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duben 1945, výstavba spojky dráhy 

z Náchoda do Slaného

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!

Krásné prožití 
velikonočních svátků 
a bohatou pomlázku Jarmila Zemánková, 

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

Podlahy
Vinyl • PVC

Laminát
Koberce

Interiérové 
dveře

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

www.domivo.cz

500 let reformace
Městské knihovna v  Novém Městě 
nad Metují (sál Komenského) hostí 
27. dubna (od 18 hodin) přednášku 
s názvem 500 let reformace. Uspo-
řádá ji Česká křesťanská akademie 
– místní skupina Nové Město nad 
Metují. Přednášet bude David Beňa.

5. školní ples v MŠ Vítkova I letos se v naší mateřské škole konal 
ples. Tentokrát jsme se inspirovali 
hudební pohádkou „V peřině“ a pís-
ničky z  ní nám velmi dobře poslou-
žily k předtančení, které si připravily 
děti ze tříd Sluníček a  Koťátek. Moc 
se jim to povedlo. Zbytek času jsme 
věnovali tanci, občerstvení a  nechy-
bělo ani připomenutí pravidel spole-
čenského chování a  kroků mazurky 
a  bluesu. V  následujících dnech se 
často ve  školce ozývalo, že by děti 
nepohrdly dalším plesem, dokonce 
i ty nejmenší se k plesu vracely a říka-
ly: „Zas půjdu na ples!“. Ovšem to si 
musí počkat až na příští jaro, nicmé-
ně zajímavých akcí v  mateřské škole 
mají dost, a tak se těšíme na ty, co nás 
do prázdnin ještě čekají.    

Kolektiv učitelek MŠ Vítkova, 
Náchod

„Kočár přijel z Kostelce“
Divadelní ochotníci z  Červeného 
Kostelce se představili v  Broumově. 
Přivezli sem rovnou „Kočár“. Tak se 
totiž jmenuje slavná jednoaktovka 
francouzského dramatika Prospera 
Mériméa, kterou pro potřeby nastu-
dování upravil režisér a herec červe-
nokosteleckého divadelního souboru 
NA TAHU Vlastimil Klepáček. 

Změna času většině lidí nevyhovu-
je, nám ale pomohla k nápadu, jak 
se o  času dozvědět něco víc. Děti 
si vyzkoušely, kolik času potřebují 
na oblékání, čištění zubů nebo úklid 
hraček a čas jim ukazovaly přesýpa-
cí hodiny. Dozvěděly se, jak a  čím 
se čas měří a  počítá a  jak někdy 
i  1 minuta ubíhá rychle  nebo se 
nemůžeme dočkat, až skončí. Vy-
hledávali jsme různé hodiny tře-
ba i  po  našem městě a  našli jsme 
mnoho druhů/sloupové, digitál-
ní, sluneční, na  domech i  v  ob-
chodech/. Děti také velice zaujaly 

číslice a jejich tvary a nosily do škol-
ky na ukázku zajímavé hodiny z do-
mova. Hodiny jsme si také vyrobili, 
i  když jenom z  papírových tácků, 
zato s  „opravdovými“ ručičkami. 
Nejvíce se nám líbila prohlídka ho-
dinového stroje na městské radnici, 
kde jsme mohli zblízka pozorovat 
hodinový stroj v činnosti.
 Děkujeme p.  Kavanovi za  čas, 
který nám věnoval, a  přejeme 
všem, aby si užili jarní čas jako 
my – děti a uč. Jitka Dostálová ze 
třídy Krtečků z  MŠ Havlíčkova, 
Náchod

ČAS a co o něm víme

Cestománie 2017
 Již 16.ročník cestopisných předná-
šek a setkání cestovatelů - Cestomá-
nie se bude konat v sobotu 8.dubna 
2017 v  Horních Rybníkách. I  v  le-
tošním roce zachovali organizátoři 
tradiční formát programu, 3 bloky 
s  mixem cestopisných přednášek 
a  fi lmů. Poprvé se na  Cestománii 
podnikne výprava do  Kyrgyzstánu, 
ochutná se Borneo a zavítá se i s dět-
mi do nám blízké Zakarpatské Ukra-
jiny. S  novou tváří v  řadách před-
nášejících, Viktorií Hlaváčkovou, 
vás čeká pěší cesta až do  Istanbulu 
i  poznání jak naše země pomáhá 
s  vodou v  Etiopii. Chybět nebude 
ani  trek v odlehlých částech východ-
ního Nepálu a  2 krátké fi lmy z  hor 
- ski freeride na  Medvědíně a  su-
per ferrata Dachstein. Celý výtěžek 
Cestománie je nadále věnován na  
charitativní projekty.  Po celou dobu 
bude pro účastníky akce připraveno 

