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HRA KY
P A P Í R N I C T V Í  
 U KALÍŠKU 
D EV NÉ HRA KY: VLÁ KY, KOLEJE A P ÍSLUŠENSTVÍ 

STAVEBNICE WALACHIA, GEOMAG, INTELIGENTNÍ 
PLASTELÍNA, KULI KOVÁ MODELÍNA, KOUZELNÝ PÍSEK 

Náchod, roh ulic Volovnice a Hurdálkova
 

Otev eno: PO – PÁ  9:00 –17:00 
SO 9:00 –11:30

www.myhaus.cz                                               
www.vsmix.cz 

Na Kozinku 13, 549  31  Hronov
Tel.: 774 701 717         e-mail: info@vsmix.cz

OKNA – plastová – hliníková – dřevěná   
DVEŘE – vchodové – interiérové PORTA, DRE, INVADO, VOSTER, GERDA

VRATA – sekční – rolovací
ŽALUZIE – PŘEDOKENNÍ ROLETY – NOVINKA ROLETKY DEN A NOC  

– SÍTĚ PROTI HMYZU – PARAPETY – MARKÝZY

NEJLEVNĚJŠÍ V REGIONU!

AUTOSERVIS JIŘÍ TACLÍK
Autodiagnostika – měření sporadických závad

Profesionální čištění filtru DPF
Ekologicka likvidace autovraku

Studnice 138 • Tel.: 608 555 540
info@autoservistaclik.cz • www.autoservistaclik.cz

Podlahy
Vinyl • PVC

Laminát
Koberce

Interiérové 
dveře

Tel: 776 583 501
Kladská 104, Náchod
domivocz@seznam.cz

www.domivo.cz

Jarmila Zemánková, 
Tyršova ul. 65, Náchod (vjezd na náměstí TGM)

Svatomartinská vína  
11. 11.  v 11 hodin zahájen prodej

Na zakázku a každému 
na míru nabízím 

nerezové výrobky:
vnitřní i venkovní zábradlí, 

schody, venkovní sušáky na prádlo, 
přístřešky nad dveře, pergoly, 
hliníkové koše na dříví a další 
výrobky dle přání zákazníka.

tel. 608 233 084

Základní umělecké školy se mají 
čím pochlubit
Hned dvě základní umělecké ško-
ly představí výsledky své práce 
na koncertě v České Skalici.
Kvality NOVOMĚSTSKÉ FILHAR-
MONIE (NoFi) pramení ze smy-
sluplné práce dirigenta Jaroslava 
Rybáčka a z píle i nadšení mladých 
muzikantů. Není proto divu, že or-
chestr, který působí při Základní 
umělecké škole Bedřicha Smetany 
v  Novém Městě nad Metují, získal 
ocenění jak v tuzemsku, tak i v za-
hraničí. V  hudební dílně NoFi 
vznikají i ojedinělé projekty. Novo-
městská fi lharmonie nás tentokrát 
provede hudbou různých zemí světa. 

Symfonický orchestr DECAPODA 
je se svými téměř šedesáti členy 
největším souborem ZUŠ Jaroslava 
Kociána v  Ústí nad Orlicí.  Zákla-
dem jeho repertoáru jsou klasické 
skladby určené pro toto obsazení, 
které doplňují úpravy fi lmových 
a populárních melodií. Decapoda se 
stabilně umísťuje na předních mís-
tech národní soutěže školních sou-
borů. Oba tyto velké a věkem inter-
pretů mladé orchestry se představí 
na  koncertě v  neděli, 13. 11. 2016 
od 17:00 v českoskalické sokolov-
ně. NoFi i Decapoda se s Vámi těší 
na viděnou.   Foto: archiv NoFi

Polická univerzita
Do  23. listopadu probíhá další se-
mestr Polické univerzity volného 
času. 16. listopadu čeká její studen-
ty  přednáška o  díle K. J. Erbena, 
20. listopadu  se zase bude „probí-
rat“ Otec vlasti – Karel IV.

KUCHAŘE / KUCHAŘKU

v Náchodě

Z důvodu rozšíření
 kolektivu přijme

na HPP samostatnost, 
praxe v oboru podmínkou

tel. 608 277 340 
nebo osobně na hotelu 

u p. Tomáše Hynka

WWW.GATENACHOD.CZ

Statistika návštěvnosti 
Navzdory nástupu podzimu vykázalo 
Infocentrum Broumovska v  měsíci říj-
nu velmi dobrou statistiku návštěvnosti. 
Vyplývá z  ní, že „íčko“ v  tomto měsíci 
navštívilo 601 broumovských občanů, 
1302 tuzemských a 117 zahraničních ná-
vštěvníků. Celkem se jedná o 2020 osob. 

Setkání informačních 
center
 Společnost Branka, o.p.s. pořádá 
pravidelně 2 x ročně setkání pracov-
níků informačních center Kladského 
pomezí. Ke zhodnocení uplynulé turi-
stické sezóny se zástupci turistických 
center česko-polského pohraničí nyní 
sešli  na Farmě Wenet na Broumov-
sku. Setkání se zúčastnila i zástupkyně 
oddělení regionálního rozvoje z Kraj-
ského úřadu Královéhradeckého kra-
je. Nechyběla ani držitelka certifi kátu 
Regionální produkt Kladského pomezí 
paní Lydie Birkeová – Mrázová, která 
se zabývá výrobou bytových dekorativ-
ních předmětů. Připomeňme pro ne-
zasvěcené, že prvním certifi kovaným 
výrobcem Kladského pomezí se staly 
bylinné sirupy Camellus, které se vyrá-
bí v Červeném Kostelci.



   V  prostorách radnice v  Klodzku se 
uskutečnilo setkání, jehož cílem je 
prohloubení česko – polské regionál-
ní spolupráce v  přímých kontaktech 
mezi obyvateli příhraničních oblastí.  
Iniciátorem setkání bylo Stowarzysze-
nie „Promyk“ – Klub seniora. Zástupci 
polského klubu seniorů by rádi navázali 
spolupráci s obdobným subjektem z Ná-
choda. Prostředníkem pro toto oslovení 
se stali zástupci klodzké samosprávy, 
které vedl místostarosta Wieslaw Tracz. 

