměstí v Náchodě

Slavnostní koncert:
Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod, housle Josef Vlach,  

dirigent Jindřich Roubíček

6. září 2014
Státní zámek Náchod

Host programu:
 zpěvák Václav Neckář a Bacily

Podrobnější program bude zveřejněn v zářijovém Náchodském zpravodaji 
a na webových stránkách města www.mestonachod.cz .

Náchodské Kuronské slavnosti  
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Procházka staroměstským hřbitovem náchodským

7. Hroby učitelů a profesorů
Hrobů učitelů z nejrůznějších druhů a stupňů škol je na hřbito-

vě zcela jistě celá řada. Ve zpravodaji máme však vymezený pro-
stor a není smyslem seriálu podávat vyčerpávající výčet. Proto 
jsem tentokrát ponechala výběr tak trochu náhodě, a pokud zde 
nenajdete jméno právě Vašeho oblíbeného pedagoga, nemějte mi 
to za zlé. Hlavně že na něj vzpomínáte Vy. Kromě toho řadu jmen 
známých učitelů naleznete na tabulích u bočního vchodu včet-
ně vyznačení hrobu na plánku a podrobnější informace v publi-
kaci Věry Vlčkové. 

Na ústřední fotografii rodinného hrobu (v odd. XII vpravo 
od kostela) vidíme podpis profesora náchodského gymnázia Jo-
sefa Volfa (1880–1924). Tento matematik a fyzik, zabývající se 
vědecky také astronomií, je znám víc jako manžel Sidy Volfové 
z rodu Šrůtků z vinárny U Slovana. Ale za svého dvacetiletého 
profesorského působení, přerušeného pouze povinným naruko-
váním za I. světové války, byl u žáků i ve veřejnosti značně oblí-
ben. Bohužel právě válka jeho osud silně poznamenala. Na italské 
frontě utrpěl v jejím závěru dvojnásobný průstřel plic a v důsled-
ku zranění, které způsobilo vleklou nemoc, po pětiletém utrpení 
a marném léčení ve věku 44 let zemřel. „Byl to jeden z nejušlechti-
lejších mužů, jemný, skromný, srdečně radostný až do posledního vý-
dechu.“ Tak na něj Sida vzpomínala a tato přitažlivá, inteligentní 
a velmi společenská žena se již nikdy nevdala.

V horní části hřbitovní zdi v sousedství starých majestátních 
hrobek je vsazena nenápadná malá deska, spíš destička, z černé-
ho mramoru. Hrob, v němž byl pochován učitel obecné dívčí školy 
František Horáček (1847–1896), už nee-
xistuje a nebýt této desky, nejspíš by si 
na něj už nikdo nevzpomněl. Byl ve své 
době stejně jako řada dalších učitelů li-
terárně činný (pedagogická pojedná-
ní a drobné povídky) a kromě toho se 
s nadšením staral o zahradu a park ko-
lem kostela sv. Michala. Prý tam se svý-
mi žáky pracoval každou volnou chvíli. 
Dojemný je poslední řádek náhrobní-
ho nápisu: „Pomník postavili kollegové.“

Myslím, že vás, čtenáře, stejně jako 
mne překvapí, když v dolní části kříže 
ozdobeného kovovým ornamentálním 
věncem s letopočtem 1866, stojícího 
pod vzrostlou břízou v blízkosti jiných 
válečných pomníků, budete číst jméno 
Jan Ev. Luncar (1855–1922). Dále je zde 

uvedena ještě jeho manželka Karolina, roz. Wisgrillová, a její bra-
tr Jindřich Wisgrill, major v.v. Může to něco napovědět, ale také 
nemusí, vždyť majorovi bylo v roce 1866 pouhých 7 let. Kromě 
toho vím, že Jan Evangelista (toto své druhé křestní jméno trvale 
používal) Luncar uveřejnil drobné literární črty s tématikou vál-
ky 1866. Byl od roku 1874 učitelem na obecné škole v Náchodě, 
v roce 1887 získal dekret k výuce modelování na měšťanské ško-
le chlapecké a roku 1904 byl jmenován řídícím učitelem obecné 
dívčí školy II. obvodu. Kreslení vyučoval zájemce zdarma i mimo 
školu a těšilo ho rozvíjet jejich talent. Pokud zjistím bližší souvis-
losti učitele Luncara s válkou 1866, ráda vám je sdělím.

V hrobě rodiny Trejtnarovy (odd. XII při příčné cestě od závěru 
kostela) leží hned několik učitelů. My si dnes připomeneme jmé-
no Zdenka Trejtnarová (1893–1970). Narodila se v rodině učite-
le měšťanské školy v Žamberku. Po maturitě na Minervě absol-
vovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a získala aprobaci 
středoškolské profesorky pro obory dějepis a zeměpis. Na náchod-
ské gymnázium s různými peripetiemi několikrát nastupovala, 
odcházela a zase se vracela, až v roce 1937 zde zakotvila natrva-
lo. Spolu s profesorským místem podědila po svém předchůdci 
Bedřichu Profeldovi i funkci městské archivářky, kterou vykoná-
vala nadobyčej zodpovědně a pečlivě. Devatenáct let za nepatr-
nou roční odměnu zajišťovala svědomitě využívání archivu od-
bornými i laickými badateli, stejně jako poskytování informací 
pro úřední a kulturně osvětové účely. Účastnila se obětavě i ná-
chodského spolkového a veřejného života.

V hrobě orámovaném udržova-
ným buxusem (odd. III, vlevo od hlav-
ní středové cesty) je pochován Karel 
Fiala (1898–1975), náchodský rodák. 
Po matce zdědil hudební talent, který 
po maturitě na náchodském gymnáziu 
rozvíjel při svém dalším studiu. Peda-
gogicky působil v Jaroměři a v Litomě-
řicích na gymnáziu, posléze vyučoval 
již jen hudbu. Významná je jeho ba-
datelská a publikační činnost, pro Ná-
chod jistě nejzajímavější je jeho studie 
o hudbě na náchodském zámku kon-
cem 18. století za Petra Birona vévody 
Kuronského. Dnes jsou jeho zjištění ka-
ždoročně oživována při Náchodských 
kuronských slavnostech.

                  Mgr. Lydia Baštecká
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* * *

Místní poplatek ze psů na rok 2014 byl 
splatný do 30. 6. 2014.
Roční sazba poplatku ze psa (pokud není 
držitel osvobozen) činí:
–  rodinný dům 400 Kč
–  jiný než rodinný dům 
 (dům s více jak čtyřmi byty)  1200 Kč
– lokalita Dobrošov, 
 Jizbice, Lipí, Pavlišov 200 Kč
–  poživatelé důchodu (důchodů), 
 které jsou jediným zdrojem 
 příjmů  200 Kč
(u druhého a dalšího psa je poplatek na-
výšen o 50 %)
Místní poplatek je možné hradit na účet měs-
ta Náchoda:
– 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

Hromadné očkování psů proti vzteklině dle zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči 
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, se koná za spolupráce Městské-
ho úřadu v Náchodě

s paní MVDr. Ludmilou BRANDEJSOVOU
lokalita místo očkování den   datum     hodina
Náchod Masarykovo náměstí sobota 6. 9.2014 8.00–9.00
Staré Město u Havlů  6. 9.2014 9.30–9.45
Lipí u hospody  6. 9.2014 10.00–10.30
Jizbice u Jednoty  6. 9.2014 10.45–11.00
Dobrošov u autobusové zastávky  6. 9.2014 11.15–11.30

s panem MVDr. Zdeňkem VOTAVOU
lokalita místo očkování den datum hodina
Bražec u rybníčku pátek 5. 9. 2014     17.30–18.00
Běloves u Karlů sobota     6. 9.2014     13.30–13.45
Babí u Šimků  6. 9.2014     13.50–14.05
Pavlišov u prodejny  6. 9.2014     14.10–14.25
Malé Poříčí u zastávky ČD  6. 9.2014     14.30–14.45

Očkování je pro psy od 3 měsíců věku.
Pes musí být na vodítku a opatřen náhubkem.
Vezměte s sebou očkovací průkaz psa.
Za očkování se vybírá poplatek 100 Kč.
Možnost kombinované vakcíny za 300 Kč
Není povinností držitele psa  využít této nabídky. Hromadné očkování psů  bylo takto orga-
nizováno již v minulosti a je pouze na každém držiteli psa,  zda této nabídky využije.

Oznámení o očkování psů proti vzteklině Nezapomeňte 
uhradit poplatek ze psů!

Občané Náchoda již několik let zodpo-
vědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme 
přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, 
ropy, uhlí, primárních surovin či vody 
jsme díky recyklaci ušetřili životnímu 
prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili 
produkci skleníkových plynů nebo nebez-
pečného odpadu. Informace vycházejí ze 
studií neziskové společnosti ASEKOL, kte-
rá pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytří-
děných elektrozařízení. Naše obec získala 
certifikát vypovídající nejen o přínosech 
třídění televizí a počítačových monitorů, 
ale také o významu sběru drobných spo-
třebičů. 

Studie LCA posuzuje systém zpětné-
ho odběru CRT televizorů, počítačových 
monitorů a drobného elektrozařízení. 
Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracová-
ní až do okamžiku finální recyklace jed-
notlivých frakcí vyřazených spotřebičů 
do nového produktu. Pro každou frak-
ci byly vyčísleny dopady na životní pro-
středí. Výsledky studie jsou prezentová-
ny jako spotřeba energie, surovin, emise 
do ovzduší, vody a produkce odpadu. Ko-
nečná bilance vyzněla pro zpětný odběr 
elektrozařízení jednoznačně pozitivně, 
a to ve všech aspektech. 

Výsledek studie jednoznačně prokázal, 
že zpětný odběr elektrozařízení, i těch 
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní 
dopad na životní prostředí. Zpětný odběr 
a recyklace např. stovky mobilních tele-

fonů uspoří tolik energie, kolik spotřebu-
je moderní úsporná lednice za více než 
4,3 roku provozu. Díky recyklaci jedno-
ho notebooku dojde ke snížení spotřeby 
ropy, na kterou osobní automobil ujede 
téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspo-
ře 392 litrů pitné vody. Stejné množství 
je například spotřebováno při 30 cyklech 
myčky nádobí. 

„z Certifikátu Environmentálního vy-
účtování společnosti ASEKOL vyplývá, že 
občané naší obce v loňském roce vytřídi-
li 864 televizí, 353 monitorů a 7 795,79 kg 
drobných spotřebičů. Tím jsme uspoři-
li 373,49 MWh elektřiny, 17003,07 litrů 
ropy, 1 675,18 m2 vody a 15,64 tun pri-
márních surovin. Navíc jsme snížili emi-
se skleníkových plynů o 84,16 tun C0
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ekv., a produkci nebezpečných odpadů 
o 330,19 tun“. 

Když si uvědomíme, že například osob-
ní automobil vyprodukuje za rok provo-
zu dvě tuny skleníkových plynů a jedna 
čtyřčlenná domácnost průměrně ročně 
spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, 
jsou to impozantní čísla. Proto si všich-
ni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak 
k ochraně životního prostředí, zaslouží 
obrovský dík. 

Loni občané Náchoda odevzdali k recyklaci 
864 televizí, 353 monitorů a 7 796 kg drobného elektra

Použité přenosné baterie a akumuláto-
ry jsou ve městě Náchod sbírány prostřed-
nictvím kolektivního sběrného systému 
neziskové společnosti ECOBAT (www.eco-
bat.cz). Ta zajišťuje zpětný odběr a recyk-
laci přenosných baterií v České republice 
již od roku 2002. V loňském roce zpětně 
odebrala v celé zemi 1 031 tun baterií, což 
představuje 32 % baterií dodaných na tu-
zemský trh. Již od roku 2016 však zvy-
šuje směrnice Evropské unie tento limit 
na min. 45 %, takže je třeba ještě aktiv-
něji apelovat 
na občany, fir-
my a zástup-
ce měst, aby 
se na třídění 
použitých ba-
terií aktivně 
podíleli.

Zpětný odběr 
použitých baterií 
a akumulátorů v Náchodě

Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět
V současné době je v projektu Recyk-

lohraní, aneb Ukliďme si svět registrová-
no v celé ČR přes 3 200 škol (MŠ, ZŠ i SŠ). 
V Náchodě se jedná zatím o 5 škol. Více 
o projektu na www.recyklohrani.cz. 

Nejaktivnějšími školami v projektu Re-
cyklohraní, aneb Ukliďme si svět, které 
zároveň odevzdávají každoročně nejvíce 
použitých baterií, jsou ZŠ Příkopy 1186 
(482 kg). Další informace i přehled sběr-
ných míst najdete na www.mestonachod.
cz nebo www.ecobat.cz.
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Celkový objem sběru v Náchodě v posledních třech letech 

 

Pozn.: Rok 2012 zahrnuje mimořádnou likvidaci baterií z firem (1 320 kg). 
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Ve středu 4. června byla v obřadní síni náchodské radnice 
předána ocenění Náchodský pedagog roku 2014. Slavnostního 
vyhlášení a předání ocenění se zúčastnila paní místostarostka 
Drahomíra Benešová a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví Městského úřadu v Náchodě pan Pavel Schuma. 

Náchodský pedagog roku 2014 Na úvod zatančili svěřenci jednoho z oceněných pedagogů, 
pana Jaroslava Karáska, taneční duo Aleš Jindra a Tereza Hrod-
ková ze Střediska volného času Déčko.

Všem oceněným blahopřejeme! Více informací na www.mestona-
chod.cz.

Město Náchod udělilo titul Náchodský pedagog roku 2014:
– panu Lukáši Jíchovi, učiteli Základní umělecké školy Náchod
– paní Jiřině Poznarové, učitelce Základní školy Komenského
– paní Mgr. Lence Malé, učitelce Základní školy Komenského 
– paní Mgr. Renátě Langenbergerové, učitelce Základní školy 

Náchod – Plhov
– paní Mgr. Mileně Nové, učitelce Základní školy TGM
– paní Mgr. Miroslavě Stehlíkové, učitelce Základní školy TGM
– paní Stanislavě Vackové, učitelce Mateřské školy Myslbekova
– paní Lence Šimkové, ředitelce Mateřské školy Březinova
– panu Jaroslavu Karáskovi, vedoucímu tanečního oddělení 

Střediska volného času Déčko

U příležitosti 760. výročí od první písemné zmínky o Nácho-
dě udělili v sobotu 14. června 2014 v obřadní síni náchodské 
radnice představitelé města – starosta Jan Birke a místostaros-
tové Tomáš Šubert a Drahomíra Benešová – mimořádná oceně-
ní významným osobnostem a lidem, kteří se svou prací a čin-
ností zasloužili o šíření dobrého jména města nejen v regionu, 
ale i ve světě.

Město Náchod udělilo ocenění:
Davidu Bamfordovi
Mgr. Štěpánu Macurovi
Davidu Novotnému
Prof. Ing. Karlu Roubíkovi, PhD. 
Tomáši Slavatovi 

Všem oceněným blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dal-
ší činnosti!

Více informací na www.mestonachod.cz.

Náchod slaví…

Vážení občané města Náchoda,

v minulých dnech bylo zahájeno územní řízení na výstav-
bu hypermarketů v areálu bývalé Tepny. Pokud bude tento 
investiční záměr realizován, ovlivní velmi negativně život 
v Náchodě na desítky let. Myslíme, že by město v rámci to-
hoto řízení mělo trvat na zásadách výstavby tak, jak je zde 
definuje územní plán: více městských funkcí, blokový cha-
rakter s tradičním systémem ulic. To zastupitelstvo odmítá. 
Město nemůže o povolení stavby rozhodnout, jako pořizova-
tel územního plánu ale může a mělo by říci, co je ve výkla-
dové části územního plánu důležité. Dále chceme, aby měs-
to dále jednalo o odkupu celého areálu, protože tak bude 
moci nejúčinněji ovlivnit budoucí tvář centra Náchoda. Pro-
to jsme se rozhodli začít sbírat podpisy za vyhlášení referen-
da, které by k tomu vedení města zavázalo. K vyhlášení refe-
renda je potřeba alespoň 2000 podpisů od občanů s trvalým 
pobytem v Náchodě. Petiční archy jsou k dostání v Knihku-
pectví Horová, Palackého 26, Náchod (knihkupectví na Ka-
menici). Veškeré dokumenty lze rovněž stáhnout na webu 
http://bohemiaorientalis.cz/tepna-petice-za-referendum/.