občerstvení a  kromě už tradičních 
českých pochoutek, škvarků nebo 
řízečků a  náchodské 11, je připra-
vena i  nějaká ta exotická dobrota. 

Pro aktivní účastníky je připravena 
oblíbená divácká vědomostní sou-
těž s  losováním o  atraktivní ceny 
od sponzorů. (r-redakčně kráceno)
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www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Rodinný dům s oplocenou zahradou 
v Červené Vodě. Nová kuchyně, dveře, 
schody, okna, rekonstrukce koupelny, 
nové omítky elektřina, odpady. Za domem 
zahrada, kryté posezení s grilem. Výměra 
celkem 809 m2. 

Venkovské stavení v obci Borovnice, chlév, stodola, pozemek 1 087 m2 .............................999 000,- Kč
Rodinný dům po rekonstrukci s novou fasádou, zahrada, garáž v Otovicích ......................1 100 000,- Kč
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě  ve Velkém Dřevíči ...................................3 490 000,- Kč
Poloroubená chalupa ve Vernéřovicích, elektřina, voda, pozemek 3 412 m2 .........................590 000,- Kč
Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž ..............................890 000,- Kč

Cena: 2 500 000,- Kč

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 5. 2017 r.

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

Dopravní fi rma hledá 
dispečera (ku) MKD

- Praxe v oboru nutná, časová 
fl exibilita, odolnost vůči stresu, 

anglický jazyk slovem 
i písmem, znalost práce 

na PC, řidičský průkaz sk. B.
Dobré platové podmínky, 

nástup dle dohody.
Tel.: Roman Zeuner  

602 158 418

PRODEJ KRMNÝCH 
BRAMBOR

Sypané - 150,-/q

PRODEJ KONZUMNÍCH 
BRAMBOR

Pytlované - 8,-/kg 
Bramborárna Olešnice

Podrobnosti na 
tel. 604 120 920, pí. Holečková

HLEDÁME ŘIDIČE 
na ½ úvazek (nebo DPP) 

na svoz zboží (nábytek) z PL 
a rozvoz po ČR.  

Požadujeme: ŘP sk. B, 
manuální zručnost, 
zákaznický přístup.

Čas v sobotu a cca 1-2x 
v týdnu celý den.

Kontakt: 774 07 22 11

NEJLEVNĚJŠÍ BENZÍN 
V NÁCHODĚ 
28,90 Kč/l

ČERPACÍ STANICE 
CDS NÁCHOD

u autobusového nádraží
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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.: 728 386 034

Město Náchod 
vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci  
psychologa/psycholožky ve školství, 
s místem výkonu práce v Náchodě

Náplň práce
• zajištění prevence sociálně patologických jevů u dětí a žáků
• psychologické poradenství související se vzděláváním a výchovou dětí, 

žáků a studentů

Požadujeme
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 

se zaměřením na psychologii, etopedii nebo speciální pedagogiku 
• znalost školské problematiky výhodou
• praxe v oboru školní psychologie a poradenství výhodou
• zkušenosti s prací s dětmi výhodou
• řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/ka
• dobrá znalost práce na PC
• dobré organizační a komunikační schopnosti

Nabízíme
• možnost uplatňovat a rozvíjet vlastní nápady
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• nástup do pracovního poměru 1. 5. 2017 nebo dle dohody
• platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění 

(11. platová třída)
• 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, 

příspěvek na dovolenou, pružná pracovní doba, možnost dalšího 
vzdělávání a další výhody dle kolektivní smlouvy

Potřebné náležitosti přihlášky a přílohy k přihlášce jsou uvedeny na úřední desce 
MěÚ Náchod (elektronická úřední deska www.mestonachod.cz).

Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 12. 04. 2017.