Českou stranu při jednání zastupoval 
místostarosta Miroslav Brát. Předsta-
vitelé Klodzka i  Náchoda deklarovali 
zájem a podporu při navázání kontaktů 
mezi    kluby seniorů v obou městech. 
Bylo dohodnuto, že město Náchod 
zprostředkuje předání výzvy ke  spolu-
práci a pokud se na ni objeví očekávaná 
refl exe, další schůzka, která by posunula 
spolupráci českých a  polských seniorů 
do  konkrétnější podoby, se uskuteční 
v  Náchodě. Výzva od  Klubu seniorů 

z  Klodzka se týkala společných aktivit 
v  podobě výletů, setkání, přednášek, 
vzájemného poznávání kultur obou 
zemí, zvyků, lidových tradic atd. Klub 
seniorů z  Klodzka však jde ve  své na-
bídce pro spolupráci mnohem dál – rád 
by totiž nabídl náchodským seniorům 
účast ve  společném česko – polském 
mikroprojektu, který by umožnil zís-
kání fi nančních prostředků z  vnějších 
zdrojů pro další rozvoj a plánování spo-
lečných aktivit. Města Náchod a Klod-
zko by v tomto partnerství měla pouze 
podpůrnou úlohu  a  pomohla by při 
administraci projektu. Po  skončení se-
tkání na  radnici  byli zástupci Náchoda 
pozváni na  neformální návštěvu ještě 
do  prostor klodzkého Klubu seniora. 
„Je to velmi zajímavá iniciativa, pro kte-
rou se pokusíme zprostředkovat refl exi 
v  Náchodě. I  kdyby se hned nepodařil 
záměr společného cíle českých a polských 
seniorů v  režimu mikroprojektu, již sa-
motné přímé kontakty mezi subjekty 
zastřešujícími aktivity seniorů v Klodzku 
a  Náchodě by byly cenným a  konkrét-
ním vkladem pro další vzájemné česko 
– polské poznávání,“ říká místostarosta 
Miroslav Brát.
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VZPOMÍNÁME
Dne 6. 11. 2016 uplyne 5let, kdy nás navždy 

opustila naše milovaná maminka, babička,

paní Miluše Valešová
 z Náchoda. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Její rodina

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Rodinný dům s dvěma samostatný-
mi byty a dalšími pokoji pro uby-
tování v blízkosti vodní nádrže Rozkoš. 
Kompletní rekonstrukce, moderní kuchyň 
s jídelnou, krbová kamna, koupelna s ro-
hovou vanou.    Cena: 5 990 000,- Kč

Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž ..............................949 000,- Kč
Rodinný dům se zahradou ve vilové části na Františku v Novém Městě n/M ....................2 690 000,- Kč
Venkovské stavení s rekonstruovaným rybníkem v Bohuslavicích nad Metují ...................1 650 000,- Kč
Poloroubená chalupa ve Vernéřovicích, elektřina, voda, pozemek 3 412 m2 .........................590 000,- Kč
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě ve Velkém Dřevíči ....................................3 490 000,- Kč

Deset nejzdravějších 

potravin světa

 Léčivá moc česneku byla známa už ve starověku. Tibetští mnichové například 
tvrdí, že jeho pravidelná konzumace člověka omladí až o několik let. Česnek má 
svou domovinu ve střední Asii, odkud se brzy dostal i do Číny, Egypta a dalších 
starobylých civilizací. Pro své léčivé a posilující účinky byl ve starověku považo-
ván za posvátnou rostlinu. Jeho příděly údajně dostávali egyptští otroci stavějící 
pyramidy a stejně tak řečtí a římští vojáci na válečných výpravách.
 Česnek je objektem mnoha vědeckých studií. Má totiž široké spektrum anti-
biotických účinků. Tlumí růst různých mikroorganismů, bakterií, virů chřipky, 
oparů a ničí i některé parazity.  Jeho pravidelné užívání snižuje hladinu choleste-
rolu v krvi i krevní tlak. Užívaný jako doplněk potlačuje tvorbu krevních sraže-
nin. U starších lidí údajně snižuje růst aterosklerózy. Různé studie také prokázaly 
pozitivní vliv česneku na rakovinu žaludku, prostaty a tračníku. Máte bradavice 
a ne a ne se jich zbavit? Potřete si je drceným česnekem a budou pryč.
 Chceme-li být zdraví, měli bychom jíst česnek dvakrát až čtyřikrát týdně. Ale 
jednu nevýhodu tento všelék má – a tou je zápach, který je cítit z dechu. Poradím 
vám, jak na to. Zápach skvěle neutralizuje obyčejný bílý jogurt. Na vonný dech 
pak pomáhá například rozžvýkat několik kávových zrn nebo 
snítku čerstvé petrželky. A proto nemůžeme jinak než dát 
česneku rozhodně palec nahoru  

Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví 
a společného stravování, Teplice nad Metují, 

www.sshssteplicenm.cz

8. Česnek

Parčík při ulici 1. máje v Náchodě – Bělovsi a tamní památník obětem I. a II. 
světové války byl 28. října místem pietního aktu, který připomněl 98. výročí 
vzniku Československa. Akci organizačně připravil Místní klub sociálních de-
mokratů Náchod, který k účasti pozval stupce Svazu bojovníků za  svobodu, 
Konfederace politických vězňů i širokou veřejnost. V dobových uniformách při 
důstojné pietě asistovali členové klubu vojenské historie, hudební doprovod ob-
starali mladí hudebníci ze Základní umělecké školy v Náchodě, v jejichž podá-
ní zazněla i česká státní hymna. Přítomni byli také zástupci města Náchoda: 
místostarostové Ing. Jan Čtvrtečka a Miroslav Brát.  Foto Echo

VZPOMÍNKA
Dne 18. října uplynuly 3 smutné roky

od chvíle, kdy nás navždy opustila 
naše milovaná babička

paní  Jolana Plicková  z Náchoda.

Stále s láskou vzpomínáme.

Vnučky Dita a Kristýna, 
všichni blízcí příbuzní a známí.

Sedmdesátiny 

Zdeňka Halíře
 Náchodský grafi k Zdeněk Halíř 
oslavil životní jubileum – sedmde-
sát let. Mezi jeho  pracemi najdeme 
například razítko Novoroční poš-
tovny v  Jiráskově chatě na Dobrošo-
vě stejně jako sazbu a  návrh obálky 
knihy Náchod za  protektorátu. Řada 
jeho prací souvisí přímo s  Nácho-
dem, a  tak Zdeňku Halířovi popřáli 
do  dalších let hodně tvůrčího elánu  
na neformálním setkání v prostorách 
náchodské radnice i  místostarostové 
města Náchoda Ing. Pavla Maršíková 
a Miroslav Brát.  Foto archiv

Pamětní listy
Jeden z  pamětních listů města 
Broumova obdržel i krajanský spo-
lek Heimatkreis z německého For-
chheimu. Za spolek převzal pamět-
ní list jeho předseda Erik Buchholz. 
Dodejme, že spolek Heimatkreis 
sdružuje bývalé obyvatele Broumo-

va německé národnosti, kteří byli 
po  roce 1945 odsunuti. Spolek je 
velmi iniciativní v  publikační čin-
nosti, která uchovává historickou 
paměť Broumovska. Forchheim 
a Broumov pojí od roku  2001 part-
nerská smlouva.