Zároveň mohou osoby, které se cítí plánovanou výstav-
bou dotčené – což nemusejí být pouze přímí sousedé, ale 
vzhledem k nárůstu dopravy o cca 3 800 automobilů den-
ně i lidé, které tato zátěž zasáhne – podávat svoje námit-
ky do územního řízení nebo se zúčastnit veřejného projed-
návání. To proběhne v úterý 8. července 2014 od 9.00 hodin 
v zasedací místnosti Městského úřadu Náchod (Palachova 
1303, 2. patro, číslo dveří 233). Právě do tohoto termínu je 
možné podávat námitky.

 Michal Kudrnáč, zastupitel

Michal Kudrnáč, 
tel.: 608 581 321, 
mail: michal.kudrnac@gmail.com

OKÉNKO    zastupitelů
NA HYPERMARKET V CENTRU NÁCHODA 
BYLO ZAHÁJENO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, 
MÍSTNÍ CHTĚJÍ REFERENDUM
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SOLNÁ JESKYŇKA NÁCHOD
Husovo náměstí 542, Náchod

tel.: 605 757 767, 491 422 828
www.jeskynkasolna.cz, jeskynkasolna@jeskynkasolna.cz

*** LÉTO V SOLNÉ JESKYŇCE ***
 LETNÍ SLUNOVRAT ANEB  VÍTÁME LÉTO

permanentky „ RELAX LÉTO “ - 5 návštěv jeskyňky za poloviční cenu
v prodeji od 17. června do 31. srpna 2014, platnost permanentek do 31. října 2014

…......................................................................................................................................................................................
PRONÁJEM SOLNÉ JESKYŇKY … 399,- Kč

( max. 4 dosp. osoby + 4 děti nebo max. 6 dosp. osob )
nevztahuje se na permanentní vstupenky a rodinné pasy

….....................................................................................................................................................................................
 SOBOTNÍ VSTUPNÉ 1 + 1 ZDARMA

nevztahuje se na permanentní vstupenky a rodinné pasy
…......................................................................................................................................................................................

1. července – 31. srpna „Za dvě – jedna zdarma!“ 
Každý zákazník, který navštíví v jednom měsíci alespoň 2x  jeskyňku 

-získá  další 1 vstupenku zdarma!
( za  4 návštěvy – 2 vstupenky zdarma )

nevztahuje se na permanentní vstupenky a rodinné pasy
…..................................................................................................................................................................................

V PROSTORÁCH SOLNÉ JESKYŇKY POŘÁDÁME PRAVIDELNÉ KURZY JÓGY
BUDEME ZAČÍNAT OPĚT V ZÁŘÍ

Kurzy jógy pro předškolní dětičky a malé školáčky
každé pondělí od 15:30 h. a 16:45 h.

Kurzy jógy pro dospělé
 každé úterý od 17:30 h. a od 19:00 h. a pátek od 18:15 h. a od 19:30 h.

 ZAČÁTKY KURZŮ BUDOU ZVEŘEJNĚNY NA NAŠICH STRÁNKÁCH NA
KONCI SRPNA

 více informací - osobně v recepci solné jeskyňky nebo na našich stránkách
….....................................................................................................................................................................................

V recepci solné jeskyňky najdete: BIO – kuchyňskou a koupelovou himalájskou sůl
CEREUS, solné svícny a lampy, čakrové svíčky, kvalitní kosmetiku, 

bytové doplňky a další nezbytnosti
Dále nabízíme: dárkové poukazy a cenově výhodné permanentní 

vstupenky do solné jeskyňky
VÍTE, ŽE ….    ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY PŘISPÍVAJÍ NA RELAXACI V SOLNÉ

JESKYŇCE - více informací na stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven
nebo na www.jeskynkasolna.cz

SLEVA 20% NA JEDNOTNÉ VSTUPNÉ PRO DRŽITELE RODINNÝCH PASŮ
PŘIJÍMÁME – SODEXO, UNIŠEKY,  BENEFIT – PLUS

Jste-li zákazníky Skupiny ČEZ, můžete získat slevu 15% na jednotné vstupné 
a 10% na permanentku do solné jeskyňky, slevu získáte po předložení slevového kupónu

staženého z  www.stava.cz
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU !!!

 Chcete se kvalitně připravit na přijímací zkoušky na VŠ?
 Chcete se zdokonalit v AJ než nastoupíte do zaměstnání a využít tak status studenta?
 Neuspěli jste u maturity a chcete se dobře připravit na další termín?
 Jste nahlášeni na ÚP a chcete si zvýšit kvalifikaci pro budoucí profesní dráhu?

Cena: 15 000 Kč (1. 9. 2014 – 30. 6. 2015), včetně výukových materiálů
Počet hodin týdně: 23 (Konverzace s rodilým mluvčím, Gramatika, Kulturně-historický vývoj 
a Reálie ang.mluv. zemí, Poslech, Čtení, Psaní, Obchodní angličtina, Prezentační dovednosti)
Počet studentů ve skupině: 10–15
Přihlásit se můžete průběžně do naplnění kapacity.

Kontakt:  Mgr. Dana Sharplesová, ACADEMIA MERCURII, Smiřických 740, Náchod 
Tel.: 724 170 055, Email: dsharplesova@academiamercurii.cz, 

www.academiamercurii.cz

ACADEMIA MERCURII v Náchodě otevírá 
„Pomaturitní studium anglického jazyka“
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Vážení čtenáři,
 v minulém čísle jsme se s vámi na dva mě-
síce rozloučili a další zpravodajství přislíbi-
li až v měsíci září. Je však více než na místě 
podělit se s vámi ještě o jednu událost, kte-
rá byla pro naši školu takovou pomyslnou 
třešinkou na samé špičce letošního školní-
ho roku, protože těch pár dní nám přineslo

ZÁŽITEK DOSLOVA SVĚTOVÝ
V květnovém čísle NZ jsme přinesli 

zmínku o tom, že naše škola přijala na-
bídku mezinárodní studentské organi-
zace AIESEC, která studentům vysokých 
škol zprostředkovává praxi například for-
mou zahraničních stáží. Cílem tohoto pro-
jektu je spojovat mladé lidi odlišných kul-
tur i národností a umožnit jim seznámení 
nejenom se zvyky či tradicemi, ale i se 
současnou situací v jiných zemích. V po-
sledním květnovém týdnu se tak v rámci 
projektu EDISON do řad našich žáků a uči-
telů „zamíchalo“ osm zahraničních stu-
dentů z osmi různých zemí celého světa. 

Žáci třetích až devátých ročníků během 
tohoto týdne absolvovali několik dvouho-
dinových bloků prezentací i praktických 
„ochutnávek“ ze života v USA, Brazílii, In-
dii, Číně, Singapuru, Hong Kongu, Mexi-
ku či Bosně a Hercegovině. Ve středu po-
tom proběhla v tělocvičně školy akce pod 
názvem Global village, během které mohli 
žáci navštívit osm stánků, v nichž se jim 
zahraniční stážisté v rozmanitých ukáz-
kách snažili přiblížit kulturu svých zemí. 
Děti si tak mohly nechat napsat své jmé-
no v různých jazycích na papír či henou 
na ruku, popřípadě pochytit alespoň pár 
základních kroků některých tradičních 
tanců. 

Aby o tento, vskutku světový zážitek 
nepřišli „osmáci“, kteří v této době pobý-
vali na branně turistickém kurzu ve Sněž-
ném v Orlických horách, udělala si část 
našich hostů dokonce i malý výlet. Bě-
hem svého pobytu byli studenti v dopro-
vodu p. uč. Petry Jirečkové a pana ředite-
le přijati také v obřadní síni náchodské 
radnice paní místostarostkou D. Benešo-
vou, poté si prohlédli Masarykovo náměs-
tí a vyslechli několik zajímavostí z bohaté 
historie města Náchoda. Možnost komu-
nikovat „tváří v tvář“ v cizím jazyce a po-
znat zajímavé mladé lidi vyvolala u na-
šich žáků velmi pozitivní odezvu a podle 
jejich vlastních slov je motivovala k dal-
šímu vybrušování jejich jazykových do-
vedností. 

 Nezbývá tedy než říci: Thank you eve-
rybody and good luck!

…. a Vám všem popřát ještě jednou 
klidné a pohodou protkané léto…

Kolektiv ZŠ Komenského
     

   

CO SE DĚJE 
NA KOMENDĚ

Město Náchod nechalo prostřednictvím 
občanského sdružení PAMÁTKY obnovit 
naučnou tabuli v zámecké aleji na mís-
tě zvaném Švédské šance. Tabule mapu-
je dopady třicetileté války na město Ná-
chod a jeho okolí. Kolemjdoucí se seznámí 
s významnými osobnostmi první polovi-
ny 17. století a z mnoha ilustrací si udě-
lají lepší obrázek o způsobu vedení teh-
dejšího boje.

Naučná tabule v aleji Kateřiny Zaháňské

bylo téma závěreč-
ného koncertu ZUŠ  
v Náchodě.
Téma krásné, téma, 

které v nás vzbuzuje vzpomínky, zážitky 
a pocity. 
Na úvod nás přivítalo taneční vystoupení 
na motivy z filmu „Postřižiny a Adéla ješ-
tě nevečeřela“ v kloboukovém retro stylu. 
Rockový Jam Defect nás posunul do filmu 
„Jak dostat tatínka do polepšovny“ a hud-
ba v jejich podání byla tak věrohodná, že 
se posluchači museli opravdu na vlastní 
oči a uši přesvědčit o tom, že skladbu hra-
jí žáci. „Páni kluci“ nastoupili dobově ob-
lečení a M. Gajdoš svým zpěvem podtrhl 
atmosféru doby K. Poláčka.
„Návrat idiota“ v excelentním podání ky-
tarového souboru na nás dýchl svou něž-
ností. Snoubení nevinnosti a živočišnosti 
v „Panně a netvorovi“ bylo v podání nej-
starších žákyň tanečního oboru, smyč-
cového orchestru a varhanního sóla A.
Cedidly opravdu strhující. Se zatajeným 
dechem jsme sledovali úžasně ztvárně-
nou „Kytici“ v podání tanečního oboru. 
Pohádky, to je klasika, která nezklame, 
ať už to byla „Šíleně smutná princezna“ 
nebo jemné „Tři oříšky pro Popelku“ s ma-
lými holubičkami.
„S Čerty nejsou žerty“ jsme se ocitli v pek-
le, kam nás přivedl Lucifer se svou čer-
tovskou družinou. Rarášci svým zpěvem 

zjemnili pekelnou atmosféru a přesunuli 
diváky do filmu „Ať žijí duchové“.
 Toto finálové číslo v podání všech vystu-
pujících bylo živé a strhující. Pomyslnou 
tečku za celým koncertem udělali „Tři ve-
teráni“ a jejich nesmrtelné „Není nut-
no…“.
Literárně dramatický obor vtipně dopl-
ňoval svými scénkami jednotlivé obrazy.
Po celou dobu koncertu nás provázely 
„ponocující“ děti, které tajně sledovaly 
své nejoblíbenější filmy. 
Život, energie, radost, humor, skvělé pro-
pojení tanečního, dramatického a hudeb-
ního oboru, to vše jsou přednosti tohoto 
koncertu, ale i samotné ZUŠ.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli 
na přípravě i samotném průběhu koncer-
tu.          mat

ČESKÁ FILMOVÁ HUDBA
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V pátek 30. 5. 2014 se v polské Kudowě 
Zdrój – část Slone, konaly Atletické zá-
vody. Akce se konala v rámci projektu 
CZ.3.22/3.3.02/13.03713. V zdravém těle 
zdravý duch – přeshraniční spolupráce 
v Kladském pomezí, který je spolufinan-
cován z ERDF prostřednictvím Euroregi-
onu Glacensis. Závod organizovalo Město 
Náchod pro polské a české účastníky. Dvě 
sportovní družstva z Náchoda (chlapci 
a dívky ze základní školy Plhov) poměřila 
své síly s družstvy žáků z Kudowy Zdrój. 

Měřítkem jejich kvalit se stala soutěž-
ní disciplína hod kriketovým míčkem, vrh 
koulí a běh. Nejlepší tři z každého druž-
stva získali diplom a sladkou odměnu. 
Město Náchod tímto děkuje všem soutě-
žícím a pedagogickému dozoru za výbor-
ný průběh těchto závodů.

Atletické závody 
v Kudowě Zdrój

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

V minulých týdnech se žáci čtvrtých 
tříd ZŠ Náchod – Plhov věnovali bezpečné 
jízdě na kole a dopravě v Náchodě. V pro-
jektu „Už jsem cyklista“ se žáci zaměřili 
na zdokonalení znalostí v oblasti doprav-
ní výchovy. Takto svoji práci popsali:

„Nejprve jsme probrali správné vyba-
vení jízdních kol, vyzkoušeli jsme si po-
znávání a význam dopravních značek. 
Následovalo praktické řešení dopravních 
situací na křižovatkách na interaktivní ta-
buli a počítačích. Toto nás bavilo a zjisti-
li jsme, že to na silnicích není někdy žád-
ná legrace. 

Čtvrťáci plhovské školy 
zkoumali dopravu 
v Náchodě

Celkový počet nákladních vozidel
187
Počet osobních vozidel
– na hranice 266, do města 210, 
celkem 476 vozidel
Počet chodců na přechodech
do města 75, z města 32, celkově 107 
chodců.

Zjistili jsme, že více ohleduplní jsou 
k chodcům na přechodu řidiči osobních 
vozidel. Většina chodců pravidla pro pře-
cházení na přechodu dodržuje, asi čtvr-
tina ne. Především jsme si ale potvrdili, 
že Náchodem projíždí ohromné množství 
aut a že není jednoduché být účastníkem 
silničního provozu ani pro řidiče ani pro 
chodce.“

 Takto tedy poznali úskalí doprav v Ná-
chodě žáci 4. tříd plhovské školy. Projekt 

navázal na kurz dopravní výcho-
vy v měsíci květnu na dopravním hřišti 
a doplnil jejich znalosti o jízdě v silničním 
provozu.                      Mgr. Jaroslav Smrček

V pátek 23. 5. se u školy na Babí konal 
sportovní den, tentokrát v duchu orien-
tačního běhu. Poděkování patří panu So-
kolářovi ze Startu Náchod, který celý zá-
vod zorganizoval a trať připravil. 

Děti ze školy na Babí si pozvaly svoje 
kamarády z nedaleké Kudowy a vytvoři-
ly s nimi dvojice, které se tohoto závodu 
účastnily. Našich dětí bylo víc, běželi tedy 
i jednotlivci. Tento den bylo poměrně tep-
lo, přesto to všichni zvládli, nikdo se ne-
zatoulal a děti si užily pěkné dopoledne.

Závod se konal v rámci udržitel-
nosti projektu „Přátelství na dlani“  
č. CZ.3.22/3.3.02/12.03467.

Projekt 
„Přátelství na dlani“ ve 
škole na Babí pokračuje

Dne 3. června 2014 vyvrcholilo v pro-
storách VŠE v Praze celoroční snažení stu-
dentů zapojených do programu JA Stu-
dentská společnost. Junior Achievement 
pořádá každoročně národní soutěž „Nej-
lepší JA Studentská společnost“ pro stu-
denty výukového programu JA Student-
ská společnost. Cílem soutěže je ukázat 
výsledky usilovné práce studentů a ocenit 
ty nejlepší a nejúspěšnější z nich. Během 
soutěže dostanou studenti příležitost pre-
zentovat svou činnost, vysvětlit počáteč-
ní plány a obhájit výsledky. Zástupci spo-
lečnosti musí přesvědčit porotu, že právě 
jejich podnikatelské záměry jsou ty nejo-
riginálnější, nejzajímavější nebo nejlépe 
realizované. 