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA NÁCHODA, PRAŽSKÁ 178, 547 01 NÁCHOD
PLAVECKÁ ŠKOLA NÁCHOD
přijme od září 2017

LEKTORA/LEKTORKU PLAVÁNÍ
Požadujeme: minimálně SŠ vzdělání s maturitou, pedagogické schopnosti a předpoklady 
                         pro práci s dětmi, plavecké dovednosti na dobré úrovni

Výhodou: VŠ vzdělání se sportovním zaměřením, platné osvědčení o kvalifi kaci instruktor plavání, 
                   trenér plavání nebo cvičitel plavání, kladný vztah ke sportu, praxe v oboru

Nabízíme: zaměstnanecký poměr na zkrácený pracovní úvazek, zajímavou práci s dětmi v kolektivu 
                    sportovně zapálených spolupracovníků, odpovídající fi nanční ohodnocení

Kontakt pro podání přihlášek: Jana Osobová, Tel: 491 427 642, 776 004 374
                                                        E-mail: plaveckaskola@sportnachod.cz, www.sportnachod.cz

VZPOMÍNKA
Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,

chvilku postát a tiše vzpomínat.

Dne 11. dubna 2017 vzpomeneme 8. smutné 
výročí, kdy tragicky zemřel v nedožitých 22. letech

pan Pepa DRAŠNAR
z Nového Města nad Metují.

Stále vzpomínají rodiče, sestra, 
příbuzní a kamarádi.

VZPOMÍNKA
Život je tak krásný a já ho měl rád, 

proč osud byl tak krutý a musel mě ho brát.

Dne 14. dubna 2017 uplynou 2 roky, co nás nečekaně opustil 
milovaný manžel, tatínek a dědeček,

 pan Václav Vít ze Lhoty u Nahořan.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Jedna z nejstarších evropských univerzit (a podle žebříčků i jedna z nej-
prestižnějších) má svoji pobočku v Dobrušce. V této nenápadné budo-
vě totiž najdete Studijní středisko Ústavu jazykové a odborné přípravy 
Univerzity Karlovy Praha. Tradičně se zde například v  českém jazyce 
zdokonalují a na studium připravují zahraniční studenti.
 Foto echo – archivní zimní pohled

HOSTINEC U STUDNY 
STUDNICE 

14. – 17. dubna

VELIKONOČNÍ 
HODOVÁNÍ

králík, jehně, kachna, zvěřina
11-15 hod 

tel. 739 433 396

Záhada  Zlatého 
vlaku
Undergroundový klub Eden v Brou-
mově bude místem přednášky, která 
se váže k velké záhadě, která v ne-
dávné době vzrušila nejen naše čes-
ko – polské příhraničí, ale doslova 
celý svět. Je jí záhada tzv. Zlatého 
vlaku - vlakové soupravy, která měla 
s nákladem zlata a dalších cennos-
tí doslovně zmizet v  závěru druhé 
světové války v Dolnoslezském voj-
vodství v  Polsku. V  nedávné době 
spuštěné pátrání však zatím nepři-
neslo jasný výsledek... Přednáška 
Milana Zacha ve zmiňovaném klu-
bu proběhne 20. dubna v 19 hodin.   

Pochvala
Ráda bych touto cestou složila 
pochvalu panu Petru Jiráskovi, 
vedoucímu prodejny KOUZLO 
BAREV a  Drogerie v  Náchodě 
(u křižovatky hotelu Slavie), za jeho 
příkladný přístup k zákazníkům (je 
mi 81 roků) a za jeho profesionální, 
odbornou radu při výběru potřebné-
ho materiálu.  Moc děkuje 

D. Voborníková, Náchod

Squash centrum Náchod
tel.: 602 886 577, 
házenkářská hala – Hamra
Při předložení tohoto kuponu 30% SLEVA NA HRU
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Společnost AGRO CS a.s. se sídlem v Říkově u České Skalice nabízí

volné místo na pozici

ŘIDIČ
Požadujeme:

 práce v jednosměnném provozu
 samostatnost  zodpovědnost

 řidičská oprávnění sk. C, E, obsluha VZV výhodou
 hlavní pracovní poměr na dobu určitou od 1. 6. 2017 