Senior klub z polského Klodzka chce oslovit 
ke spolupráci náchodské seniory

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775

V  minulém čísle ECHA jsme vás 
informovali o  publikaci DENÍK 
1942-1945, která je tvořena osobní-
mi vzpomínkami tehdy 15-ti letého 
Michala Krause z  Náchoda na  ob-
dobí holocaustu v  časech druhé 
světové války. Tuto publikaci v sym-
bolickém počtu zakoupilo město 
Náchod a  poskytlo jako dar trojici 
svých základních škol pro podpo-
ru výuky tématu holocaustu. Kniha 
Michala Krause (nyní architekta ži-
jícího v USA) však neexistuje pouze 
v českém vydání, ale má i své cizo-
jazyčné mutace: německou a anglic-
kou.  obrázek: obálka vydání DENÍ-
KU v  angličtině (v  překladu Paula 
Wilsona), archiv A. Čtvrtečkové

Nezáživné kopečky i vybavená posilovna
Atletická tréninková skupina z  Ná-
choda byla opět na  podzimním sou-
středění.
V  termínu od  23. 10. - 30. 10. 2016 
zahájila přípravu jako každoročně 
ve Sporthotelu a okolí Ústí nad Orli-
cí. Každodenní tréninkové jednotky 
probíhaly ve dvoufázových etapách = 
dopolední tréninková jednotka byla 
především zaměřena na  opakované 
výběhy nezáživných kopečků a nabě-
hávání kilometrů na pilinovém 650m 
oválu. Odpolední tréninky byly buď 
na  umělé trávě - zaměřené na  tech-
niku běhu, skokanské cvičení, nebo 
v posilovně. Součástí hotelu je fi tcent-
rum, posilovna vybavena moderními 
posilovacími stroji se dvěma běžecký-
mi pásy, po kterých jsme v rámci tré-
ninku využívali regeneraci k uvolnění 
svalstva. Samozřejmě k tak náročným 
tréninkům neodmyslitelně patří 

regenerace, která byla ve formě vířiv-
ky, sauny a tzv. šlapaček. Celé soustře-
dění probíhalo podle předem připra-
veného plánu.
 Každý večer se v  pronajaté klu-
bovně Sporthotelu  promítalo = 

tréninkové jednotky a  trenér prová-
děl rozbory. Byl jsem celkově spoko-
jen s narůstající formou jednotlivých 
svěřenců před zahájením zimní halo-
vé sezóny.                                   
 Jiří Vondřejc - trenér
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ŽALUZIE

ZALOŽENO V ROCE 1994 JIŽ 21 LET NA TRHU

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 

mobil 603 531 304, 
andy.skalice@seznam.cz, 
www.andy-skalice.cz
 shrnovací dveře  žaluzie  textilní rolety 

 venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

PNEUSERVISY
JOPECO

Ceny přezutí již od 349,- 
Pneu již od 699,- 

Kupte si pneumatiky                    a získejte ZDARMA 
dvouletou záruku na neopravitelné poškození pneu.

www.jopeco.cz

AUTOSERVIS/PNEUSERVIS
Náchod, U Cihelny 1751
Tel.: 491 422 797
Mob.: 603 712 516
Po–Pá 7.00–17.30
So 8.00–12.00

PNEUSERVIS BROUMOV
Broumov, Soukenická 169
Tel.: 491 523 654
Mob.: 604 280 693
Po–Pá 7.00–16.00
So 8.00–12.00

PNEUGARANCE

MV č.34/2016 Sb. 

•  

•  

•

STAÈÍ
AVOLATZ

HOTOVOST

NA 13 A 16 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

AŽ  70.000 KÈ

POTŘEBUJETE 

PŮJČIT PENÍZE?
Nabízíme: 
Rychlé půjčky do 5 tis. Kč

Hotovostní půjčky do 50 tis. Kč

NEBANKOVNÍ HYPOTÉKY
Oproti zástavě nemovitosti

Bez dokládání příjmů 

a nahlížení do registrů

Až do 3mil. Kč

Vyplacení exekucí

tel.: 774 061 137

www.MARCONABYTEK.cz 
Kladská 106, 547 01 Náchod

775 725 520

PIEROTPIEROT

MARCONABYTEK

přijme
do pracovního
poměru

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ

Bližší informace Vám podá personální oddělení DPmHK, a.s. 

tel. 495 089 231 nebo 495 089 111
www.dpmhk.cz

lní oddělení DPmHK, a.s.í dděl í DP HK

ŘIDIČE
A  ŘIDIČKY

autobusů a trolejbusů
městské

hromadné
dopravy

• Profesionální přístup • časová fl exibilita • proškolení technici

Oprávnění na kotle  AGROMECHANIKA v.o.s, 
OPOP s.r.o., PONAST s.r.o., Jaroslav Cankař a syn ATMOS

Kontakt: Ing. Zdenek Šedivý, tel.: 722 455 553, www.zvap.cz 

NA TUHÁ PALIVA

REVIZE 
KOTLŮ

VELKÉ FLORBALOVÉ DERBY 
MUŽŮ V NÁCHODĚ

Florbal Primátor Náchod vs. Orel Rtyně v Podkrkonoší

Začátek:  5. listopadu 2016 od 18 hodin

Místo konání:   SH TJ Náchod „Plechárna“

Florbal Primátor Náchod vs. FBC Trutnov (DTJ)
Začátek:  6. listopadu 2016 od 16 hodin

Místo konání:   SH TJ Náchod „Plechárna“

Měření krevního cukru, tlaku 
a tělesného tuku zdarma

Víte, co je CUKROVKA, jaké jsou 
její příznaky, rizika a  jak se proti 
ní bránit? Přijďte v  předvečer Svě-
tového dne diabetu v  pátek 11.11. 
v době od 10 do 16 hodin do foyer 
Městského divadla Dr.Josefa Čížka 
v  Náchodě. Zdarma pro vás bude 

připraveno měření glykémie (krev-
ního cukru), krevního tlaku a těles-
ného tuku a nutriční poradenství.
   Akce se koná v rámci 11. roční-
ku odborné konference Náchodské 
mezioborové dny určené pro léka-
ře, sestřičky a další zdravotníky.

u 4602

LOGISTIK CENTER s.r.o., Broumovská 72, 547 01 Náchod
Kontakt půjčovna: +420 773 656 873, (+420 739 496 011)

pujcovna@logistik-center.cz, www.logistik-center.cz

NOVĚ 

zaveden prodej 

základního 

stavebního materiálu

a spotřebního materiálu 

pro sortiment půjčovny.