Tato soutěž není běžnou soutěží podni-
katelských nápadů, ale hodnotí celkovou 
týmovou spolupráci na realizaci daného 
nápadu a také individuální rozvoj jednot-
livých členů společnosti. Úspěch studen-
tů nezávisí pouze na zajímavém nápadu, 
ale především na úspěšné realizaci a také 
kvalitě a originalitě výroční zprávy a vy-
stoupení studentů na finále soutěže. 

Studentská společnost SMURFS, o. s. 
z Academia Mercurii v Náchodě byla vy-
brána odbornou porotou mezi třináct 
nejlepších týmů z 355 studentských spo-
lečností z celé republiky a prezentovala 
svůj podnikatelský nápad tj. přednášky 
a atraktivní materiály pro výuku o OSN 
a UNESCO pro ZŠ. 

ACADEMIA MERCURII 
na soutěži 
„Nejlepší JA Studentská 
společnost 2014“ 

 Ve druhé části projektu jsme pozoro-
vali provoz na frekventované křižovatce 

u Čedoku. Sledovali jsme množství vo-
zidel, chování řidičů a chodců a jejich vzá-
jemnou ohleduplnost. Z celého pozorová-
ní, které trvalo 30 minut, jsme udělali 
tyto závěry :
Čas pozorování – 8.25–8.55.
Počet kamionů 
– na hranice 69, do města 21, celkem 90
Počet dodávek
– na hranice 61, do města 36, celkem 97
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V loňském roce začala výměna oken 
a oprava interiéru mateřské školy v My-
slbekově ulici. Všechny děti i pracovní-
ci se museli na konci prázdnin přestěho-
vat do náhradních prostor. Útulné zázemí 
pro ně zajistila základní škola TGM, kte-
rá přestěhovala čtyři oddělení družiny 
do tříd a uvolnila místo předškolním dě-
tem. V březnu letošního roku byl interiér 
školky hotov a z rozpočtu Města zakoupi-
la paní ředitelka Šárka Rojšlová nový ná-
bytek do tříd. Třešničkou na dortu pak 
byla nová fasáda, kterou školka v letoš-
ním květnu dostala. 

Velký dík patří nejen pracovníkům zho-
tovitelských firem, ale také paní ředitelce, 
všem pracovnicím a pracovníkům mateř-
ské školy, kteří pomáhali stěhovat škol-
ku do náhradních prostor a zpět a v nepo-
slední řadě i rodičům dětí, kteří prokázali 
velkou trpělivost a pochopení pro vznik-
lou situaci a dle svých možností pomáha-
li (někteří si děti nechávali doma, jiní po-
máhali s úklidem apod.). Poděkování patří 
také panu řediteli základní školy TGM Ro-
manu Odvářkovi, který na téměř 8 měsí-
ců poskytl mateřské škole azyl. 

Díky tomu všemu se teď může MŠ Mysl-
bekova pyšnit novým interiérem, vybave-
ním a krásnou fasádou. Tak jak se vám líbí?  

Mateřská škola 
Myslbekova v novém

Prázdniny – nejkrásnější čas v roce kaž- 
dého školáka. Snad se ani nesluší ško-
lu připomínat, ale dovolte mi jen krát-
ce vzpomenout na konec školního roku 
u nás ve škole.

Jak řekli žáci prvních tříd Jirka a Agá-
ta při svém vystoupení „Slavnost Slabi-
káře“ – školní rok utekl jako voda. A tak 
nám prvňáci s radostí ukázali, co všech-
no se ve škole naučili. Básničky k jednot-
livým písmenům, písničky, dramatizaci 
pohádek a nakonec i veselý tanec s paní-
mi učitelkami. Veselé a dojemné vystou-

Závěr školního roku 
v ZŠ TGM v Náchodě

pení potěšilo a rozesmálo všechny rodiče 
i paní místostarostku Mgr. Drahomíru Be-
nešovou, jak nám osobně napsala.

 Prvňáci pak byli odměněni čtenářským 
glejtem při již tradiční akci „Pasování 
čtenáře“, na kterou nás pozvala Městská 
knihovna v Náchodě. 

I žákům z 2. stupně rok utekl. Dokonči-
li své ročníkové práce a představili nám 
jejich prezentace. Každá třída je doplnila 
různými vystoupeními. Ta nám umožni-
la nejen poučit se v různých oborech, ale 
slyšeli jsme i hru na klavír, housle, violon-
cello, viděli chemický pokus, kouzelnické 
vystoupení i ukázku jojování. 

Všechny třídy se odměnily za svoji ce-
loroční práci exkurzemi a výlety, někte-
ré dokonce i vícedenními.

Deváťáci se, jak je tradicí, rozloučili se 
školou svými akademiemi a slavnostním 
obědem.

V rámci projektu „S úsměvem a všich-
ni spolu rozhýbeme město, školu“ jsme 
na konci června prožili již 2. sportovní 
den, který nás opět rozpohyboval a po-
bavil. Těšíme se na další sportovní hrát-
ky, které nás čekají v dalším školním roce. 
Tímto Vás s předstihem srdečně zveme.

Chtěli bychom Vás informovat o založe-
ní „Spolku rodičů a přátel školy ZŠ TGM“ 
a zveme srdečně ke spolupráci všechny, 
kdo by se chtěli přidat.

Těšíme se na všechny naše žáčky zase 
v příštím školním roce. V pondělí 1. září 
přivítáme nově příchozí prvňáčky a šesťá-
ky. Přejeme všem dětem i rodičům a dal-
ším příznivcům naší školy hezké prázdni-
ny, dovolené a vůbec celé LÉTO.

 Za ZŠ TGM Denisa Vančáková

Dne 14. května proběhlo na Základní 
škole Josefa Zemana v Náchodě okresní 
kolo soutěže Mladý zdravotník pro základ-
ní školy praktické. Tuto soutěž organizuje 
naše škola tradičně již několik let ve spo-
lupráci s Oblastním spolkem Českého čer-
veného kříže v Náchodě. Tříčlenná druž-
stva mezi sebou měří síly ve znalostech 
léčivých rostlin, obvazové techniky, vyba-
vení domácí lékárničky, poskytování prv-
ní pomoci při úrazech a resuscitace člově-
ka ohroženého selháním životních funkcí. 
Losují si otázky z dopravní výchovy, ze 
správné životosprávy a ochrany zdraví 
před škodlivými vlivy kouření, užívání 
drog a alkoholismu.

Na soutěži se utkala družstva z České 
Skalice, Broumova, Dobrušky a Náchoda. 
Soutěž vyhrála a putovní pohár získala 
Základní škola Česká Skalice – gratulu-
jeme. 

Děkujeme za podporu soutěže Králo-
véhradeckému kraji, všem dobrovolným 
spolupracovníkům ČČK v Náchodě, zejmé-
na paní Lence Zelené a také firmám Mareš 
v Náchodě a Atas Náchod a. s. 

          ZŠ a MŠ J. Zemana v Náchodě

Okresní kolo 
soutěže Mladý zdravotník
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„ZAHRÁDKA SKŘÍTKA PRAMÍNKA“ 
Máme tu krásné, i když ještě tro-

chu proměnlivé jaro. Příroda se probou-
zí a nádherně kvete. Každý správný za-
hradník začíná pracovat na zahrádce 
a ani u nás ve školce v Bělovsi nezahá-
líme. I my jsme začali s prací na zahrád-
ce "skřítka Pramínka". Děti sejí semín-
ka přímo do záhonku nebo je nejdříve 
nechávají naklíčit ve třídě. Vidí, jak se  
každým dnem semínko mění a na svět se 
dere nová rostlinka. Budeme je dále ope-
čovávat a těšit se na to, až vyrostou a od-
mění nás za naše snažení sladkými plody. 

Ani se nechce věřit, že je za námi dal-
ší školní rok, na který už budeme jenom 
vzpomínat. A že je na co. Hned začátek 
roku byl plný očekávání. Každý se těšil 
na nový „kabát“ školy, který se moc pove-
dl. Školní rok se rozběhl neúprosným tem-
pem a starší školáci byli velmi rádi, když 
mohli po 2 měsících práce ve škole vyra-
zit na výlet do liberecké zoo a IQ parku. 
Ještě nyní vzpomínají na vzácné bílé tyg-
ry v zoo a kajutu slavného Titaniku v IQ 
parku. Školní čas plynul, zimu vystřídalo 

ZŠ Běloves 
Ohlédnutí 
za uplynulým rokem

MŠ Běloves, Vítkova
projekt mateřské školy

Děkujeme všem organizátorům z řad 
Hasičského záchranného sboru Králové-
hradeckého kraje, Územního odboru Ná-
chod za zajištění ukázky jejich práce při 
exkurzi konané naší MŠ dne 29. 5. 2014. 
Víme, že jejich práce je velice náročná 
a přesto si našli čas na práci s nejmenší-
mi dětmi. Dokázali netradičním způso-
bem upoutat děti, které si při naší návště-
vě dozvěděly víc o jejich práci a naučily se, 
jak pomáhat sobě i druhým při mimořád-
ných událostech.

Byl čas výletů a ani ve školce Bělo-
ves tomu nebylo jinak. Ve čtvrtek 22. 5. 
se děti z MŠ časně ráno vydaly autobu-
sem do Prahy. Nejprve zamířily do diva-
dla „Spejbla a Hurvínka“, aby zde zhléd-
ly představení s názvem „Jak s Máničkou 
šili všichni čerti“. Poté si prohlédly histo-
rické loutky divadla SH a zároveň si vy-
zkoušely, jaké to je ovládat loutku pomo-
cí provázků. 

Další částí výletu byla hodinová plavba 
lodí po řece Vltavě s vyhlídkou na nejvý-
znamnější památky Prahy. A tak děti vidě-
ly Karlův most, Národní divadlo i Pražský 
hrad. Ten pak všichni společně navštívili 
a mohli se tak potěšit pohledem na stově-
žatou Prahu z ptačí perspektivy.

 Největším zážitkem pro děti naší MŠ 
bylo bezpochyby divadelní představe-
ní „Spejbla a Hurvínka“, ze kterého si na 
památku jako dárek odnesli pohlednici  
s Hurvínkem. Dětem se výlet velice líbil  
a už se těší na další zajímavé akce.

Děti z MŠ Běloves cestovaly 
za Hurvínkem do Prahy

Exkurze dětí 
z MŠ Vančurova

jaro, fotky z Vánoc a karnevalu na strán-
kách naší školy vystřídaly fotografie z vý-
letů. Zatímco 1. a 2. třída navštívila inter-
aktivní výstavu Play Broumovsko, starší 
děti odjely na vícedenní výlet do Teplic-
kých skal, kde si vyzkoušely slaňování 
ze skály, jízdu na koni a zdolaly nejednu 
vyhlídku a rozhlednu. Na konci školní-
ho roku oživí hodinu přírodovědy domá-
cí mazlíčci, které si děti výjimečně mo-
hou přinést a představit je svým mladším 
spolužákům. Za zmínku ještě stojí úspěch 
našich cyklistů, kteří z krajského kola 
v Rychnově nad Kněžnou přivezli krásné 
3. místo a 1. místo v turnaji minifotba-
lu, který se konal v rámci akce “Grassro-
ots day”. Všem žákům děkujeme za repre-
zentaci i účast na mnoha školních akcích 
a jim i rodičům přejeme krásné prázdni-
ny a těšíme se na další školní rok.

            Učitelé ZŠ Běloves

Návštěvníci knihkupectví Sovička 
(naproti kinu Vesmír) hlasovali 
o nejkrásnější ztvárnění sovičky. Svá 
díla do soutěže poslali žáci prvních 
stupňů základních škol z Náchoda 
a okolí. Autoři vítězných prací budou 
odměněni. V pátek 20. 6. proběhla 
slavnostní vernisáž za účasti pedagogů, 
rodičů, dětí i široké veřejnosti. 

Lada Adámková
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Letní prázdniny v Hopsáčku

Sobotní odpoledne 31. května, pěkné počasí, 28 atrakcí, jedny 
roztrhané tepláčky s naraženým zadečkem, 60 pořadatelů, 370 
dětí a celkem asi tisícovka lidí na hřišti a Müllerově louce za bý-
valou lipskou školou. Tak by se dala bilančně shrnout početně 
i organizačně nejnáročnější lipská akce, na které stejně jako ka-
ždý rok spolupracovalo občanské sdružení Lipový list se Sbo-
rem dobrovolných hasičů Lipí, knihovnou a spoustou nadšen-
ců z Lipí a širokého okolí.

Oficiálně jsme začínali ve 14. hodin, ale natěšené děti nás při-
nutily zahájit o půl hodiny dříve. Jezdilo se na koních, hopsa-
lo na trampolíně, obřím skákacím hradu a klouzačce, trnulo se 
ve výškách na lanovce i na hasičském žebříku nad hřištěm, ba-
lancovalo na lajně, ,,drandilo“ na motorce, čtyřkolce, kolech 
a ,,kolobrndách“, stříkalo hadicemi, máchalo se, ztrácelo a zase 
nacházelo ve vysoké pěně, žaslo nad uměním psovodů, bouchá-
ním ohňostroje i nad prvně zkoumaným otiskem vlastního prs-
tu, malovalo, skákalo, trefovalo, přetlačovalo, střílelo, stříhalo, 
lovilo, pilo jako duha, parkovalo, fotografovalo, potilo se, stavělo 
stany, přicházelo o hlas, mlaskalo nad voňavým kuřátkem, krů-
tou i kotletkou, tančilo – prostě užívalo až do rána. 

Milí přátelé – pořadatelé a podporovatelé. Nestačila jsem Vás 
všechny oběhnout a poděkovat. Tak to dělám alespoň takto. Roz-
dali jste spoustu energie a radosti, stálo Vás to hromadu fyzických  
– často i psychických sil, spálenin, mozolů, boulí, mrmlání hladových 
manželů a výtky opomíjených manželek, ale jsem přesvědčená, že ka-
ždého z Vás to zároveň muselo pořádně nabít a rozradostnit. Navíc 
díky grantu kulturní a sportovní nadace města Náchoda a všem 
milým větším i malým sponzorům jsme neskončili s financemi 
v mínusu, ale dokonce kousek nad nulou!!! Tak ještě jednou díky 
a prosím, zachovejte si elán a dětskému lipskému dni přízeň.

Vaše knihovnice, hasička, občanka, obdivovatelka a Vámi všemi 
nadšená a neustále překvapovaná ,,naplavenina“ Zuzka Jindrová.

Výroční 15. Lipský dětský den 
se sousedským posezením Příměstské tábory

Volná místa na příměstském táboře od 4. 8. nebo od 11. 8. 2014 
pro předškoláky a malé školáky.

V neděli 24. 8. 2014 od 15 hodin Vás srdečně zveme na divadelní 
představení: Jak kočička a pes vytírali podlahu 
Pohádku zahraje divadlo Semtamfór ze Slavičína 

 Krásný příběh napsal Josef Čapek a režíroval Jan Julínek. Zná-
mé příhody o vaření dortu, mytí podlahy oživují herci originál-
ním způsobem. Samy děti se do pohádek zapojují, spoluvytváří 
příběh, radí postavám, aby zvítězilo dobro nad zlem nebo právě 
pejsek s kočičkou nad zlým psem.

Pohádka je určená dětem od tří let. Délka představení je 40 
minut. Vstup s kartičkou rodinných pasů ZDARMA.

Stříhání proběhne předběžně v následujících termínech vždy 
ve čtvrtek 24. 7., 21. 8. a 4. 9. – nutné se telefonicky přihlásit. 
Od září krom pravidelného dopoledního programu se může-
te těšit na odpolední kroužky pro děti.