Nabízíme:
 po zaučení možnost prodloužení pracovního poměru 

na dobu neurčitou   zázemí prosperující společnosti
 odpovídající mzdové ohodnocení  fi remní bonusy

V případě zájmu zasílejte Vaše profesní životopisy 
na e-mail: dolezal@agrocs.cz

•  

•  

•

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: 
• Hotovostní půjčky do 50 tis. Kč

NEBANKOVNÍ HYPOTÉKY
• Oproti zástavě nemovitosti

• Individuální 
   posouzení příjmů

• Až do 3mil. Kč

• Vyplacení exekucí

tel.: 774 061 137

Regionální výrobky 
z Kladského pomezí
Certifi kační komise rozšířila po-
čet produktů, které mohou užívat 
značku Regionální produkt – Klad-
ské pomezí. Jedná se nově o mýdla 
a  šumivé lázně, med z  Chvalkovic 
a Rokytníka, letované šperky s po-
lodrahokamy či soubor Babičči-
ných pohádek. Dodejme, že značku 
Regionální produkt – Kladské po-
mezí iniciovala a rozvíjí společnost 
Branka o.p.s. 

Pas  Magnum
Kamenice 113, Náchod

2. patro

POSLEDNÍ VOLNÉ BYTY K PRODEJI

PRODEJ BYTŮ V NOVÉM, ENERGETICKY VELMI 
ÚSPORNÉM DOMĚ V CENTRU ČESKÉ SKALICE

Dům se nachází na třídě TGM v těsné blízkosti náměstí 
v České Skalici nad údolím řeky Úpy. Umístění domu 

v klidném centru města zajišťuje jeho obyvatelům 
veškerou občanskou vybavenost /obchody, pošta, 

hromadná doprava, lékař atd.) v dosahu 100 m.

Objekt je samozřejmě bezbariérový a disponuje 
výtahem vedoucím z patra stání aut přímo 

do jednotlivých pater. Každý byt disponuje vlastním 
vyzděným sklípkem, parkovacím místem na vlastním 

parkovišti a většina bytů též terasou 
či balkonem.

Společnost AGRO CS a.s. se sídlem v Říkově u České Skalice nabízí

volné místo na pozici

SKLADNÍK, ŘIDIČ  VZV
Požadujeme:

 práce v třísměnném provozu  samostatnost
 zodpovědnost  praxe na obdobné pozici výhodou

 platný průkaz na VZV, praxe na VZV výhodou
 hlavní pracovní poměr na dobu určitou od 1. 5. 2017 

Nabízíme:
 po zaučení možnost prodloužení pracovního poměru 

na dobu neurčitou  zázemí prosperující společnosti
 odpovídající mzdové ohodnocení  fi remní bonusy

V případě zájmu zasílejte Vaše profesní životopisy 
na e-mail: dolezal@agrocs.cz

WWW.GATENACHOD.CZ
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DUBEN OTEVŘENO 
I V NEDĚLI

VELKÁ VĚTŠINA ROZMĚRU 
IHNED SKLADEM

SLEVA NA VÝMĚNU 
PŘI KOUPI 4 KS

PRODEJEM TO U NÁS 
NEKONČÍ

205/55R16 
1190,-

Rekonstrukce průtahu Náchodem pomůže městu i celému regionu

Regionální poslanecká kancelář Jana Birke  www.janbirke.cz

Ostře sledovanou akcí je v  těchto 
dnech zahájení poslední etapy pra-
cí  na  rekonstrukci průtahu Nácho-
dem. Dotýká se totiž nejen těch, kteří 
v  Náchodě žijí či Náchodem pouze 
projíždějí. Vzhledem k  objízdným 
trasám pro kamionovou dopravu se 
celé téma nyní řeší i  v  mnoha měs-
tech a obcích v okolí. Vnímám velmi 
jasně názory veřejnosti. Jsem rád, že 
v  naprosté většině lidé chápou, že 
rekonstrukce náchodského průta-
hu je věcí hodně složitou a  přináší 
řadu omezení pro řidiče v  osobních 
i nákladních vozidlech, pro veřejnou 
autobusovou dopravu i  pro běžné 
obyvatele Náchoda. A  všem kriti-
kům budu znovu a  znovu trpělivě 
vysvětlovat, že tato akce je potřebná 
nejen pro Náchod, ale pro celý regi-
on. Zkvalitnění a  zrychlení průtahu 
Náchodem je v zájmu každého z nás. 
Osobně jsem vynaložil mnoho úsilí 
a  energie, abych tuto státní investici 