ECHO 4str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

KOUPÍM starý nábytek, skříně, 
truhly atd... půdní veteš, hrač-
ky, obrazy, porcelán, vše staré. 

V případě zájmu
vyklidím Vaši nemovitost. 

Dobře zaplatím. Tel. 777 200 126

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

  P
OZŮSTALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM
Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím československé 
hračky do roku 1989 
(plechové i plastové).

 TEL.: 722 907 510

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce, 

MD, podnikatele
tel. 723 041 274

www.diravpenezich.cz
Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn 
ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru 

a péči o klienta po uzavření této smlouvy.

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

Koupím vše, co se týká legií 
1. a 2. světová válka, četnictvo.

TEL.: 722 907 510 

Koupelny - Interier
- přestavby, přístavby, rekonstrukce
- obklady, dlažby, instalace
- cenová nabídka a návrh ZDARMA!

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz



Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 
STST

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY

WWW.LTIZOLACE.CZ        

TEL.736 603 169

* Nechcete být sám - sama? Nabízí-
me Vám příležitost nalézt životního 
partnera. Seznamovací agentura IRE-
NA, Náchod. TEL.:736 768 114

* Osamělý vdovec 69/175/85 nekuřák, 
hledá hodnou ženu k  soužití nebo ná-
vštěvám. Ve dvou je lépe. Tel. 773 979 559

*PRONAJMU BYT 2+kk v HRONOVĚ 
NA  PADOLÍ. Byt o  velikosti 41 m2 je 
v přízemí. Cena 4.100,- + inkaso (1.800,-).
Kauce 15.000,- nutná. Tel. 602 133  173.
Email:renestarkov@seznam.cz
*Koupím byt 1+1 v  původním sta-
vu v  Náchodě (nejlépe Plhov či Bě-
loves), bez RK, platba v  hotovosti, tel. 
774 547 565
 *Koupím v  Náchodě a  okolí do  15 km 
byt v OV  1+1 nebo 2+1. Děkuji za na-
bídky. Tel.: 608 245 634
*Pronajmu byt 2+1 v Novém Městě n.M. 
- Malecí od 1. 1. 2017. Tel: 731 607 422
*Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
2+kk v  osobním vlastnictví v  Hronově 
v  Jungmannově ulici. Nové rozvody el., 
vody, odpadu, nové omítky, okna, pod-
lahy, koupelna a  WC. Výměra bytu 37 
m². Tel. 774  311  404, RK nevolat. Cena:  
550 000,- Kč
*Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
2+kk v  osobním vlastnictví v  Hronově 
v  Jungmannově ulici. Nové rozvody el., 
vody, odpadu, nové omítky, okna, pod-
lahy, koupelna a  WC. Výměra bytu 53 
m². Tel. 774  311  404, RK nevolat. Cena: 
795 000,- Kč
*Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
2+kk v  osobním vlastnictví v  Hronově 
v  Jungmannově ulici. Nové rozvody el., 
vody, odpadu, nové omítky, okna, pod-
lahy, koupelna a  WC. Výměra bytu 38 
m². Tel. 774  311  404, RK nevolat. Cena: 
595 000,- Kč
*Prodám  byt 3+1 v  družstevním 
vlastnictví v  Novém Městě nad Me-
tují na  Malecí. Nová plastová okna, 
nová elektřina, rozvody vody, obklady 
v  koupelně i  na  WC. Plocha bytu je  60 
m². Tel. 777  602  884, RK nevolat. Cena: 
1 290 000,- Kč
*Prodám pěkný družstevní byt 1+1 
v  Dobrušce, možný převod do  OV. Uli-
ce Domašínská, plastová okna, částečně 
zatepleno, výtah, plocha 40m2, nízké ná-
klady. Cena 690 000,- Kč. Tel 728 076 074
*Prodám byt 3+1 v České Skalici, osobní 
vlastnictví, 64m2, balkon, sklep. Po čás-
tečné rekonstrukci, cena 1 500 000,-Kč, 
možné dokoupit garáž. Tel. 731 103 845
*Prodám družstevní byt 1+1 (46m2) 
v  Broumově ulice Pionýrská. Byt se 
nachází v  domě po  celkové revitalizaci 
- plast. okna, zateplení, tepel. čerpadla. 
Byt je po rekonstrukci - plovoucí podlaha, 
koupelna, kuchyň. Je předělán na  menší 
2+1.Tel. 775 308 098. RK Nevolat. Cena: 
430 000,-.Při rychlém jednání možnost 
slevy.
*Dlouhodobý pronájem bytu 1+kk 
ul. Jugoslávská, 15000Kč vratná kauce, 
3000,-Kč nájem + inkaso, volný od října, 
informace na tel.č. 605 518 209
* Koupím byt v Náchodě ve Skalici nebo 
Jaroměři, jen v OV, nejsem realitka. Tel. 
608 86 98 85
* Mladá rodina hledá pronájem bytu 
2+1 nebo 3+1 v Novém Městě nad Me-
tují. Nabídky prosím na tel. 724 924 959
* Pronajmu byt 1+1 v  Náchodě, ihned 
volný, povinná kauce. TEL.: 608 86 98 85
* Pronajmu v  bytě 5+1 2 místnosti 
v Broumově na sídlišti Spořilov. Dohoda 
jistá, TEL.: 604 16 44 85
* Prodám nový družstevní byt 3+kk 
na  krásném místě v  Náchodě, s  vyhra-
zeným parkováním. Ihned volný, za cenu 
860 tisíc Kč. kontakt 733 131 189.
* V  Náchodě prodám nový družstevní 
nízkoenergetický byt 1+kk blízko cent-
ra města včetně parkovacího stání. Cena 
Kč 490 tisíc. K okamžitému nastěhování. 
Info 730 517 357.
* Prodám nový družstevní byt 2+kk 
v  Náchodě - levně. Cena 690 tisíc ko-
run. Nízké provozní náklady. Parko-
vání na  vlastním pozemku. Volejte 
733 735 709.