Přihlásit se můžete již nyní do kroužku Vaření, Kytara, Ang-
ličtina – bez omezení věku – rozdělení do skupin dle věku a zna-
lostí, výuku mohou využít i dospělí, pro maminky na mateřské 
dovolené nabízíme angličtinu s dopoledním hlídáním, Šikovné 
ručičky, nově nabízíme kroužek Jehlička (šití, háčkování, pletení, 
...), dále kroužek Základy sebeobrany nebo Rošťáci (Rychle, Od-
vážně, Šikovně, Taktně a Cílevědomě – sport, příroda, …) a další.

Večerní FIT program začne průběžně během září, mimo JOGY 
se není nutné na lekce hlásit, těšit se můžete opět na pravidelné 
cvičení PILATES s p. Vojtíškovou, KALANETIKU, dynamické FIT 
Cvičení s p. Matoulkovou. 

Sledujte naše www stránky a facebook, kde se můžete dozvě-
dět o akcích pořádaných na poslední chvíli, jednorázových spo-
lečných výletech apod. Budeme též rádi za Vaši odezvu, případné 
tipy a nápady. Přejeme slunečné prázdniny a na viděnou v září. 

www.hopsacek.cz – 608 970 406 nebo 604 610 581 
hopsacek@seznam.cz
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Velká
cena

Nového Města nad Metují 

Mezinárodní 
atletický Mítink

zařazený do seriálu Česká spořitelna extraliga 2014

11. července
   StadioN geNerála KlapálKa

   nové Město nad Metují

14.00 – 20.00
Vstupné 60,-

 Děti do 15 let ZDaRMa

pátek

www.sportklub.cz
www.czechdoublemeeting.cz
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●  Autogramiáda

●  Divácká tombola

●  Stánky partnerů

●  Bohaté občerstvení

Klub českých turistů pořádá pro širokou veřejnost                                                                 
v sobotu dne 30. srpna 2014 

pěší pochod a cyklojízdu 
TOULKY  NÁCHODSKEM (3. ročník) 

Pěší trasy:  10, 14, 19, 24, 26 km 
Cyklotrasy:  22, 32, 44 km 

Start: ubytovna KČT Náchod, Kladská 310, Náchod  od 7.00 do 10.00 hodin 
         - 10 min. od nádraží v Náchodě směrem na Hronov, cyklotrasa č.4095 

Cíl: ubytovna KČT Náchod do 16.00 hodin 
       - každý účastník obdrží účastnický list a občerstvení 
        
Startovné: 25,-Kč   

Ubytování: pro přihlášené předem v ubytovně KČT Náchod 
                   tel. 776 111 533, e-mail: yedi-leni@seznam.cz   

Doporučená mapa: Babiččino údolí – Kladské pomezí 1: 25 000  
                                 
Zajímavosti na pěších trasách: pěchotní srub Voda, prameník IDA, pěchotní  
srub Březinka,  pevnost Dobrošov, rozhledna nad Sendraží, Pekelské údolí,  
restaurace v Pekle, Jiráskova chata s rozhlednou na Dobrošově
Zajímavosti na cyklotrasách: zvonice ve Rtyni v Podkrk., památník na r.1942 
v Bohdašíně,  Křižová cesta ve Stárkově, Skalákova studánka v Maternici, 
rybníky Špinka s Brodský, zřídelko sv.Marie u Brozowie,  Pekelské údolí  se 
stylovou restaurací v Pekle   
                                                 
Informace:  Erika Kabrhelová, tel. 607 177 621, e-mail: 
E.Kabrhelova@seznam.cz ,   www.volny.cz/kctnachod  

S pozdravem  „Zdrávi došli“ 
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Po poměrně dlouhé přestávce informuje čtená-
ře Náchodského zpravodaje o své činnosti sdru-
žení přátel obce Malá Čermná Pumpa. Nevyklidili 

jsme pole působnosti na bázi vlastivědných akti-
vit, jen jsme je přesunuli trošku za hranice, do tzv. Čes-

kého koutku v Kladsku. Autorka příspěvku, víceméně sama, 
avšak s podporou sympatizantů sdružení, se snaží dotáhnout 
do úspěšného konce tři dlouhodobě rozpracované akce. Jejich 
předpokládaný konec v roce 2015 by měl zároveň završit činnost 
sdružení, protože většina plánu Pumpy byla realizována v le-
tech 2005–2012. Největší rozpracovanou akci – činnost ve vzta-
hu k obci Stroužné (Straußeney, nyní Pstrążna) – snad ani nelze 
nazvat akcí, protože jde o mnohaletou badatelskou a sběratel-
skou práci. Jejím výsledkem by měla být publikace o historii 
obce s bohatou obrazovou přílohou včetně situační mapy osíd-
lení. Souběžně se pro Stroužné neuvěřitelné 3 roky řešily tříja-
zyčné informační tabule. Poslední akcí sdružení Pumpa by měla 
být revitalizace ovocného stromořadí podél příjezdové komuni-
kace do Malé Čermné.

Srdečně zveme všechny zájemce v neděli 6. července 2014 
do Stroužného. V 11.00 hodin se bude v rámci Setkání křesťanů 
střední Evropy konat v evangelickém kostele slavnostní polsko-
-česká bohoslužba. Bohoslužba bude obohacena o vystoupení pě-
veckého sboru Echo ze Zlína pod vedením celocírkevního kantora 
ČCE Ladislava Morawetze a o vystoupení souboru Zelowské zvon-
ky ze Zelowa. Nenechte si ujít možnost shlédnout vnitřek krás-
ného kamenného kostela a zároveň vyslechnout pěkný koncert.

Bohoslužbě bude v 10.15 hod. předcházet slavnostní před-
stavení tříjazyčných informačních tabulí vzniklých z iniciativy 
sdružení Pumpa za součinnosti s městem Kudowa Zdrój a se 
Střední školou propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poří-
čí. Velká informační tabule bude instalována na remíze nahoře 
na kopci pod kostelem (u hlavní silnice). U ní se sejdeme a ko-
lem menší tabule v místě bývalého kostelíka a hřbitůvku se vy-
dáme do kostela. 

Ve Stroužném můžete příjemně strávit celý sváteční den. 
Ve 14.00 hodin začíná v místním skanzenu každoroční přehlíd-
ka lidových souborů Kladská růže (Róźa Kłodzka). 

Eva Pumrová
P. S.: V současné době máme problém s internetovými strán-
kami, které se návštěvníkům hlásí jako nebezpečné. Pracuje-
me na odstranění problému. Budeme mít novou internetovou 
adresu, kde pravděpodobně opět nebudou chybět slova Pumpa 
a Malá Čermná.

Pozvání do Stroužného

V květnu 2014 byla zahájena rekonstrukce přístupové komu-
nikace k Domovu pro seniory MARIE. V rámci prací dojde také 
k vybudování chodníku a k výstavbě inženýrských sítí u této ko-
munikace (dešťová a splašková kanalizace včetně přípojek, vo-
dovodní řad včetně přípojek, přeložka rozvodů telekomunikací, 
veřejné osvětlení). Práce na chodníku, veřejném osvětlení a roz-
vodech telekomunikací budou zasahovat do ul. Bartoňova.

Stavební práce, které provádí firma SOVIS CZ, a.s., Hradec Krá-
lové, by měly být dokončeny v srpnu 2014.

Náklady na stavební práce včetně přeložky rozvodů telekomu-
nikací jsou ve výši cca 8 mil. Kč. 

Rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníků a inže-
nýrských sítí je realizována v rámci projektu „Výstavba RD Nad 
nemocnicí – Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inže-
nýrských sítí“, číslo projektu CZ.1.06/5.2.00/07.09290. Projekt je 
spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro re-
gionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. 
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V rámci projektu „Vybavení sběrného dvora v Náchodě“, číslo 
projektu CZ.1.02/4.1.00/13.18626 byly v letech 2013 a 2014 zakou-
peny – manipulátor (dodavatel AGRICO, s.r.o., Týniště nad Orlicí), 
váha na odpad, buňka pro obsluhu sběrného dvora, 10 ks velko-
objemových kontejnerů, sběrna nebezpečného odpadu – mobilní 
ekosklad (dodavatel MEVA-TEC s.r.o., Roudnice nad Labem) a dr-
tič dřevního odpadu (dodavatel Václav Najman, Hořice). Nákla-
dy na pořízení vybavení sběrného dvora dosáhly cca 5,3 mil. Kč.

Projekt „Vybavení sběrného dvora v Náchodě“ je spolufinan-
cován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní 
prostředí.
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Od srpna 2013 do letošního června probíhala kompletní re-
konstrukce autobusového nádraží.

Stavební práce prováděla společnost M-SILNICE a.s., náklady 
dosáhly cca 34,6 mil. Kč.

Stavební práce se týkaly kompletní rekonstrukce povrchů 
včetně inženýrských sítí. Byla provedena nová dešťová kanali-
zace, přeložky inženýrských sítí, výstavba nových komunikací 
s napojením na rekonstruovanou kruhovou křižovatku a vybu-
dování odstavných ploch pro autobusy. 

Samostatnou částí výstavby je konstrukce nového zastřešení 
jednotlivých autobusových stání, a to jak odjezdových tak pří-
jezdových. Konstrukce zastřešení je unikátní kombinací beto-
nové konstrukce s prosklenou částí, která tvoří podstatnou část 
této konstrukce. 

Samozřejmostí nového autobusového nádraží je vybavení mo-
biliářem, jak v prostoru odjezdových a příjezdových stání, tak 
v přilehlém parku a kolem nového vodního prvku.

Cestující, kteří se na náchodské autobusové nádraží při svých 
cestách dostanou, mají možnost dostat se „suchou nohou“ z vla-
kového nádraží na jakékoliv stanoviště autobusového nádra-
ží a naopak.

Projekt Autobusové nádraží Náchod – odjezdová stání, 
č. CZ.1.13/1.2.00/31.01228 je spolufinancován z Evropské unie – 
Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím regio-
nálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Stavební úpravy 
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jak odjezdových tak příjezdových. Konstrukce zastřešení je unikátní kombinací betonové 
konstrukce s prosklenou částí, která tvoří podstatnou část této konstrukce.  
Samozřejmostí nového autobusového nádraží je vybavení mobiliářem, jak v prostoru odjezdových a 
příjezdových stání, tak v přilehlém parku a kolem nového vodního prvku. 
Cestující, kteří se na náchodské autobusové nádraží při svých cestách dostanou, mají možnost 
dostat se „suchou nohou“ z vlakového nádraží na jakékoliv stanoviště autobusového nádraží a 
naopak. 
 
Projekt Autobusové nádraží Náchod – odjezdová stání, č. CZ.1.13/1.2.00/31.01228 je 
spolufinancován z Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím 
regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. 
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ZPRÁVA O PRŮBĚHU PROJEKTU  
KOMPLEXNÍ PODPORA INTEGRACE NA TRH PRÁCE PRO OZP 

 
Od zahájení projektu v lednu roku 2013 uplynulo již 15 měsíců, a proto bychom se 

s Vámi chtěli podělit o dosavadní výsledky a přiblížit Vám průběh prací na projektu.  
 
Práce s klienty začala v měsíci únoru 2013. K dnešnímu dni bylo zařazeno 34 

zájemců, kteří o službu projevili zájem. Jde o 17 žen a 17 mužů. Se zájemci o službu 
Podporovaného zaměstnávání, kteří získali kontakty z webových stránek Aspektu 
(www.aspektos.cz) nebo ze stránek www.bezprace.eu, které provozujeme, probíhaly 
informativní setkání, emailová korespondence a telefonická konverzace. Probíhalo rovněž 
informování formou letáků s informací o projektu a nabídkou zapojení do projektu. Osvěta o 
službách pro osoby se zdravotním postižením je důležitá vzhledem ke zkušenostem s cílovou 
skupinou a zaměstnavateli v regionu, z nichž vyplývá, že povědomí zaměstnavatelů o 
zaměstnávání OZP je hlavně o zaměstnavatelích s více než 50% OZP a s tím spojenými 
příspěvky. Stále bohužel zjišťujeme, že povědomí samotných OZP o možnostech uplatnění na 
otevřeném trhu práce je zkreslené a nedostatečné.  

Se stávajícími klienty probíhá intenzivní spolupráce formou individuálního poradenství 
i skupinových schůzek.  Pracovní konzultanti/ky k práci s klienty přistupují v souladu s 
Metodikou podporovaného zaměstnávání a zároveň se pod vedením supervizora práce 
s klienty a předsedkyně organizace snaží uplatňovat nové přístupy v poradenství, hlavně 
sociodynamický přístup Vance Peavyho a strategie Trona Inglara. 

Klienti využívají doplňkových aktivit k poradenství – psychologického či 
sociálněprávního poradenství, kurzu finanční gramotnosti, účastnit se mohou v rámci 
skupinových aktivit i tzv. klubů práce či si formou exkurze u zaměstnavatele ujasnit svou 
představu o možné práci. Velký ohlas a spokojenost jsme zaznamenali u klientů, kteří se 
účastní kurzu finanční gramotnosti. I přes počáteční nezájem o finanční gramotnost ze strany 
uživatelů služby jsou nyní z vědomostí nabytých při pravidelném setkávání s lektorkou 
finanční gramotnosti spokojeni.  

Klienti využívají přímou podporu – cestovné. Díky úhradě jízdného klientům nevznikají 
náklady spojené s účastí v projektu, což je v mnoha případech s ohledem na tíživou finanční 
situaci důležité. Dále klient využil i možnosti úhrady poplatku za vstupní lékařskou prohlídku 
před nástupem do zaměstnání či úhradu spojenou s vystavením zdravotního průkazu pro 
pracovníky v potravinářství. 

Při pravidelném setkávání získávají účastníci projektu široké znalosti např. - jak a kde 
hledat práci na internetu, jak správně zpracovat životopis a napsat motivační dopis, 
připravují se na jednání se zaměstnavatelem, řeší možné podmínky pracovněprávních vztahů. 
Díky tomu dochází k posílení dovedností orientace a hledání zaměstnání na otevřeném trhu 
práce. 6 klientů získalo pracovní uplatnění a zlepšilo si tak svou pracovní situaci. 

Pro informace se můžete obracet na manažerku projektu, paní Evu Stárovou, email: 
eva.starova@aspektos.cz. Pokud máte zájem o účast v projektu, kontaktujte přímo 
supervizora práce s klienty, pana Michala Pejskara, email: michal.pejskar@aspektos.cz, nebo 
telefon 774 120 712. 

 
Za Aspekt Eva Stárová, manažerka projektu. 

 

Od zahájení projektu 14. dubna 2013 
uplynul víc již rok, a proto bychom se 
s Vámi chtěli podělit o dosavadní výsled-
ky a přiblížit Vám průběh prací na projek-
tu. Práce s klienty začala v měsíci červnu 
2013. K dnešnímu dni bylo zařazeno 20 
zájemců, kteří o službu projevili zájem. 
Jde o 10 žen a 10 mužů. 

Se stávajícími klienty probíhá intenziv-
ní spolupráce formou individuálního po-
radenství i skupinových schůzek, tzv. klu-
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ZPRÁVA O PRŮBĚHU PROJEKTU  
PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ 

 
Od zahájení projektu 14. dubna 2013 uplynul víc již rok a proto bychom se s Vámi 

chtěli podělit o dosavadní výsledky a přiblížit Vám průběh prací na projektu. Práce s klienty 
začala v měsíci červnu 2013. K dnešnímu dni bylo zařazeno 20 zájemců, kteří o službu 
projevili zájem. Jde o 10 žen a 10 mužů.   

Se stávajícími klienty probíhá intenzivní spolupráce formou individuálního poradenství 
i skupinových schůzek, tzv. kluby práce.  Pracovní konzultanti/ky k práci s klienty přistupují v 
souladu s Metodikou podporovaného zaměstnávání a zároveň se pod vedením metodika 
práce s klienty a předsedkyní organizace snaží uplatňovat nové přístupy v poradenství, 
hlavně sociodynamický přístup Vance Peavyho a strategie Trona Inglara. 