jako starosta Náchoda a poslanec par-
lamentu pomohl prosadit. Na  oněch 
300 milionů korun, které byly ur-
čeny na  rekonstrukce kruhových 
objezdů a  následnou rekonstruk-
ci náchodského průtahu   v  letech 
2013 – 2017, by ráda dosáhla řada 

jiných měst a  regionů. To, že je tato 
investice realizována v  Náchodě, je 
skvělá věc. A město Náchod k těmto 
300 milionům korun přidalo ještě 50 
milionů  korun z  městské pokladny, 
za které byly a ještě budou v okolí ko-
munikace rekonstruovány kilometry 
chodníků, zřízeny cyklistické  pruhy, 
opraveny zastávky MHD. Stát a měs-
to Náchod  zde spojily síly k projektu, 

který je velmi významný pro celý re-
gion. Takto  bychom měli technické 
komplikace, které způsobuje poslední 
etapa rekonstrukce průtahu Nácho-
dem, vnímat. Jsou to dočasná ome-
zení, kterým určitě dokážeme čelit 
vzájemnou ohleduplností a slušností. 

Po  celou dobu rekonstrukce bude 
zajištěna i  zvýšená aktivita dopravní 
policie, jejímž úkolem je především 
zajistit respekt k nově instalovanému 
dopravnímu značení. Buďme trpěliví, 
tolerantní a  vydržme ty komplikace! 
Věřím, že konečný výsledek bude stát 
za to a ocení ho nejen obyvatelé Ná-
choda, ale  i celého regionu.  
 Váš Jan Birke   

STÁT A MĚSTO SPOJILY SÍLY 

Na opravy kruhových křižovatek a rekonstrukci průtahu Náchodem uvolnila státní 
pokladna  300 milionů korun. Město Náchod přidalo dalších 50 milionů korun na 
kilometry nových chodníků a další infrastrukturu. 

Jen malou chvíli pojedete polským 
příhraničím, než dojedete do Pstraž-
né. Smažírna a  loviště ryb leží 7 km 
od centra lázní Kudowa Zdrój, smě-
rem ke skanzenu lidové architektury.
Sami si zde můžete vyzkoušet Vaše 
rybářské umění. Pstruha, kapra, či 
jinou rybu, kterou si sami ulovíte, 
Vám na  místě usmaží nebo vyudí. 
Samozřejmě, můžete jen zasednout 
ke  stolu a  rybku si koupit. V  čase, 
kdy čekáte na  "tu svou pochoutku", 
můžete posedět na  venkovní tera-
se se slunečníky nebo v  selské jizbě 
v  objektu smažírny. Využít můžete 
příjemného prostředí ke krátké pro-
cházce.
A  Ti z  Vás, kdo dají přednost před 
vůni pečených ryb něčemu trvalej-
šímu, mohou si zde vybrat ze širo-
ké nabídky dekorativních stromků, 
vhodných k dotvoření exteriérů.
Na objednávku Vám tu připraví tata-
rák, pečení selete nebo jehněte.
V Pstražnej sezóna již začala, otevře-
no tu mají denně od 10 do 20 hodin. 
Smažírna je v dosahu oblíbené cyk-
lostezky Kladským pomezím. Proto 
šlápněte do  pedálů, obujte pevné 
boty, nastartujte Váš vůz a udělejte si 
pěkný výlet.

Kudy?
* Cyklotrasa z Hronova: šlápněte 
do  pedálů z  Hronova na  Žďárky 
- potom směr hraniční přechod 
Doly (na  mapce červená šipka) 
a máte to už jen 
dva kiláky - cíl: 
Pstražna.
* Autem do Ku-
dowy Zdroj, 
první světelná 
křižovatka, je 
tam benzinová 
pumpa, dejte 
se na  ní vle-
vo, stejně jako 
na  další větší 

křižovatce. Neuhněte ze směru 
na  skanzen lidové architektury 
a  po  7 km jste v  cíli: Pstražnej
 Echo (pi) foto, 
 Laďka Škodová

SMACZNEGO VÁM OPĚT 
PŘEJE POLSKÉ LETOWISKO

MV č.34/2016 Sb. 

www.MARCONABYTEK.cz 
Kladská 106, 547 01 Náchod

775 725 520

PIEROTPIEROT

MARCONABYTEK

PILA ZEPO 
BOHUSLAVICE a.s.