* Koupíme byt v  osobním vlastnictví 
v  okrese Náchod výhradně ve správě 
SBD Náchod. Uveďte cenu, velikost bytu 
a jeho vybavení, adresu a podlaží. Platba 
v  hotovosti. Kontakt: gorceous@seznam.
cz
* Pronajmu dlouhodobě byt v Hronově 
v přízemí. Jen solidním zájemcům. Kauce 
nutná. TEL.: 608 66 77 30

*P R O  D Á M  zahradu v  Náchodě 
na Kašparáku 355 m2, samostatně oplo-
cena (ne v kolonii), přípojka vody + elek-
tro, kůlna, ovocné stromy možnost stavby 
pro bydlení. Cena 229 tis. Tel. 735 827 880 
(RK NE)
 *Hledám na Náchodsku  ke koupi do-
mek nebo trvale obyvatelnou chalupu. 
Menší opravy nevadí. Tel: 608 245 634
 *Prodej chalupy v obci Bělý u Macho-
va na  klidném místě. Cena: info na  tel. 
608 002 442
*Prodej chalupy v  obci Stolín u  Červe-
ného Kostelce, turisti zajímavá lokalita. 
Cena: 595.000,- Kč. Tel. 608 002 442

*Pronajmu garáž v  Náchodě - Bělovsi 
u Bonata, krajová, 3x6m, el a voda, 800,- 
Kč/měs. Tel: 608 480 700
*Prodej byt.  domu se 4 byt. jednotkami 
v obci Velká Ves u Broumova. Cena: info 
na tel. 608 002 442
*Prodej dvougenerační vily s  udržova-
nou zahradou a bazénem v Novém Měs-
tě n. Metují. Info na tel. 608 002 442
* Prodám stavební pozemek s  protéka-
jícím potokem, možnost zhotovení ryb-
níku, 2500 m2 na  okraji obce Dolní Ra-
dechová. Asfaltová cesta až na pozemek. 
Cena 990 000,-Kč. TEL.:608 66 77 30
* Koupím stavební pozemek - nejlépe 
zasíťovaný na Kramolně popř. v Nácho-
dě  a okolí. Tel. 603 968 584

*Prodám nemovitost na  okraji Hrono-
va určenou pro podnikání (dílny, skla-
dy, kanceláře, byt, venkovní skladovací 
prostory) v  dobrém  technickém stavu. 
Nutné vidět. V  případě zájmu volejte 
608 213 154.
*Pronajmu zrekonstruované obchod-
ní prostory v  Náchodě v  řemeslnickém 
centru. Vlastní soc. zařízení, výměra 40 
m². Tel. 777  602  884, RK nevolat. Cena:  
9 900,- Kč/měs.
*Pronajmu  skladovací prostory  217m2 
v centru Náchoda. Cena 7000,- Kč/měs + 
energie.  tel.: 606 951 546  RK nevolat!
* Prodám hospodu ve  Vysokově, zn. 
jakékoliv využití, navr. cena 1,5 mil. Kč. 
TEL.: 606 951 546 RK NEVOLAT
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Ka-
menici ve  2. patře s  výtahem, WC 
a  kuchyňkou k  dispozici. Velikost 28 m2 
a  16 m2. Nyní výrazná SLEVA. Telefon 
777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro pro-
voz kavárny, jiných obchodních služeb 
nebo pohybových aktivit jako cvičení, 
fi tcentrum a  jiné služby. Prostory se na-
chází na Kamenici v Náchodě v I.patře se 
samostatným vchodem. Investice do zaří-
zení a vybavení provozu jsou nutné. TEL.:
777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmu obchod 75 m2 a samostatný 
sklad 35 m2 na hlavní třídě v Náchodě - 
Kamenici. TEL.: 778 00 10 68

* Prodám starší dřevěné palubkové 
dveře, plné i  částečně prosklené. Tel. 
602 103 775
* Prodám jádra vlašských ořechů - 
levně, vykrmené domácí prase. TEL.: 
606 213 229

* Prodám palivové dříví 550,-Kč/m3 
i s dovozem. TEL.: 702 611 187

* Prodám vepřové půlky 55,-Kč/kg, 
mangelice selata 30 kg váhy 1300,-Kč/
kus - krmeno beze směsi, volat po 20.hod 
773 914 858

* Prodej dřeva - metrové i štípané. TEL.: 
777 690 390
* Prodám hrnkované thuje SMARAGD 
- vhodné k  podzimní výsadbě. Výš. 60-
70 cm, kus 60,-Kč. Tel. 604 452 789
* Prodám vrátek (kočka), málo používa-
ný, nosnost 250 kg, dále bojler Tatramat 
150 l, cena 1500 Kč. Prodám travezy 5x12 
různé délky 2x 3,10 m a 2x2,10 m, 1x1,9, 
2x2,10, účka 2x3,2. Prodám vzduchovou 
jehličkovou pemerlici včetně dlát. Dá 
se použít na čištění pískovce a karosérií. 
Cena 2700 Kč. Tel. 603 73 57 87
* Prodám palivové dřevo. Cena doho-
dou. Zájemci volejte 720 581 277

*Koupím kuchyňskou skříňku se dře-
zem. Nabídněte. TEL.:  602 436 986    
*Koupím jakékoliv staré fotoaparáty 
a příslušenství - objektivy, staré fotogra-
fi e, reklamní fotografi cké materiály. Ho-
dinky PRIM a  náhradní díly na  hodinky 
PRIM. Platba v hotovosti. Tel. 777 559 451
*Koupím staré šavle, bodáky, uniformy, 
vyznamenání i z období socialismu v  ja-
kémkoli stavu. TEL.:603 549 451
* Koupím do  své sbírky pivní etikety, 
tácky, staré pivní lahve, staré reklamní 
a  pivovarské cedule, staré hračky - auta: 
plastová, plechová, bakelitová, vláč-
ky, DIGI hry z  CCCP, stereokotoučky, 
LP desky, náramkové hodinky. TEL.: 
606 115 393
* Koupím známky Československa 
a  Rakouska, případně i  celou fi latelis-
tickou pozůstalost - dopisnice, pohledy, 
obálky. Tel. 604 452 789
* Koupím staré fi lmové plakáty a  jiné. 
TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoční ozdoby 
a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou pozůsta-
lost. TEL.: 722 907 510
* Koupím staré fotografi e, fotoaparáty, 
vyznamenání, mince a  bankovky, po-
hlednice a známky. TEL.:724 020 858

* Koupím staré, nepotřebné i poško-
zené věci. Hračky zn.ITES, KDN aj..
vláčky TT, HO, MERKUR aj.aj., staro-
žitný a chromovaný nábytek, hudební 
nástroje, hodiny, hodinky, fotoaparáty, 
rádia, voj.věci, obrazy, porcelán, au-
tomoto díly, atd.. Než něco vyhodíte, 
volejte 608 811 683

* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, 
PUŇŤA aj.staré časopisy, komiksy, 
knihy, celé knihovny, pohledy, znám-
ky, plakáty, aj.papírový materiál, ban-
kovky, mince, LP desky, CD atd. TEL.: 
777 579 920

* Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i  celou pozůstalost. 
Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* Přenechám hrob na hřbitově v Nácho-
dě. TEL.: 778 00 10 68
* Přijmeme na rozvoz knih ženy i muže 
(vhodné i pro seniory) 15 - 20 tis. Kč mě-
síčně. TEL.:777 803 359

*Přijmeme dívky a  ženy od  18-? let 
do  klubu v  Brně. Možnost pracovní 
doby přes den nebo v noci a zajištění 
dopravy do klubu a  z  klubu.Vysoké 
výdělky a  provize,vhodné i  pro začá-
tečnice. TEL.: 775 058 242

* 25. let kapely MONOGRAM. 
Náchod, koncertní sál ZUŠ, 11.11 
v  19:30. Cena 150,-Kč Vstupenky 
na tel.604672252 nebo mailem na ad-
rese: hudbajinak@hudbajinak.info

* Výpomoc od A do Z - Drobné opra-
vy, převoz, úklid i vyklízení prostor, 
hlídání a  mnoho dalšího. Práce pou-
ze o víkendu. Volejte na 778 072 086 
(každý den od 19:00 do 22:00)

*Koupím jakýkoli starší motocykl po-
jízdný i  nepojízdný. Platba hotově. Seri-
ózní jednání. TEL.: 776 327 208

SEZNÁMENÍ

BYTY NEMOVITOSTI

KOUPÍM

NEBYTOVÉ PROSTORY

*Prodám ATV 300 čtyřkolku v  záběhu 
silniční  provedení, mechanické řazení,  
zpátečka, dvouseda-dlová, s SPZ cena do-
hodou,  bližší info 602 436 986

* Člen veteránského klubu koupí 
nebo ocení starý motocykl (i  spor-
tovní) případně jakékoliv zbylé díly 
(motory, plechařinu atd). TEL.: 
606 515 966

* KOUPÍM MOTOCYKLY - jaké-
koliv - starší, nepotřebné, neúplné, 
díly. Rychlé a  slušné jednání.  TEL.: 
723 837 437

* ČIVAVA - krátkosrstá, krásná ště-
ňátka různých barev. K  odběru ihned. 
Očkovaná, odčervená, čipovaná. TEL.: 
603 206 743, 491 426 680
*Prodám štěňata Německý Krátkosrstý 
Ohař, bez PP, krytí NKO, cena dohodou, 
velice přátelské a učenlivé, narozená 19.8.. 
TEL.: 776 373 794

RŮZNÉ

PSÍ OBLEČKY
- největší výběr v okolí

- chovatelské potřeby

OBCHŮDEK PRO MAZLÍČKY
Masarykovo nám.58, Náchod

tel.731 469 857

SALON NATALI NÁCHOD 

PŘIJME ZODPOVĚDNOU 
KADEŘNICI

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.
MOŽNOST PŘEVZÍT KLIENTELU.

TEL.: 777 796 996

PRODÁM

Potřebujete peníze?
Rychle, seriózně, jsme tu pro Vás.

Tel. 725 033 101

VYKLÍZENÍ JAKÝCHKOLI 
PROSTORŮ

LIKVIDACE POZŮSTALOSTI
Tel.: 739 363 920

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

NÁCHODSKO
776 353 038

NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz
HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je 
oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvin-
govém úvěru a péči o klienta po uzavření této smlouvy.

Řidičský průkaz 
a praxe ve vychystávání vývozů 

výhodou.

Vyklízení a likvidace 
pozůstalostí.
Odvoz odpadu.
TEL.:603 549 451

AUTO - MOTO



Náchodská městská policie dostala nový vůz. Je jím Hyundai Tuscon 1,6 GDI, 
4 x 2 (na snímku Josefa Pepy Voltra). Vůz bude sloužit jako zásahové a hlídkové 
vozidlo. V pomyslné stáji mají náchodští policisté i další „koně pod kapotou“. 
Jedná se o vozidlo VW CADDY MAXI, které zejména slouží jako pracovní vůz. 
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Milé čtenářky, Milí čtenáři,

komu z nás se to někdy nestalo: Zazvoní zvonek 
a za dveřmi stojí člověk samý úsměv a nabízí 
úžasný produkt za úžasnou cenu, který by nekoupil 
jen hlupák. Jednou je to pojištění, podruhé třeba 
levnější energie. Jak ale poznat, kdy jde o opravdu 
solidní nabídku a kdy o „šmejda“, který vás chce 
jenom obrat? Vždyť právě v případě energií se 

změnou dodavatele opravdu dá ušetřit. 

Tady je pár rad z mé vlastní zkušenosti: 
V první řadě mluvte jen se zaměstnanci dodavatele. Externím 
obchodníkům, kteří s vámi jen uzavřou smlouvu, a pak už je nikdy 
neuvidíte, se vyhýbejte. Nenechte se tlačit k okamžitému podpisu a 
raději se ptejte, zda můžete přijít na pobočku, až si vše promyslíte. Dejte 
dobrý pozor na všelijaké triky, kdy vás obchodník navnadí na dobrou 
cenu energie, ale zamlčí vám vysoký měsíční plat. Vždycky proto chtějte 
vědět, jaká je cena za MWh (megawatthodinu) a jaký je pravidelná platba 
za dodávku v korunách za měsíc. Dejte také pozor na ty, kteří se k vám 
domů budou chtít vetřít pod záminkou kontroly plynoměru, elektroměru 
a podobně. Podobné kontroly ohlašují příslušné instituce písemně 
předem a jejich pracovníci jsou vybaveni doklady. Nikdy netelefonují 
kvůli schůzce a neobjevují se za dveřmi bez upozornění. Mějte to na 
paměti a neskákejte na špek nesolidním prodejcům! 

V případě pochybností se nebojte přijít k nám na pobočku v Náchodě. 
Ráda vám poradím se vším z oblastí energií!

Vaše Iveta Tomanová, regionální vedoucí
Můžete mi také zavolat na 702 173 037

JAK NA ENERGIE

ARMEX ENERGY, a.s.
Zákaznické kontaktní místo Náchod
Tyršova 61, 547 01 Náchod
Tel: 491 204 001, E-Mail: nachod@armexenergy.cz
www.armexenergy.cz

Otevírací doba:
Po, St od 8:00 do 17:00
Út, Čt od 8:00 do 16:00
Pá od 8:00 do 12:00
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SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 12. 2016 r.