Klienti využívají doplňkových aktivit k poradenství – psychologického či 
sociálněprávního poradenství, ergodiagnostiky, rekvalifikace. Celkem 4 klienti absolvovali a 
úspěšně ukončili rekvalifikační kurz, který jim umožnil získat pracovní uplatnění nebo rozšířil 
jejich profesní vzdělání a posílil tak možnosti při hledání zaměstnání.  

Klienti využívají úhrady za cestovné, stravné a ubytování na rekvalifikaci, očkování a 
veškeré nutné poplatky související s hledáním práce, jako např. výpis z rejstříku trestů či 
lékařské prohlídky.  

Při pravidelném setkávání získávají účastníci projektu široké znalosti např. - jak a kde 
hledat práci na internetu, jak správně zpracovat životopis a napsat motivační dopis, 
připravují se na jednání se zaměstnavatelem, řeší možné podmínky pracovněprávních vztahů. 
7 klientů získalo pracovní uplatnění a zlepšilo si tak svou pracovní situaci. Od 1. 3. 2014 se 
podařilo ve spolupráci s Městským úřadem v Broumově vytvořit nové pracovní místo pro 
klienta ve 3. stupni ID - obsluha kamerového systému u Městské policie Broumov, které je 
podpořeno mzdovým příspěvkem. 

Můžete se obracet na manažerku projektu, paní Evu Stárovou, email: 
eva.starova@aspektos.cz. Pokud máte zájem o účast v projektu, kontaktujte přímo metodika 
pro práci s klienty, pana Michala Pejskara, email: michal.pejskar@aspektos.cz, nebo telefon 
774 120 712. 

Děkujeme. 
Za Aspekt Eva Stárová, manažerka projektu. 
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ZPRÁVA O PRŮBĚHU PROJEKTU  
PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ 

 
Od zahájení projektu 14. dubna 2013 uplynul víc již rok a proto bychom se s Vámi 

chtěli podělit o dosavadní výsledky a přiblížit Vám průběh prací na projektu. Práce s klienty 
začala v měsíci červnu 2013. K dnešnímu dni bylo zařazeno 20 zájemců, kteří o službu 
projevili zájem. Jde o 10 žen a 10 mužů.   

Se stávajícími klienty probíhá intenzivní spolupráce formou individuálního poradenství 
i skupinových schůzek, tzv. kluby práce.  Pracovní konzultanti/ky k práci s klienty přistupují v 
souladu s Metodikou podporovaného zaměstnávání a zároveň se pod vedením metodika 
práce s klienty a předsedkyní organizace snaží uplatňovat nové přístupy v poradenství, 
hlavně sociodynamický přístup Vance Peavyho a strategie Trona Inglara. 

Klienti využívají doplňkových aktivit k poradenství – psychologického či 
sociálněprávního poradenství, ergodiagnostiky, rekvalifikace. Celkem 4 klienti absolvovali a 
úspěšně ukončili rekvalifikační kurz, který jim umožnil získat pracovní uplatnění nebo rozšířil 
jejich profesní vzdělání a posílil tak možnosti při hledání zaměstnání.  

Klienti využívají úhrady za cestovné, stravné a ubytování na rekvalifikaci, očkování a 
veškeré nutné poplatky související s hledáním práce, jako např. výpis z rejstříku trestů či 
lékařské prohlídky.  

Při pravidelném setkávání získávají účastníci projektu široké znalosti např. - jak a kde 
hledat práci na internetu, jak správně zpracovat životopis a napsat motivační dopis, 
připravují se na jednání se zaměstnavatelem, řeší možné podmínky pracovněprávních vztahů. 
7 klientů získalo pracovní uplatnění a zlepšilo si tak svou pracovní situaci. Od 1. 3. 2014 se 
podařilo ve spolupráci s Městským úřadem v Broumově vytvořit nové pracovní místo pro 
klienta ve 3. stupni ID - obsluha kamerového systému u Městské policie Broumov, které je 
podpořeno mzdovým příspěvkem. 

Můžete se obracet na manažerku projektu, paní Evu Stárovou, email: 
eva.starova@aspektos.cz. Pokud máte zájem o účast v projektu, kontaktujte přímo metodika 
pro práci s klienty, pana Michala Pejskara, email: michal.pejskar@aspektos.cz, nebo telefon 
774 120 712. 

Děkujeme. 
Za Aspekt Eva Stárová, manažerka projektu. 
 
 

 

by práce. Pracovní konzultanti/ky k práci 
s klienty přistupují v souladu s Metodikou 
podporovaného zaměstnávání a zároveň 
se pod vedením metodika práce s klienty 
a předsedkyní organizace snaží uplatňo-
vat nové přístupy v poradenství, hlavně 
sociodynamický přístup Vance Peavyho 
a strategie Trona Inglara.

Klienti využívají doplňkových aktivit 
k poradenství – psychologického či soci-
álněprávního poradenství, ergodiagnosti-
ky, rekvalifikace. Celkem 4 klienti absol-
vovali a úspěšně ukončili rekvalifikační 
kurz, který jim umožnil získat pracov-
ní uplatnění nebo rozšířil jejich profesní 
vzdělání a posílil tak možnosti při hledá-
ní zaměstnání. 

Klienti využívají úhrady za cestovné, 
stravné a ubytování na rekvalifikaci, oč-
kování a veškeré nutné poplatky souvi-
sející s hledáním práce, jako např. výpis 
z rejstříku trestů či lékařské prohlídky. 

Při pravidelném setkávání získávají 
účastníci projektu široké znalosti např.  

Náchodský zámeček vršku kulatýho (toho času 
pod pláštěm lešení) shlížel ve středu 14. května 
na žluté květinové hemžení pod sebou. A že bylo 
na co se dívat! Žáci základních a středních škol 
společně se skauty nabízeli kolemjdoucím kvítky 

měsíčku lékařského s tyrkysovou stužkou – symboly boje proti 
rakovině. Letošní zaměření sbírky bylo více než aktuální – pre-
vence nádoru plic, který má ze všech nádorových onemocnění 
nejvyšší úmrtnost. Cigareta je bohužel součástí každodenního 
života mnoha dospělých. Ale co je obzvlášť varující, i života mno-
ha mladých lidí, dokonce i dětí! 

Počasí bylo na charitativní sbírku v podstatě jako dělané: ne-
bylo ani příliš vedro, ani zima. Dokonce ani nepršelo, jako tomu 
bylo jiná léta. Členové náchodské pobočky Ligy proti rakovině, 
která již 20 let působí na poli protinádorové prevence, připravili 
celou sbírku ve spolupráci s patnácti středními školami a skau-
ty v mnoha městech a obcích Náchodska, Broumovska, Policka, 
Trutnovska, Novoměstska a Jaroměřska.

A jaká je konečná bilance letošní charitativní sbírky na Ná-
chodsku? Celkem bylo prodáno 10 754 kytiček a na celorepubli-
kový účet sbírky bylo posláno 227 993 Kč. V porovnání s loňským 
rokem je to o 483 kvítků a o 11 405 Kč více! Je to úctyhodný vý-

Květinový den 2014 
v náchodském regionu

kon, za kterým stojí obrovský kus práce členů Ligy proti rakovi-
ně Náchod i spolupracujících subjektů. Největší pochvalu ze škol 
si právem zaslouží Obchodní akademie Náchod, která díky svým 
žákům a pedagogům přispěla do sbírky částkou 30 894 Kč, druhá 
byla Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotní škola 
Trutnov s 29 982 Kč a na třetím místě se umístila Střední škola 
propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí s 29 701 Kč. Výbor-
ného výsledku dosáhlo také Městské gymnázium a střední od-
borná škola Úpice s nejvyšším vybraným průměrem na 1 kytič-
ku 23,06 Kč a náchodští skauti s 22,05 Kč. 

Zásadní podíl na úspěšnosti celé náchodské sbírky mají ze-
jména dvě pilné a pracovité organizátorky, „dobré duše“, které 
se již mnoho let věnují práci pro Ligu proti rakovině, paní Hele-
na Vomáčková a paní Eva Hrnčířová, samy onkologické pacient-
ky. Dlouholetým předsedou pobočky v Náchodě je MUDr. Vladi-
mír Müller (foto ze sbírky 04), fotodokumentaci v ulicích pořizuje 
Ing Helena Plichtová (foto ze sbírky 05). Veliký dík také patří pra-
covnicím České pošty Náchod a depa pod vedením paní Toholo-
vé, Šedivé a Novákové, které po své pracovní době a nad rámec 
svých povinností spočítali obsah vybraných pokladniček, zpra-
covaly jednotlivé výčetky a dovezly pokladničky ze sídla náchod-
ské ligy a zpět.

Za pomoc při sbírce nabízejí členové Ligy proti rakovině Ná-
chod pro studenty středních škol preventivní přednášky. V této 
oblasti se náchodské sdružení může pochlubit pozoruhodnými 
výsledky. V loňském roce její členové proškolili na devíti před-
náškách celkem 291 středoškoláků a také 32 pedagogů. Součástí 
přednášek je vždy i nácvik samovyšetření pro prevenci rakoviny 
prsu na fantomových modelech. Další významnou součástí čin-
nosti náchodské Ligy jsou školami velmi žádané odborné před-
nášky MUDr. Vladimíra Müllera o vzniku a příčinách rakoviny 
pod názvem Rakovina je choroba genů. 

Prostě – opět se potvrzuje, že náchodský region je oblastí, kde 
lidem není zdraví lhostejné a kde má Květinový den každoroční 
vstřícné přijetí a podporu. Zároveň je také důležité, že význam-
ná část výtěžku sbírky se vždy vrací zpět do regionu, například 
pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.

Mgr. Renata Lelková
Liga proti rakovině Náchod

– jak a kde hledat práci na internetu, jak 
správně zpracovat životopis a napsat mo-
tivační dopis, připravují se na jednání se 
zaměstnavatelem, řeší možné podmínky 
pracovněprávních vztahů. 7 klientů zís-
kalo pracovní uplatnění a zlepšilo si tak 
svou pracovní situaci. Od 1. 3. 2014 se po-
dařilo ve spolupráci s Městským úřadem 
v Broumově vytvořit nové pracovní mís-
to pro klienta ve 3. stupni ID – obsluha 
kamerového systému u Městské policie 
Broumov, které je podpořeno mzdovým 
příspěvkem.

Můžete se obracet na manažerku pro-
jektu, paní Evu Stárovou, email: eva.sta-
rova@aspektos.cz. Pokud máte zájem 
o účast v projektu, kontaktujte přímo me-
todika pro práci s klienty, pana Michala 
Pejskara, email: michal.pejskar@aspektos.
cz, nebo telefon 774 120 712.

Děkujeme.
Za Aspekt Eva Stárová, 

manažerka projektu.
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SOKOL Náchod zve náchodskou veřejnost k účasti na následu-
jících prázdninových výletech. Výlety jsou 

vhodné i pro děti a seniory, protože trasy pěších pochodů ne-
jsou dlouhé a vždy je pamatováno na odpočinek a oddechové 
cvičení.

 Sobota 12. 7. – cíl: zřícenina hradu Vízmburk
Odjezd z nádraží Náchod vlakem do Červeného Kostelce 
v 10.22 h. (přestup Starkoč).
Po červené a žluté turistické značce na Vízmburk, Podhradí. Ob-
čerstvení v restauraci U Devíti křížů
a zpět na nádraží v Červeném Kostelci – odjezd do Náchoda 
v 15.11 h.

 Sobota 26. 7. – cíl: Bischofstein
Odjezd z nádraží Náchod vlakem do Teplic nad Metují v 9.01 h. 
Po žluté značce kolem Mariánské kapličky na Bischofstein (zde 
cvičení a občerstvení). Po červené značce přes Javor na vlak 
do České Metuje na odjezd v 14.27 h. nebo v 16.37 h.

 Sobota 9. 8. – cíl: Paseky
Odjezd z nádraží Náchod vlakem v 9.22 h. do Malých Svatoňo-
vic. Cestou bří Čapků k turistické chatě
Paseky (občerstvení v restauraci) a zpět po zelené zn. na Žaltman, 
ke studánce a na nádraží Malé Svatoňovice. Odjezd do Náchoda 
v 14.01 h. nebo 15.01h.

 Sobota 16. 8. – Brodský rybník, Dolní Radechová
Odjezd autobusem v 8.35 h. do stanice BEDNA u Červeného Kos-
telce. Kolem rybníku Brodský na Špinku a po červené zn. cestou 
B. Němcové do Dolní Radechové a Náchoda. Zastávka na občer-
stvení v restauraci U koupaliště.
UPOZORNĚNÍ: V případě předpovědi trvalého deště na danou 
sobotu se výlet nekoná.

Pojďme spolu 
na výlet poznávat náš kraj

Čtyři stříbra ze štafet a bronz Rožnovské pro plavce Delfínu 
Desetiletí a jedenáctiletí plavci Delfínu Náchod absolvovali 

úspěšně moravskou část Poháru ČR plavců. Náchodský plavec-
ký klub Delfín reprezentovalo 14 mladších žáků.

Vítězství na 50 m volný způsob (VZ) v čase 33,70 si v Karviné 
zajistil 10letý Michal Jerman. K tomu přidal i 4 stříbrné medai-
le na distancích 50 m prsa a 100, 200 a 400 m VZ i bronz na 100 
m prsa.

Po dvou sadách stříbrných medailí si vyplavala jak družstva 
10letých žáků ve složení Jerman, Skalský, Říha a Hanzl, tak i dvě 
kvarteta žákyň ve složení Slavíková, Kratěnová, Doležalová, 
Špryňarová, Kyprová a Voborníková.

Ve Zlíně startovali 11letí plavci v moravské části Poháru ČR. 
Zde uspěla bronzem na 200 m prsa Štěpánka Rožnovská, která 
byla i tahounkou bronzové štafety 4x50 m VZ ve složení Rožnov-
ská, Zítková, Zajíčková a Tetauerová.

Těsně za stupínkem vítězů zaostala na 200 m VZ Karolína Sla-
víková.

Pátá místa si vybojovali v Karviné Jan Skalský na 200 a 400 
VZ, Anežka Kratěnová na 200 VZ a Michaela Doležalová na 400 
VZ. Dvě šesté pozici si domů přiváží Vojtěch Říha na 100 m znak 
a 400 VZ.

Jako sedmé doplavaly Kristýna Voborníková na 100 znak a So-
fie Špryňarová na 200 VZ. Do první desítky se také vešli Fran-
tišek Hanzl, Michaela Zajíčková a Michaela Kyprová.            (pj)

Jerman z Delfínu Náchod 
zlatý na Poháru ČR 10letých plavců

Město Náchod se rozhodlo podpořit další ze sportovních od-
větví – horolezectví. Ve spolupráci se ZŠ T. G. Masaryka a Horo-
lezeckým oddílem Náchod proběhne v letních měsících tohoto 
roku výstavba umělé stěny v jedné z tělocvičen ZŠ. Zpřístupně-
na by měla být během 
měsíce září. Náchod-
ští horolezci i široká 
veřejnost tak získa-
jí důstojné prostře-
dí pro trénink lezení, 
které v blízkém okolí 
města dosud chybělo.

Výstavba 
umělé horolezecké stěny

Vážení občané, dovolujeme si vás informovat o dopravním ome-
zení, které bude souviset s připravovanou akcí v Náchodě na 
Masarykově náměstí.

19. 7. 2014  PIVOBRANÍ  
od 12.00 hodin do max. 2.00 hodin (20. 7. 2014).  
Omezené parkování 
od 18. 7. 2014 od 18 hodin do 20. 7. 2014 do 12 hodin.
Vjezd na Masarykovo náměstí bude uzavřen 
od 18. 7. 2014 od 18.00 hodin do 20. 7. 2014 do 12 hodin. 
Dopravní obsluze bude vjezd povolen 
od 19. 7. 2014 od 12 hodin do 20. 7. 2014 do 12 hodin. 