AQUA PARK
Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

 o celkové výměře 34,80 m2 
v centru Náchoda 

- 2 samostatné místnosti 
+ sociální zařízení. Měsíční 

nájem Kč 5 tisíc 
+ Kč 1 tisíc za služby /teplo, 

voda, odpadky/. 

Info 733 131 189 

Pronajmeme nebytový prostor

Místo pro vaše podnikání
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA
od 48,-Kč (i na stravenky)                                        

ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

a matky na MD
Trasa: Náchod, Nové Město n.M., 

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034TEL.: 602 145 222

NALOŽTE NÁM 

CO UNESEME
Provádíme zemní práce 

smykovým nakladačem

BOBCAT.

Nakládání a rovnání 

zeminy a jiných 

sypkých materiálů.

Vytrháváme 

kořeny.

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbraně, mince, 
hodinky, známky, odznaky apod.

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 
NÁCHOD, TEL. 606 564 930
Výkup i z pozůstalosti, z půdy, 

i při stěhování.
PO - ČT 9.00 - 16.00 

Od 1. 10. 2016 jsme otevřeli 
AMBULANCI KLINICKÉ 

LOGOPEDIE
 Mgr. Hodanové Peprné 

na adrese Strnadova 48, Náchod 
/mezi nám.a drogerií TETA/.

Ordinační hodiny: 
po  7-17, st  8-16, pá 7-11
Nutno se tel. objednat: 

606 876 822, 776 638 874

VOLNÁ PRACOVNÍ  MÍSTA
Nový Elton a.s. v Novém Městě 

nad Metují přijme:
Pracovníka do údržby

do jednosměnného provozu,
vyučení strojním zámečníkem výhodou.

Seřizovače a obsluhu lisu a lis. linky
do jednosměnného provozu,

ukončené středoškolské vzdělání 
výučním listem, praxe výhodou.

Obsluhu dlouhotočných automatů, 
nebo CNC soustruhů

do třísměnného provozu, ukončené 
středoškolské vzdělání výučním listem 

podmínkou.

Pracovníka na CNC frézování
do třísměnného provozu,

vyučen v oboru a praxe min. 2 roky 
podmínkou.

Nástrojař,
do jedno- až dvousměnného provozu,

vyučen v oboru, praxe výhodou.

Nástup ihned
Informace: pí Martinková 

tel. 491403113, nebo eltn@eltn.cz Bezpečná půjčka 
- až domů.

Pro zaměstnané, ženy 
na MD,důchodce a OSVČ.

Náchod.
Tel. 722 732 992

Příběh z Občanské poradny Náchod
 V telefonu se ozval zděšený hlas… 
Volající překotně sděluje, že u  něj 
byl exekutor, polepil mu věci v bytě 
a sdělil mu, že jestli na úhradu dluhu 
do  večera nesloží 17 tisíc Kč v  ho-
tovosti, exekutor prodá byt, který 
má dlužník v  osobním vlastnictví, 
v dražbě. 
 Následně dlužník navštívil občan-
skou poradnu osobně, celou situaci 
jsme v  klidu konzultovali, bylo po-
třeba doložit všechny dosavadní plat-
by a  listiny týkající se dotčené exe-
kuce, vykonat několik telefonátů… 
Z předložených listin bylo zjištěno, že 
k  exekuci došlo neoprávněně, proto 
byl podán návrh na zastavení exeku-
ce, kterému věřitel vyhověl v  plném 
rozsahu.
 Dluhu se samozřejmě dlužník ne-
zbavil, byl mu však schválen nový 
splátkový kalendář a  od  dražby bytu 
bylo upuštěno. Střecha nad hlavou 
byla zachráněna! Dlužník se ze situ-
ace poučil, uvědomil si, že druhou 
podobnou šanci by již nedostal, a tak 
dluh raději pravidelně splácel. Také 

si sám uvědomil, že dělat „mrtvého 
brouka“ se nevyplácí. Kdyby totiž 
odpovídal na  korespondenci věřitele 
a exekutora a řešil záležitost s dluhem 
hned, místo aby čekal, že se vše nějak 
vyřeší samo, mohlo být řešení celé 
záležitosti mnohem jednodušší a bez 
probdělých nocí ze strachu, že přijde 
o svůj byt a skončí na ulici. 
 Jste také v  dluzích? Bojíte se, že 
exekutor zazvoní u  vašich dveří? 
Řešte své dluhy včas, mějte přehled 
o  svých dluzích a  hlídejte si svůj ro-
dinný rozpočet! Lehce si lze dnes 
peníze půjčit, ale ne každému se tak 
lehce splácí. Potřebujete ke  své dlu-
hové situaci informace? Bude-li třeba, 
oddlužíme vás a  zcela zdarma. Na-
vštivte Občanskou poradnu Náchod, 
kde jsme ochotni s  vámi podobné 
problémy řešit. Najdete nás na  pěší 
zóně v  Náchodě, Kamenice 113, 
pasáž MAGNUM, v  prvním patře. 
Na  konzultaci se můžete také ob-
jednat na  tel. č. 734  370  960 nebo 
poslat dotaz e-mailem na  adresu: 
opnachod@ops.cz. 

Podpořte náchodské 
hráče
 Náchodští basketbalisté ani 
ve třetím zápase Východočeské ligy 
nepoznali hořkost porážky a na do-
mácí palubovce přehráli tým Pře-
louče 92:80 /43:42/. Body: Sarpong 
24, Chvojka 16, Tondr 15, Vaněček 
12, Čermák 10, Hrubý 8, Prouza 
4 a  Klimek 3. V  dalším kole v  so-
botu 5. 11. 2016 od  17:30h v  hale 
SPŠ stavební přivítají Vysoké Mýto, 
přijďte na  dobrý basketbal a  pod-
pořit náchodské hráče.                                                 
 předseda oddílu Prouza Pavel

Kino pro seniory
 Společenské centrum – Kino 70 
Dobruška připravilo zajímavou no-
vinku pro dříve narozené. Je jí Kino 
pro seniory. V  rámci něho budou 
2 x měsíčně promítány fi lmy (v do-
poledních hodinách) určené pro 
seniory. Pro tyto projekce bude pla-
tit zvýhodněné vstupné.  

Útulkový kalendář
 V  Informačním centru Brou-
movska je již v  prodeji Útulkový 
kalendář na  rok 2017. Zakoupe-
ním kalendáře podpoříte Psí útu-
lek v  Broumově. Autorkou zda-
řilých fotografi í psích portrétů je 
Jana Pechlátová. Cena kalendáře je 
299,-Kč. 