Předem děkujeme za pochopení.

Dopravní omezení

Na základě rozhodnutí výboru FK Náchod došlo ke změně zna-
ku klubu. Nový znak je odrazem příslušnosti klubu k městu Ná-
chod a zvýrazňuje dlouholetou historii klubu. Zároveň navazu-
je na znak předchozí. Je dynamičtější a ucelenější.

V sobotu 21. června 2014 předali zástupci klubu FK Náchod 
peníze, které získali z prodeje „Obrazu radosti“, který vytvořily 
děti z projektu „Bavíme se sportem“. Obraz byl prodán za částku 
10 000 Kč a celá čáska byla předána velkému bojovníkovi a spor-
tovci Martinu Michlovi. Také se nám povedlo díky Hotel TOMMY 
– congress & relax center – získat poukaz pro maminku Marti-
na na relaxační kůru. Tímto bychom velice rádi poděkovali panu 
Philippovi za koupi obrazu, stejně tak děkujeme mnohokrát ve-
dení Hotelu TOMMY za darování poukazu! Samozřejmě ale hlav-
ně děkujeme dětem projektu „Bavíme se sportem“ za pomoc při 
tvorbě takto unikátního díla.

FKK Náchod má nové logo 
a žije nejen fotbalem

Autor: Zuzana Nymšová, na fotografii zleva: Jaroslav Panenka, 
Daniel Franc, Milan Vik, Martin Michl* * *
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V sobotu 14. 6. 2014, kdy si obyvatelé 
Náchoda připomněli výročí 760 let zalo-
žení města se v náchodském bazénu usku-
tečnil 11. ročník mezinárodní plavecké 
soutěže „O pohár rytíře Hrona“. Do sou-
těže se přihlásilo 12 českých klubů a pět 
polských družin z Dolního Slezska. Účast 
se od prvního ročníku, kdy soutěžilo 46 
plavců rozrostla na úctyhodných 253 při-
hlášených plavců. Soutěžilo se v 6 disci-
plínách. Hlavní disciplínou soutěže byla 

Soutěží „O pohár rytíře Hrona“ 
si děti připomněly výročí 760. založení města Náchoda

O víkendu 7. – 8. června 2014 se na ná-
chodském zimním stadionu sešly nejlepší 
mažoretky České republiky, aby se společ-
ně utkaly v boji o tituly z finále Mistrov-
ství ČR v mažoretkovém sportu disciplín 
pom pom, mix, show a 2baton. Ve hře 
bylo tedy naprosto vše, a pokud chtěly 
soutěžící odjet domů s medailí na krku, 
musely se v některých kategoriích utkat 
i s přibližně dvaceti skvělými soupeřka-
mi. Domácí mažoretková skupina MONA, 
která byla po celé dva dny hlavním pořa-
datelem celé soutěže, měla také svých ně-
kolik želízek v ohni. Velkým úspěchem se 
pro ni stal fakt, že z celkem 12ti zúčast-
něných choreografií jich po konečném vy-
hodnocení výsledků získalo 11 okamžitý 
a zbývající jedna možný postup na MIST-
ROVSTVÍ SVĚTA v tomto sportu. Pět z nich 
se dokonce umístilo na medailových příč-
kách:
Mistryně republiky  
skupina seniorek pom pom
Mistryně republiky 
miniformace mix senior (Obytová, Ruferová, 
Bergerová, Dušková, Pecoldová, Hejnyšová, 
Vodáková) 
I. Vicemistryně republiky 
Nina Sedláčková, sólo pom pom kadet
I. Vicemistryně republiky 
Patricie Ruferová + Andrea Michlová, duo 
pom pom senior

Mažoretkové Mistryně republiky z Náchoda
II. Vicemistryně republiky
miniformace mix junior (Vacková, Cvrčko-
vá, Slaninová L., Slaninová M., Drábková N., 
Drábková K., Tataiová)

Týden poté, ve dnech 14.–15. června 
2014, se náchodská skupina zúčastnila 
i finále MČR s náčiním baton. Jelikož se 
úroveň v tomto sportu neustále zvyšuje, 
čekalo letos na děvčata ve vybraných ka-
tegoriích i přes čtyřicet dalších soupeřek 
z různých koutů ČR. I přes tuto obrovskou 
konkurenci si Mona dovezla zpátky do Ná-
choda celkem 5 postupů na Mistrovství 
světa a především tyto cenné kovy potvr-
zující status jednoho z nejlepších soubo-
rů republiky:
Mistryně republiky  
pódiová sestava baton senior
I. Vicemistryně republiky 
Zuzana Dušková + Eliška Obytová, duo ba-
ton senior
I. Vicemistryně republiky 
miniformace baton senior (Obytová, Rufero-
vá, Bergerová, Dušková, 
Pecoldová, Hejnyšová, Vodáková) 
II. Vicemistryně republiky 
skupina seniorek baton (defilé + pódiová se-
stava)

Veronika Pecoldová

Na hřištích ZŠ Náchod-Plhov se konal 
Český pohár žactva v korfbale. Sešlo se 
šest týmů starších žáků včetně domácích 
hráčů. V kategorii mladších žáků hrály 
čtyři týmy a v kategorii minižáků bojo-
valy o medaile tři týmy.

Náchodské týmy vedly v soutěži re-
prezentantky Tereza a Denisa Hurdálko-
vi. Obě děvčata se navíc účastnila spolu 
s dalšími hráči školení rozhodčích, které 
zde na turnaji probíhalo.

Pavlína Jirmanová pískala finále mlad-
ších žáků a Denisa Kolářová pak finále 
starších žáků.

Na medaile dosáhli náchodští minižá-
ci. Získali stříbrné medaile a první místo 

ČESKÝ POHÁR – NÁCHOD – PLHOV 2014
ve střelecké soutěži trojic ve složení Jitka 
Štěpánová, Martin Netolický, Lukáš Zítka.

Se svým závodním působením v týmu 
starších žáků se rozloučila 3. místem v sou-
těži o Krále penalt Gabriela Hurdálková.

Soutěž připravil tým dospělých, doros-
tenců a rodičů. Turnaj sledoval reprezen-
tační trenér, pan Henie Bass, který trénu-
je tým do 16ti let. Náchodské hráče čeká 
soustředění v Olomouci v termínu 6.–12. 
7. 2014, kde právě Henie bude přítomen. 
Zároveň budeme sledovat ME v korfbale 
hráčů do 21 let, kde má Náchod zastoupe-
ní: Denisa Kolářová, Denisa Hurdálková, 
Tereza Hurdálková a Jan Šimek.

Držte jim palce s námi.

Na Mistrovství republiky v benchpre-
ssu 10. května v Hostinném získal Mar-
tin Horák, náčelník sokolské jednoty v Ná-
chodě, v kategorii do 100 kg bronzovou 
medaili. 

V sobotu 31.5. a v neděli 1. 6. se v Brně 
konal Přebor ČOS v sokolské všestrannosti 
mladšího žactva. Přebor sestává ze závo-
dů čtyřčlenných družstev, vždy 2 dívky 
a 2 chlapci, v plavání, sportovní gymnas-
tice, šplhu a atletice.Z Náchoda byla no-
minována do družstva v kategorii „mlad-
ší žactvo I“ osmiletá Barunka Ficencová. 
V sobotu dopoledne začala svůj závod 
sportovní gymnastikou, za kterou získala 
zlatou medaili. Odpoledne si vedla stejně 
dobře v atletice. Zase byla první a získa-
la druhou zlatou medaili.V neděli soutěž 
pokračovala plaváním, v kterém se umís-
tila sice na 6. místě, ale celkově získala 
nejvíce bodů a stala se tak ve své katego-
rii přebornicí v sokolské všestrannosti ČOS 
pro rok 2014. K tomuto titulu přidala ještě 
zlatou medaili v soutěži družstev, neboť 
družstva ze župy Podkrkonošské Jirásko-
vi zvítězila v obou kategoriích a za odmě-
nu odjedou o prázdninách na mezinárod-
ní dětský tábor do rakouských Alp.

O víkendu 13.–15. června 2014 se v Pra-
ze konal stejný přebor v sokolské vše-
strannosti pro starší žákyně, dorostenky 
a ženy. Z náchodského Sokola do Prahy 
odjela tři děvčata. Vedla si opravdu vel-
mi úspěšně. Do Náchoda přivezla celkem 
10 medailí.

Nejúspěšnější závodnicí v historii této 
soutěže se stala starší žákyně Pavlína Vejr-
ková, která vybojovala jako první v historii 
všechny zlaté medaile. Zvítězila ve sportov-
ní gymnastice, ve šplhu, v atletice i v pla-
vání. Pátou, nejcennější zlatou medaili 
vybojovala v součtu všech sportovních 
odvětvích a stala se absolutní přeborni-
cí ČR ČOS. 

Spolu s ní startovala v Praze i dorosten-
ka Adéla Zákravská, která se stala přeborni-
cí ve sportovní gymnastice a stříbrnou me-
daili vybojovala ve všestrannosti. Pozadu 
nezůstala v kategorii žen ani Míša Adamů. 
Zvítězila ve sportovní gymnastice, bronzová 
byla v plavání a i ve všestrannosti získala 
bronzovou medaili. 

Blahopřejeme!

Sportovní úspěchy 
členů náchodského 
SOKOLA

polohovka. Vítězství si v jednotlivých ka-
tegoriích odnesli Havlena Maxim PKHK 
2004, Lelek Šimon 2005 Náchod, Pařízek 
Matěj 2006 Hradec Králové, Mazur Mal-
gorzata 2004 Jelenie Gora, Hornofová Jit-
ka 2005 Pardubice, Kirschová Nicol 2006 
Trutnov. Nejmladším účastníkem byla 
šestiletá děvčata Doležalová Tereza z Ná-
choda a Niemczynowska Nadia z Kudowy 
Zdroj.                                   
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v červenci a srpnu 2014 v Regionálním muzeu Náchod

Přehled kulturních akcí

  Poklady z depozitářů náchodského muzea
Do 23. srpna 2014 je možné ve výstavní síni regionálního mu-
zea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) zhlédnout výstavu prezentující 
„poklady“ z muzejních depozitářů. Výstava představuje muzeum 
jako instituci, která již přes sto třicet let (od roku 1879) syste-
maticky sbírá historické doklady lidské činnosti především z ob-
lasti Náchoda a Náchodska. Muzeum se proto tentokrát rozhod-
lo přiblížit širokou škálu muzejních sbírek i jednotlivých typů 
sbírkových předmětů. Je mezi nimi množství předmětů s vyso-
kou tržní cenou i těch, které muzeum uchovává jako cenné do-
klady dějin regionu.
Zajímavými předměty, které návštěvník bude mít možnost 
zhlédnout, budou například některé mincovní poklady, kuriozi-
ty jako hroty indiánských šípů či antické lampičky, nebo vybra-
né exempláře ze sbírky zbraní včetně třeba japonských katanů.
Otevřeno denně mimo neděle a pondělí 9–12; 13–17 hod., v so-
botu 8–12 hod.

  Tváří v tvář – posmrtné masky osobností kulturní 
 a politické historie

Do 31. 8. 2014 probíhá v budově stálé expozice na Masarykově 
nám., čp. 18 výstava, na které jsou prezentovány posmrtné mas-
ky známých osobností české i světové kulturní a politické histo-
rie. Otevřeno denně kromě pondělí 9–12, 13–17 hod.

  Dějiny Náchoda a Náchodska
Expozice mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších 
doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. 
Náchod, Masarykovo náměstí, čp. 18, otevřeno je denně mimo 
pondělí 9–12, 13–17 hodin. Organizované výpravy lze objednat 
na tel. čísle 491 433 722, příp. elektronicky na adrese muzeum-
na.expozice@seznam.cz.

  Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního opev-
nění z let 1935–1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Součás-
tí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře (autor L. Šuš-
lík) umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností. 
V červenci a srpnu je otevřeno denně od 10 do 18 hodin. Návště-
vu pevnosti lze objednat na tel. čísle 724 120 498, 491 426 047, 
491 423 248 nebo na adrese: Regionální muzeum, Masarykovo 
nám. 1, 547 01 Náchod, popř. elektronicky muzeumna.ekonom@
seznam.cz; pevnost.dobrosov@seznam.cz.

  Hronov
Dřevěné hračky z Hořic
Ve dnech 1. až 31. 8. 2014 pořádá Regionální muzeum v Nácho-
dě v Jiráskově rodném domku v Hronově výstavu výrobků Ho-
řičského hračkářského družstva. Po dobu trvání festivalu Jirás-
kův Hronov ve dnech 1. až 9. srpna bude otevřeno denně 9–12, 
13–18 hod., v ostatní dny mimo pondělí 9–12, 13–16.30 hodin.

  Police nad Metují – Hrad Vízmburk – tajemství a poklady
Do 31. 8. 2014 probíhá v benediktinském klášteře v Polici nad 
Metují výstava k 30. výročí ukončení archeologických výzkumů 
na hradě Vízmburku. Regionální muzeum v Náchodě ji pořádá 
ve spolupráci se Sdružením pro Vízmburk, o. s. Otevřeno denně 
mimo pondělí 9–12, 13–16.30 hodin.

Státní zámek Náchod
V měsících červenci a srpnu nabídne náchodský zámek ná-

vštěvníkům prohlídky Piccolominské expozice, Salonů II. pa-
tra, expozice Na dvoře vévodském a Malého okruhu (hlado-
morna, terasa a středověké sklepení) a to od úterý do neděle 
od 9.00 do 18.00 hodin. 

O víkendech v 10.00 a 14.00 hod. bude pro zájemce o faleristi-
ku otevřena Expozice řádů, mincí, medailí, šperků a vyznamenání, 
která je spojena s prohlídkou I. okruhu (v ostatních dnech je pro-
hlídka možná pro objednané skupiny deseti a více osob). Vstup-
né: plné 140 Kč a snížené 90 Kč.
V pondělí otevřen pouze I. okruh – Piccolomisnká expozice 
od 10.00 do 16.00 hodin.
KULTURNÍ A DALŠÍ AKCE:

ČERVENEC 
 Květen – říjen: 

Výstava – „Běloveské lázně a obecní úřad Běloves“ 
září, říjen: víkendy, svátky od 12.00 do 16.00 hodin 
červenec a srpen: středa – neděle od 14.00 do 17.00 hodin
objednávky na tel.: 776 552 658
vstupné: 20 Kč/dospělí, 10 Kč/děti, studenti, senioři, ZTP

 1. 5. – 31. 7. Fotosoutěž: „Náchodský zámek v záři ohňostroje“ 
soutěž nejen pro návštěvníky, ale i pro širokou veřejnost, foto-
grafie zasílejte na prokopova.lucie@npu.cz – připište tam svoje 
jméno, příjmení a telefon, výherci budou zveřejněni na našich 
webových stránkách
Výherní ceny pro: 
1. místo – Rodinná vstupenka (2 dospělí a max. 3 děti) na večer-
ní prohlídky* + zvonek s motivem zámku
2. místo – Vstupenka pro 3 dospělé na večerní prohlídky* + mag-
net s motivem zámku
3. místo – Vstupenka pro 2 dospělé na večerní prohlídky* + dře-
věná pohlednice s motivem zámku
*(platí pouze pro večerní prohlídky konané v roce 2014)

 5. 7. – mše v zámecké kapli Nanebevzetí Panny Marie 
– 16.00 hodin

 11. – 12. 7. – Večerní prohlídky s „Černou paní“ 
vždy od 21.00 do 23.00 hodin
Přijďte i Vy si s námi vychutnat tu jedinečnou atmosféru zámec-
kých komnat po setmění. Prohlídky I. okruhu (Piccolominská ex-
pozice) budou oživené scénkami z historie zámku a hudebními 
vstupy v podání žáků ZUŠ Police nad Metují.
Nutná rezervace na tel.: 491 426 201, 608 181 921 nebo na pro-
kopova.lucie@npu.cz
stupné: 120 Kč/plné, 80 Kč/snížené, 360 Kč/rodinné

 19. – 20. 7. – Šermířská vystoupení – Manové Přemysla Otaka-
ra – III. Nádvoří nebo gotické sklepení (vystoupení vždy v 10.00, 
11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a v 16.00 hodin, prodej vstupenek v po-
kladně zámku)

SRPEN
 2. 8. – mše v zámecké kapli Nanebevzetí Panny Marie 

– 16.00 hodin
 15. – 16. 8. – Večerní prohlídky s „Černou paní“ 

vždy od 21.00 do 23.00 hodin
Přijďte i Vy si s námi vychutnat tu jedinečnou atmosféru zámec-
kých komnat po setmění. Prohlídky I. okruhu (Piccolominská ex-
pozice) budou oživené scénkami z historie zámku a hudebními 
vstupy v podání žáků ZUŠ Police nad Metují.
Nutná rezervace na tel.: 491 426 201, 608 181 921 nebo na pro-
kopova.lucie@npu.cz
Vstupné: 120 Kč/plné, 80 Kč/snížené, 360 Kč/rodinné
Po oba dva prázdninové měsíce zámek pořádá Pohádkové pro-
hlídky pro děti s Kateřinou Vilemínou Zaháňskou nebo Petrem 
Bironem v expozici „Na dvoře vévodském“ s možností fotografo-

vání v interiéru. Úterý – neděle vždy v 9.30, 11.30, 13.00 a 15.00 
hodin. Vstupné se nemění. (Foto je v ceně vstupného). Doba tr-
vání prohlídky je 25 minut.
Pokud si budete chtít objednat prohlídku na jinou hodinu, volej-
te alespoň 2 dny předem na tel.: 608 181 921.

Těšíme se na Vaši návštěvu! Správa Státního zámku v Náchodě, 
www.zamek–nachod.cz 
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Stomatologická pohotovost
je v sobotu, 
v neděli a ve svátek 
vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

Stomatologická pohotovost

v obchodním domě Kaufland 
denně 8–20 hodin.

Lékárenská 
pohotovostní služ ba 

 5. 7. a 6. 7. MUDr. Tomáš Žďárský Náchodská 240,
  Dolní Radechová tel.: 491 424 322
 12. 7. a 13. 7. MUDr. Helena Ansorgová Sokolská 317,
  Červený Kostelec tel.: 491 462 800
 19. 7. a 20. 7. MUDr. Renata Čábelková Jiřího z Poděbrad 937,
  Hronov tel.: 491 482 911
 26. 7. a 27. 7. MUDr. Blanka Filipová Komenského 10,                
  Nové Město nad Metují tel.: 491 472 721
 2. 8. a 3. 8. MUDr. Blanka Grummichová Studnice 31 
   tel.: 491 422 104
 9. 8. a 10. 8.   MUDr. Blanka Hulánová Smetanova 144
  Nové Město nad Metují tel.: 491 428 502
 16. 8. a 17. 8 MUDr. Milan Hýbl Hálkova 367,
  Náchod tel.: 491 428 636
 23. 8. a 24. 8. MUDr. Vlasta Hýblová Hálkova 367,
  Náchod tel.: 491 428 636
 30. 8. a 31. 8. MUDr. Alois Vejmola Palackého 20
  Náchod tel.: 491 424 524

AKCE PRO VEŘEJNOST
 V sobotu 10. srpna od 9 hodin v kostele Sv. Vavřince pořá-

dá ve spolupráci Déčko Náchod a katolická církev TRADIČNÍ 
VAVŘINECKOU MŠI, kterou celebruje děkan Boguslaw Partyka.

 V termínu od 25.–31. srpna 2014 proběhne v Náchodě výměna 
mládeže DRAMA WITHOUT DRAMA estonské dramatické skupi-
ny a náchodského souboru DREJG. V pátek a sobotu Vám před-
vedou své umění v ulicích města. Tento projekt je realizován 
za podpory programu Evropské komise Erasmus +.

ČERVENEC–SRPEN
PROGRAM

www.decko-nachod.cz

50 LET DÉČKA
VÝZVA pro bývalé pracovníky a externisty – oslavy 
padesátin Déčka 4.–5. září 2014. Zveme všechny bývalé 
pracovníky a externí vedoucí na oslavu padesátých 
narozenin Déčka Náchod. Společenské setkání proběhne 
v prostorách Déčka v pátek 5. září od 19 hodin. Prosíme, 
ozvěte se nám, rádi vás zase uvidíme.

Program oslav 50. narozenin Déčka:
Po oba dny – výstava výtvarných prací

 Čtvrtek 4. září 2014 
Den otevřených dveří Déčka
9–12 hodin – aktivity pro MŠ a 1. stupeň ZŠ v budově 
i v zahradě Déčka (na objednání)
12–15 hodin – aktivity pro 2. stupeň ZŠ a veřejnost 
v budově i v zahradě Déčka (ZŠ na objednání)
15–17 hodin – prohlídka budovy Déčka s průvodcem

 Pátek 5. září 2014
Den otevřených dveří Déčka
9–12 hodin – aktivity pro MŠ a 1. stupeň ZŠ v budově 
i v zahradě Déčka (na objednání)
12–15 hodin – aktivity pro 2. stupeň ZŠ a veřejnost 
v budově i v zahradě Déčka (ZŠ na objednání)
15–17 hodin – pódiová vystoupení kroužků Déčka, 
prohlídka budovy Déčka s průvodcem
16–19 hodin – koncert členských a spřátelených kapel 
Déčka – pódium v zahradě

 od 19 hodin – společenský večer pro zvané přátele 
Déčka s jazzem a písničkami kapely SPLAV

GALERIE výtvarného umění v Náchodě

Pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavy:
  České umění ze sbírky GVUN (I. část – malba)

GVUN poprvé představuje v reprezentativním výběru svůj 
fond českého umění do poloviny 20. století. 
(přízemí jízdárny, do 31. 8.) 

  Lubomír Zeidler (1931–2003) – z malířského díla
Výběr z díla pozoruhodného, ale neznámého malíře z Hlav-
ňova u Police nad Metují, jehož pojetí výtvarné tvorby, 
vztah ke světu i volbu lesnické profese formovala krajina, 
přírodní prostředí obecně a les zvláště. Zdroji jeho kultur-
ně-přírodní výtvarné mytologie přírody a lesa byla roman-
tická básnická představivost, tajemství lesních interiérů 
a antické mýty. Svůj osobitý způsob vidění přírodní reality 
vkládaný do výtvarného umění opíral o zvládnutou malíř-
skou techniku, které se naučil u Františka Muziky.
(jízdárna – ochoz, do 31. 8.)

 Alexandra Moralesová 
 a Laura Victorie Delgado / 
 Voyerismo vegetal. Důvěrné zahrady
Výstava z cyklu Umělci do 40 let
Mladé výtvarnice se po svém pozorování náchodské domá-
cí flóry (na balkónech, v oknech, malých sídlištních zahrád-
kách) pokusí podat obraz této důvěrné „krajiny“ a zazna-
menat její variace. Pomocí světelných a stínových projekcí 
v galerii představí zvláštní herbář náchodský.
(jízdárna – kabinet kresby, grafiky a fotografie, 3. 7. – 31. 8.)
Vernisáž 2. července v 17 hodin.

Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. 
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Církve v NáchoděSdružení zdravotně postižených
www.szdp-nachod.cz

Náboženská obec Církve československé husitské
Husův sbor, Raisova 806, 547 01 Náchod. Farář ThDr. Stanislav 
Švarc ThD. Kontakt: 776 736 885, 491 426 22, e-mail: stanislav.
svarc@volny.cz, www: nachod.ccshhk.cz. Bohoslužby: neděle 
8.30 hod. Úřední hodiny: středa 15–17 hod. Kolumbárium je ote-
vřeno denně 9–17 hod. Biblické hodiny – čtvrtek 16.00–18.00 hod.
Římskokatolická farnost
Děkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, 547 01 Náchod. Telefo-
ny: kancelář 491 428 355, děkan P. ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka 
603 861 275, výpomocný duchovní P. Václav Hejčl 776 283 073, 
pastorační asistentka Hana Zítková 721 697 409, e-mail: farnost.
nachod@tiscali.cz. Úřední hodiny: po, st 8.15 do 10.00, od 16.45 
do 17.30, pá 8.15 do 10.00, v jinou dobu kdykoliv po předchozí 
domluvě. Bohoslužby v kostele sv. Vavřince: út 18.00, st 16.00, čt 
7.00, pá 18.00, so 18.00, ne 7.30, 9.00; v kapli v České Čermné ne 
10.30. Mše sv. v kapli na zámku 5. 7. a 2. 8. v 16.00 hod. Poutní 
mše sv. v kostele sv. Vavřince s posvěcením chleba se uskuteční 
v neděli 10. 8. od 9.00 hod.
Českobratrská církev evangelická
Purkyňova 535, farář Mgr. Marek Bárta, mobil: 604 892 182, e-
-mail: nachod-sonov@evangnet.cz. Bohoslužby vždy v neděli 
v 9.00 hod. (není-li uvedeno jinak) ve sborovém domě v Nácho-
dě, v 10.30 hod. v kostele v Šonově a od 16.00 hod. ekumenické 
bohoslužby v Evangelickém domově Betanie (Špreňarova 1053). 
Rodinné bohoslužby pro celý sbor s vysluhováním Sv. Večeře 
Páně v neděli 27. 7. od 10.00 hod. v evangelickém kostele v Šo-
nově a v neděli 10.8. od 10.00 hod. v evangelickém kostele v Bo-
huslavicích nad Metují. Tábor pro děti od 6 do 12 let v Tisu v ter-
mínu 27. 7. – 3. 8. a tábor dorostu – konfi rmandů u Broumova 
v termínu 25. 8. – 29.8. Biblické hodiny ani bohoslužby v Do-
mově důchodců v Náchodě se v době prázdnin nekonají. Pře-
hled všech akcí a aktuální informace naleznete vždy na adrese 
www.nachod-sonov.evangnet.cz.
Církev adventistů sedmého dne
Tyršova 207, budova Sokola – 2. patro (bývalá Soukromá střed-
ní podnikatelská škola), kazatel Petr Adame, mo bil: 605 874 765, 
e-mail: petr.adame@volny.cz. Bohoslužby každou so bo tu od 9.30 h.
Církev bratrská
Purkyňova 584, tel./fax: 491 427 332; kazatel Ing. R. Sta něk, 
e-mail: rostislav.stanek@cb.cz; kazatel senior RNDr. P. Ja vor nic-
ký, CSc.; stránky sboru: www.cb.cz/nachod. Bo ho služ by v neděli 
v 9.30 hod., studium Bible ve středu v 18.30 hod.
Církev Nový Život 
Raisova 253 (za okresním soudem), tel. 605 450 384, 
www.novyzivot.cz. Bohoslužby v neděli v 9.30 hod.

přeje všem našim členům a příznivcům pěkné prožití letních 
dnů, hodně příjemných zážitků při poznávání krás naší země, 
pohodovou relaxaci v kruhu rodiny nebo na prázdninových po-
bytech v zajímavých destinacích.
I o prázdninách pracuje stálá služba SZdP Náchod, jako obvykle 
každou středu v naší klubovně, Palachova ul. 1303 (budova Sou-
du). Od 13.00–15.00 hod. 
Co chystáme: V měsíci září výlet do Polska s degustací ryb – pro-
gram zájezdu bude upřesněn s ohledem na zdravotní stav účast-
níků.                   Za výbor SZdP Náchod: O. Frühaufová, M. Čiháček

 Jaromír Jirásek, Náchod – Pavlišov 54
Nabízím: zhotovení, opravy, nátěry a rekonstrukce 

střech, pokládku veškerých střešních krytin, 
oplechování komínů, montáž střešních oken, svodů, 

okapů, zhotovení ozdobných klempířských prvků, 
výstavbu dřevěných pergol, garáží a přístřešků.

Zaručuji profesionálně odvedenou práci 
za rozumné ceny.

Mob.: 777 219 382
E-mail: jaromir.jirasek@centrum.cz

KLEMPÍŘSKÉ, POKRÝVAČSKÉ 
a TESAŘSKÉ PRÁCE

grafi cké studio a tisk
603 311 052 | studio@creopress.cz | www.creopress.cz

 PROSPEKTY | KNIHY | VIZITKY | PLAKÁTY | SAMOLEPKY | REKLAMA
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Městská knihovna Náchod informuje v červenci a srpnu 2014
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Rozvoz knih
nemocným nebo starším občanům se uskuteční v úterý 1.7. 
a v pátek 1.8. v dopoledních hodinách.

Výstavy
Hala

 23. 6. – 7. 7. Výstava výtvarného spolku AMAG
Obrazy, kresby k výročí 760. let vzniku města Náchod
Studovna

 Výstavy fotografií Alexandra Skalického: 
Trojúhelník v krajině 1. 7. – 31. 7. Soubor fotografií z roku 1983

 Pražské ateliery sedmdesátých let 1.–30. 8.
Oddělení pro děti 

 Výstava obrázků dětských čtenářů

Na podzim startuje v náchodské městské knihovně nový projekt
„BABI, DĚDO, JDEME DO TOHO SPOLU“
Prarodič a vnouče ve věku  6–12 let utvoří studijní tým, kte-
rý bude chodit do knihovny na „přednášky“ a plnit úkoly 
v terénu. Dvojice si bude navzájem pomáhat a radit při ře-
šení různých úkolů. Čeká je při tom hlavně spousta nových 
informací, zážitků, dobrodružství, pátrání a zábavy.
Projekt má za cíl hravou formou rozvíjet a posilovat mezige-
nerační vztahy a dětem rozšířit obzory v různých oblastech.
Tématem pilotního dílu je Hledání historie Náchoda a stu-
dijní týmy v něm budou putovat časem. Čeká je přednáš-
ka o pravěku a středověku i s procházkou po historickém 
jádru města, dozvědí se o středověkých epidemiích, zažijí 
kurz kaligrafie, navštíví muzeum, zámek, blízká opevnění. 
Máme slíbenou přednášku o tradicích našich předků i s ná-
slednou dílnou. Jedna lekce bude věnovaná slavným náchod-
ským rodákům a starosta Jan Birke nám popovídá o součas-
nosti města.
Přednášky se budou konat jednou měsíčně, pravděpodobně 
v sobotu, bude jich celkem deset během roku, a budou při-
způsobeny dětskému posluchači.
Pokud máte chuť se do toho pustit s námi, přijďte se přihlá-
sit do studovny knihovny. Cena desetiměsíčního cyklu bude 
500 korun pro tým.

 KURZ DĚJIN UMĚNÍ
Od září 2014 začne (vedle Náchodské univerzity volného času) 
samostatný a víceletý kurz dějin umění. Lekce bude trvat vždy 
hodinu a půl. Do kurzu se mohou přihlásit zájemci bez ohledu 
na dosažené vzdělání a věk. Nebude se zkoušet ani známkovat. 
Pokud chcete kurz navštěvovat, ve studovně knihovny jsou při-
pravené přihlášky, zatím předběžné. Vše doladíme na začátku 
září. Poslední volná místa.