Pelly karta
 V  Informačním centru v  Po-
lici nad Metují je k  zakoupení 
(za 29,-Kč) tzv. Pelly karta, která 
umožňuje placení (po dobití kre-
ditu) vstupů na akce pořádaných 
tamními Pellyho domy. Jedná se 
o  koncerty, divadelní představe-
ní, vstupy do  kina, různé kurzy 
atd.  

Bohyně vína
 Jaroměřský sochař Petr Novák je 
autorem sochy Bohyně vína, kte-
rá byla odhalena v  areálu Kuksu. 
Vhodnou symbiózou k  odhalení 
sochařské skulptury bylo i předsta-
vení sektu s  názvem Cuvée Kuks, 
který má původ v  tamních vino-
hradech.
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STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. ekonomiky  
    (účetnictví)

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod www.sbdnachod.cz

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

Roztočili jsme to!
V  říjnu žáci ZŠ a  MŠ  J. Zemana 
Náchod prožili úžasné dopoledne 
v Galerii výtvarného umění na edu-
kativním programu s názvem Roz-
točme to!
Zkušené animátorky Mgr.  Petra 
Killarová a  MgA.  Tereza Burdová 
vytáhly další kreativní eso z rukávu 
a  nechaly nás nahlédnout do  svě-
ta kabaretů, cirkusů a  maškarních 
poutí za svitu neonů.
Pojítkem programu  byla výstava 
A. V. Hrsky – Zábavy velkoměsta.  
Hledali jsme v  obrazech klauny, 
hudebníky a potom jsme si s  žáky 
podobné loutky vytvořili. 
Na  závěr nás čekalo velké překva-
pení: úchvatný kolotoč a  stínohra. 

Naše vytvořené loutky ožily a  do-
konce tančily na kolotoči! Šaty jim 
vlály a  házely na  nás barevné od-
lesky. Někteří šťastlivci dokonce 
důmyslný kolotoč roztáčeli. To bylo 
radosti!
Program Roztočme to byl pro nás 
opět inspirací, kterou jsme si při-
nesli k  nám do  školy.  Potěšila nás 
volba dostupných materiálů k výro-
bě loutky a jejich ekologický přesah. 
Velké poděkování patří  MgA.  T. 
Burdové za  profesionálně a  citlivě 
vedený edukační program s  při-
hlédnutím ke specifi ckým hendike-
pům našich žáků.

Mgr. S. Jenčíková a kolektiv 
pedagogů ZŠ a MŠ J. Zemana

Labutí příběh
 Infocentrum Broumovska roz-
šiřuje nabídku propagačních před-
mětů. Tentokráte si na své přijdou 
ti nejmenší. Jsou pro ně totiž při-
praveny omalovánky, jejichž jed-
notlivé strany tvoří pohádkový La-
butí příběh z Broumova. Autorem 
kreseb v omalovánkách je Adéla 
Chomenková.  

„Až umelu, budu péct“

Večer plný kouzel

Jedno sychravé, podzimní, říjnové 
dopoledne jsme s dětmi vyrazili na 
místo, které má atmosféru i za hor-

kého letního dne. Mlýn Dřevíček 
se stal naším cílem, když jsme se ve 
školce učili o zpracovávání polních 

plodin.  Pan mlynář nám vyprávěl 
o tradičním způsobu mletí obilí na 
mouku a celý mechanismus histo-
rického mlýna nám na závěr ukázal 
i v pohybu. Bylo zajímavé vše vidět, 
slyšet a také si sáhnout na různé 
hrubosti mouky. Děti zaujala i po-
dobizna vodníka, který zde prý kdy-
si pobýval a klidnými je nenechali 
ani čertíci, spící pod střechou mlýna 
dodnes.
A kdo šel kolem MŠ ve Vítkově ulici 
na konci týdne, mohl cítit vůni pe-
čících se housek, které upletly děti 
ze třídy Sluníček a čerstvého chleba, 
zadělaného dětmi ze třídy Medvíd-
ků. Moc nám chutnalo...

Kolektiv dětí a učitelek 
z MŠ Vítkova v Náchodě

V pátek 21. 10. 2016 se v jaroměřském městském divadle kouzlilo. Členové 
Magické lóže Michala Siloráda Patrčky a jejich hosté tak měli celý den na-
pilno. Vše začalo již v ranních hodinách přípravou dopoledního předsta-
vení pro žáky místních škol. Děti viděly ukázky z různých oblastí moderní 
magie.. Hlavní událostí dne bylo večerní gala představení nesoucí název 
Večer plný kouzel. Jeho cílem bylo oslavit 25. výročí činnosti Magické lóže 
M. S. Patrčky v Jaroměři, důstojně zakončit úspěšnou osmou sezónu pro-
vozu Muzea magie, které vybudoval zakladatel magické lóže a jaroměřský 
rodák Jaroslav Zach. Tímto večerem také členové klubu poděkovali všem, 
kteří jeho činnost a provoz Muzea magie dlouhodobě podporují. Večerním 
gala představením byla defi nitivně zakončena letošní sezóna činnosti Ma-
gické lóže i Muzea magie v Jaroměři. Kouzelníci se však již nyní začínají 
chystat na tu příští, která začne opět v květnu, a kde se se všemi obdivova-
teli kouzel opět těší na setkání.  Martin Langr    
 Foto: Martin Máslo - Alena Smolíková a pejsek Chipsy

Gate
JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ 

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Ve školním roce 2016/2017 zahajujeme již posedmadvacáté

KURZY
Kurzovné za pololetí: 1.790,- Kč

Přihlášky:  Telefonicky:   A - 491 423 077 nebo 603 493 780
                                                   N - 603 440 969
                              E-mailem:     A - jan.moucha@gatenachod.cz
                                                   N - lada.petrankova@gatenachod.cz

Více informací najdete na naší internetové stránce: www.gatenachod.cz

angličtiny (1. až 4. ročník)
němčiny (1. až 4. ročník)
+ konverzační kurz

PNEUSERVIS Česká Skalice
Připravte se na zimu za ty nejlepší ceny!

• pneu osobní, dodávkové, nákladní
• ocelové a alu-disky

PNEUSERVIS Jan Isák, 
T. G. Masaryka (naproti čerpací stanici Benzina)

tel. 732 918 500

AKCE - SLEVA NA PRÁCI 

platí do 30. 11. 2016

Squash centrum Náchod
tel.: 602 886 577, 
házenkářská hala – Hamra
Při předložení tohoto kuponu 10% SLEVA NA HRU
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