Oddělení pro děti 
 Soutěžní hra k výročí 760 let od založení města

V květnu jsme vyhlásili soutěž  Náchod – moje město pro všechny děti  
a středoškoláky, kteří se zajímají o dějiny našeho města a baví je 
pátrat po zajímavostech z historie. Od května do listopadu bude-
me v knihovně, na našich webových stránkách a v Náchodském 
zpravodaji zveřejňovat každý měsíc dvě otázky. Vaším úkolem 
je na ně správně odpovědět a odpovědi nám odevzdat v dětském 
oddělení. Můžete je nosit každý měsíc nebo pak všechny najed-
nou. Ale pozor! Do soutěže musíte být přihlášeni. Soutěžíme 
o pěkné ceny.
Otázky na červenec a srpen:
5) Během třicetileté války byl do Náchoda zavlečen mor. Ve kterém 
roce to bylo?
6) Byl Náchod za třicetileté války dobyt Švédy?
7) Ve kterém roce byl Náchod vážně zasažen ničivým požárem, bě-
hem něhož shořela většina domů i kostel?
8) Jak se jmenoval majitel náchodského panství, který již v roce 1799 
umožnil svým poddaným nahradit fyzickou, „naturální“ formu ro-
boty finančním vyrovnáním?

 O prázdninách si přijďte pro tematické kufříky 
 a deskové hry
Dominion, Afrika, Poštovní kurýr, Cestujeme po hradech a zám-
cích – deskové hry po pokročilé hráče, které si můžete vypůj-
čit domů. Tematické kufříky:  Detektivové, Dinosauři, Doprava, 
Lidské tělo, Logopedie, Moře, Princezny, Rytíři, Vesmír a Zvířa-
ta –kufříky plné knížek, her a hraček pro celou rodinu. Půjčuje-
me za stejných podmínek (vratná kauce 200 Kč a výpůjční doba 
maximálně dva měsíce) v dětském oddělení.
Podrobné informace o všech akcích knihovny najdete na plakátcích 
a na www.mknachod.cz.                (Vo)
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TRANSFORMERS: ZÁNIK FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Společně proti svému konci aneb nehrozí nám válka, hrozí nám zánik! Akční dobrodružné sci-fi o mechanických mimozemských kolosech, kteří se umí maskovat jako obyčejná auta. V hlavní roli 
Mark Wahlberg, režie opět Michael Bay. Film uvádíme v českém znění i s českými titulky ve 3D i 2D verzi. Vstupné 3D verze 150 Kč, 2D verze 120 Kč. Mládeži přístupný..

STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
Dobrodružná komedie, natočená podle stejnojmenného bestselleru Jonase Jonassona. České titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

NA HRANĚ ZÍTŘKA
Žít. Zemřít. Zažít znovu a zase znovu… Tom Cruise a Emily Blunt v hlavních rolích strhujícího akčního sci-fi. O vojákovi, jenž válčí proti mimozemské invazi a je chycen v časové smyčce, která mu 
umožňuje prožívat tentýž den stále a stále dokola. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný..

 CHRAŇ NÁS OD ZLÉHO
Opravdové zlo vás teprve čeká… Napínavé vyšetřování série znepokojivých a nevysvětlitelných zločinů, inspirované skutečným příběhem newyorského policisty Ralpha Sarchieho. Eric Bana v hlav-
ní roli horového krimi, uváděného s českými titulky. Vstupné 140 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupný.

RIO 2
Vítejte v džungli! Z poklidného brazilského Ria zpět do amazonské džungle za novými dobrodružstvími papoušků Blua a Perly a jejich dětí… Rodinná animovaná komedie, uváděná v českém znění.
Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný..

JAK VYCVIČIT DRAKA 2 FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Další dobrodružství mladého snílka Škyťáka, který si vycvičil draka Bezzubku a spřátelil se s ním… a jejich nové dobrodružství je přivede do těžko přístupné ledové jeskyně, která je domovem stov-
ky neznámých divokých draků… Rodinnou animovanou komedii uvádíme v českém znění. Vstupné 3D verze 140 Kč, děti do 15 let 120 Kč, 2D verze 125 Kč, děti do 15 let 100 Kč. Mládeži přístupný..

GODZILLA
Impozantní monstrum opět přichází! Tentokráte se ve filmu postaví proti zlým nestvůrám ohrožujícím samou existenci lidstva, kterým vdechla život vědecká arogance lidí. Akční dobrodružný fan-
tastický sci-fi thriller, uváděný s českými titulky. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

FAIR PLAY
Jsou hranice, za které se nejde… Drama režisérky Andrey Sedláčkové o úskalích sportu v osmdesátých letech v Československu. Ve hře jsou: výkonnost, anabolika, olympiáda i emigrace… Hrají: Ju-
dit Bárdos, Anna Geislerová, Roman Luknár, Eva Josefíková, Ondřej Novák, Roman Zach, Igor Bareš a další. Vstupné 80 Kč.. Doporučená přístupnost: od 12 let.

NĚŽNÉ VLNY
Příběh první osudové lásky. Česká komedie režiséra Jiřího Vejdělka. Hrají Táňa Pauhofová, Hynek Čermák, Robert Cejnar, Lucie Šteflová, Vojtěch Dyk, Jan Hartl, Jan Budař, Taťjána Medvecká a Vác-
lav Kopta. Vstupné 80 Kč.. Mládeži přístupný.. 

POJEDEME K MOŘI
Neobyčejný příběh o zdánlivě obyčejných věcech… aneb o klukovi, který chce být slavným režisérem. Film, který vás dojme i pobaví. Režijní debut herce Jiřího Mádla, natočený podle jeho vlastní-
ho scénáře. Vstupné 80 Kč.. Mládeži přístupný..

GRAVITACE FILM PROMÍTÁME VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Nepouštěj se! Napínavý sci-fi thriller o zdánlivě rutinní výpravě do kosmu, při které došlo ke katastrofě… V hlavních rolích Sandra Bullock a George Clooney. Film získal celkem sedm Oscarů za rok 
2013. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný..

LEGO PŘÍBĚH
Příběh průměrňáka, který zachránil svět… Animovaná rodinná akční komedie o obyčejné a dokonale průměrné Lego figurce, která je omylem považována za nejvýjimečnější osobu, která jedině 
může zachránit svět… České znění. Vstupné 80 Kč.. Mládeži přístupný..

BABOVŘESKY 2
Pokračování letní komedie režiséra Zdeňka z jedné udrbané a všehoschopné vesnice… Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
Režisér Jan Hřebejk se opět vrátil k žánru komedie! A to v tandemu s jedním z našich nejvtipnějších a nejoriginálnějších autorů Petrem Kolečkem, scenáristou Okresního přeboru. O únosu nevěsty, 
který se dost nepovedl, o důležitém hokejovém utkání a koktejlu, který si holky nalejou, až když je ten správný čas… Vstupné 110 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

PUTOVÁNÍ S DINOSAURY FILM PROMÍTÁME VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Zapomeňte na Jurský park! Teprve teď máte opravdu možnost stát se součástí světa, v němž vládnou dinosauři. To, co jste si mohli zatím jen představovat, se stává skutečností a vaše cesta do dru-
hohor může začít. Zažijete putování s dinosaury v dobách, kdy vládli Zemi. České znění. Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

22 JUMP STREET
Pařba a zábava ve jménu zákona… Policejní důstojníci Schmidt a Jenka jsou pověřeni prací v utajení na místní vysoké škole. V hlavních rolích akční komedie Jonah Hill a Channing Tatum. České titulky.
Vstupné 130 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

MIKULÁŠOVY PATÁLIE NA PRÁZDNINÁCH
Dlouho očekávané prázdniny jsou konečně tady a malý Mikuláš, jeho rodiče a babička vyrazili k moři. Rodinná dobrodružná komedie podle knižní předlohy René Goscinny, uváděná v českém znění.
Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

NOE
Konec světa právě začíná… Výpravné katastrofické drama, které vám odvypráví jednu z nejstarších legend lidstva tak, jak jste ji asi ještě neslyšeli. V hlavních rolích Russell Crowe, Anthony Hop-
kins, Jennifer Connelly a Emma Watson. Film uvádíme v českém znění. Vstupné 100 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let

THE AMAZING SPIDER-MAN 2
Být Spider-Manem je skvělé. Není úžasnější pocit než se prohánět mezi mrakodrapy a být skutečným hrdinou. V hlavních rolích akčního dobrodružného filmu Andrew Garfield, Emma Stone a Jamie 
Foxx. České znění. Vstupné 80 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let

JOE
Drsný příběh o přátelství podle románu spisovatele Larryho Browna. Pouto mezi horkokrevným tvrďákem Joem a chudákem teenagerem Garrym - pouto, které jim oběma změní život. V hlavních 
rolích Nicolas Cage a Tye Sheridan. České titulky. Mládeži do 15 let nepřístupný

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ
Veverčák Surly a jeho krysí kamarád Buddy mají něco za lubem… Animovaná rodinná komedie, uváděná v českém znění. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

DĚDICTVÍ ANEB KURVASENEŘÍKÁ
Legenda se vrací! Volné pokračování kultovní české komedie z roku 1992. Na plátno se tak opět vrátí hlavní hrdina příběhu Bohuš v podání Bolka Polívky a spolu s ním i známé i nové postavy… Re-
žie Robert Sedláček. Vstupné 80 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

RANHOJIČ
Cesta z temnoty za světlem poznání. Historický velkofilm podle slavného románu Noaha Gordona, výpravná podívaná a vzrušující téma počátků lékařství, střet orientu a Evropy, ale hlavně epický 
příběh a láska. České titulky. Vstupné 90 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Úžasné filmové komediální dobrodružství od tvůrců filmu „Na vlásku“. Rodinný animovaný film, který byl oceněn dvěma Oscary za rok 2013. České znění. V rámci filmu je uváděn i krátký film „Mic-
keyho velká jízda“. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupný.

NA HRANĚ ZÍTŘKA
Žít. Zemřít. Zažít znovu a zase znovu… Tom Cruise a Emily Blunt v hlavních rolích strhujícího akčního sci-fi. České titulky. Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupný.

JAK VYCVIČIT DRAKA 2
Další dobrodružství mladého snílka Škyťáka, který si vycvičil draka Bezzubku a spřátelil se s ním… a jejich nové dobrodružství je přivede do těžko přístupné ledové jeskyně, která je domovem stov-
ky neznámých divokých draků… Rodinnou animovanou komedii uvádíme v českém znění. Vstupné 125 Kč, děti do 15 let 100 Kč. Mládeži přístupný.

ÚSVIT PLANETY OPIC FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 2D A VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI 
Poslední šance na mír… Akční sci-fi o boji o moc, kdo bude vládnoucím živočišným druhem na Zemi. Napětí mezi lidskou a lidoopí komunitou narůstá, sílí i boj o moc uvnitř obou skupin. Tohle na-
pětí může vyřešit jen fatální střet, po němž bude zcela nezpochybnitelné, kdo se stal vládcem planety Země. Uvádíme ve formátu 2D i 3D s českými titulky. Vstupné 3D verze, 2D verze. Doporuče-
ná přístupnost: od 12 let.

MONTY PYTHON LIVE (PŘEVÁŽNĚ) SATELITNÍ PŘENOS Z LONDÝNSKÉ 02 ARÉNY
Přichází Poslední noc Monty Pythonů... Po více než třiceti letech se na pódiu znovu sejdou členové legendární komediální skupiny Monty Python. Znovu zahrají některé ze svých nejlepších skečů, 
a to s moderním, aktuálním, pythonovským švihem! Poslední show bude obsahovat trochu humoru, hodně patosu, hudbu a špetku starověkého sexu... Uvádíme v anglickém originále s doprovod-
nými českými titulky. Vstupné 250 Kč.

LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI FILM PROMÍTÁME DIGITÁLNĚ VE FORMÁTU 3D S BRÝLEMI
Létají tam, kam se jiní neodváží! Rodinná animovaná dobrodružná komedie o dalších osudech Práška a jeho kamarádů v elitním týmu hasičských letadel, jež svůj život zasvětila ochraně historic-
kého národního parku před lesními požáry. České znění. Vstupné 175 Kč, děti do 15 let 145 Kč, v pondělí tzv. levný den – jednotné vstupné 150 Kč. Mládeži přístupný.

ZEJTRA NAPOŘÁD
Každou noc milióny lidí usínají s tím, že změní svůj život a že zítra udělají něco konečně jinak… Drama i komedie debutujícího režiséra Rudolfa Havlíka. V hlavních rolích Pavel Batěk a Vica Kere-
kes, v dalších rolích Filip Blažek, Klára Issová, Jana Přeučil a Jiří Lábus. Vstupné 140 Kč. Doporučená přístupnost: od 12 let.

TRANSFORMERS: ZÁNIK
Akční dobrodružné sci-fi o mechanických mimozemských kolosech, kteří se umí maskovat jako obyčejná auta. V hlavní roli Mark Wahlberg, režie opět Michael Bay. Film uvádíme v českém znění.
Vstupné 120 Kč. Mládeži přístupný.

LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI
Rodinná animovaná dobrodružná komedie o dalších osudech Práška a jeho kamarádů v elitním týmu hasičských letadel, jež svůj život zasvětila ochraně historického národního parku před lesní-
mi požáry. České znění. Vstupné 130 Kč, děti do 15 let 105 Kč. Mládeži přístupný.

dále hrajeme – HERCULES, DÍRA U HANUŠOVIC, JAK VYCVIČIT DRAKA 2, BABOVŘESKY 2, 10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU
ZVONILKA A PIRÁTI, X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST, STRÁŽCI GALAXIE – SLEDUJTE PLAKÁTY ČERVENEC – SRPEN

1. út v 17 hod – 2D DABING
1. út v 19.45 hod – 2D č. tit.
2. st pouze v 17 hod – 3D DABING

2. středa pouze ve 20 hod

3. čtvrtek pouze ve 20 hod

3. čtvrtek pouze v 17.30 hod
4. pátek pouze ve 20 hod
5. sobota pouze ve 20 hod

4. pátek pouze v 17.30 hod

5. sobota pouze v 17.30 hod – 2D
7. pondělí pouze v 17.30 hod – 3D

6. neděle pouze v 17.30 hod

6. neděle pouze ve 20 hod

7. pondělí pouze ve 20 hod

8. úterý pouze v 17.30 hod

8. úterý pouze ve 20 hod

9. středa pouze v 17.30 hod

9. středa pouze ve 20 hod

10. čtvrtek pouze ve 20.15 hod

11. pátek pouze v 18 hod

10. čtvrtek pouze v 18 hod
11. pátek pouze ve 20 hod

10. čtvrtek pouze v 16 hod
11. pátek pouze v 16 hod
12. sobota pouze v 17.30 hod

12. sobota pouze ve 20 hod

13. neděle pouze v 17.30 hod

13. neděle pouze ve 20 hod
14. pondělí pouze ve 20 hod

14. pondělí pouze v 17.30 hod

15. úterý pouze v 17.30 hod

15. úterý pouze ve 20 hod

16. středa pouze v 17.30 hod

16. středa pouze ve 20 hod

18. pátek pouze v 18 hod

17. čt pouze ve 20 hod – 3D
18. pá pouze ve 20.15 hod – 2D
19. sopouze ve 20 hod – 3D
20. ne pouze v 17.15 hod – 2D

20. neděle ve 20 hod

17. čt, 19. so pouze v 17.30 hod
18. pá, 22. út pouze v 16 hod
20. neděle pouze v 15.30 hod
21. po, 23. st pouze v 17.30 hod

21. pondělí pouze ve 20 hod
22. úterý pouze v 18 hod
23. středa pouze ve 20 hod

22. úterý pouze ve 20 hod

24. čtvrtek pouze v 16 hod
25. pátek pouze v 16 hod
26. so, 27. ne pouze v 16 hod



www.pivobrani.eu

12:00  Flendrs 
13:30  Nanovor 
15:00  Heebie Jeebies 
16:30  Vaťák (Kabát revival) 
18:00  Mr. Cocoman 
19:30  Mother´s Angels 
21:00  Věra Špinarová 
22:30  Lucky Losers
24:00  Blues Mystery Zákaz vstupu se zvířaty!

Vstupné: 90 Kč předprodej/100 Kč na místě, děti do 130 cm v doprovodu rodičů zdarma 
E-mail: info@pivobrani.eu, tel.: 777 642 009

vstupenky on line   www.kupvstupenku.cz

Věra      Špinarová 

19. 7. 2014

Masarykovo náměstí
Náchod