OD DUBNA 2017
OBNOVUJE VÝROBU 

A PRODEJ
ŘEZIVA

PALIVOVÉHO DŘEVA
a DALŠÍCH SLUŽEB

Těšíme se na Vaši návštěvu

Kontakt: 
Dostál R.

tel. 737 204 573

Posezení na mlejně, Správa NKP Státní 
zámek Ratibořice, VE SPOLUPRÁCI 
S Městský úřadem v České Skalici Vás 

srdečně zvou na akci
VELIKONOCE NA MLEJNĚ

akce se uskuteční na dvoře 
Rudrova mlejna v Babiččině údolí
Ve dnech  14. 4. – 17. 4. 2017  

od 11.00 do 16.00 hodin
Sobota 15. 4. bude vyhrávat kapela  

KLAPETO, Náchod
Přijďte se podívat na velikonočně 

vyzdobenej mlejn, ochutnat velikonoční 
pečivo a pohladit ovečky a jehňátka, 

která budou v ohrádce u nás na mlejně
Stylové občerstvení

U nás se vstup neplatí
„Když počasí dovolí – sejdeme se v údolí“
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ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

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

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

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

* 50 ženatý hledá ženu pro hezké chvíle. 
zn. Náchod . TEL.: 606 826 182

* Prodám byt 2+1 v  OV v  Náchodě 
po  kompletní rekonstrukci, velmi 
pěkný (kuchyň z  masivu, koupel-
na z  kamene). Cena dohodou. Tel. 
603 45 85 37

* Koupím byt 2+1 v  Náchodě od  3.pat-
ra výš, balkon nebo lodžie + výtah nutné. 
TEL.: 721 119 083
*Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
3+kk v  osobním vlastnictví v  Hronově 
v  Jungmannově ulici. Nové rozvody el., 
vody, odpadu, nové omítky, okna, pod-
lahy, koupelna a  WC. Výměra bytu 71 
m². Tel. 774  311  404, RK nevolat. Cena:  
895 000,- 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 37 
m². Tel. 774  311  404, RK nevolat. Cena:  
550 000,- Kč
*Koupím byt 2+1 /nad 60m2/, 3+kk, 3+1 
v Náchodě - nejlépe Branka, Běloves, /ne 
SUN/. Kontakt: jimaho@email.cz
*Prodej bytu 2+1 63m2 v  OV v  Hrono-
vě (Velké Poříčí-Tosácké domy) Nová 
kvalitní pl. Okna. 850.000Kč. TEL.: 
+420 605 432 755. RK NEVOLAT
*Prodám DB 3+1 v  Hronově, 71 m2, 3. 
patro, dům je nově zateplený, plastová 
okna, nové výtahy, část. rekonstrukce 
koupelny - sprchový kout. Cena 915 000,-
Kč. Tel. 723 279 787, RK nevolat!
*Pronajmu 2kk v  Červeném Kostelci. 
TEL.: 606 643 635
*Pronajmu v Náchodě u nemocnice byt 
3+1 o  výměře cca 80m2. Byt má navíc 2 
velké balkony a sklepní kóji. Cena proná-
jmu je 7.000,- Kč + energie. Další infor-
mace na tel. 777 810 626
*Pronajmu byt 2+1 v Police nad Metuji.  
Tel: 608 002 659
*Prodej bytu 2+1 v OV v Hronově (Vel-
ké Poříčí-Hornické domy) Po  rekon-
strukci WC, Koupelny. 850.000Kč, tel. 
+420 605 432 755, RK nevolat
* Dlouhodobě pronajmu byt 2+1 (60 m2) 
po rekonstrukci v Náchodě, kauce nutná. 
TEL.: 735 776 633 volejte po 17.hodině
* Prodám DB 3+1 v  Hronově, ul. Hos-
tovského, panelák 4. patro, 71 m2 s  bal-
konem, jižní strana. Tel. 723  358  615 
RK nevolat.
* Pronajmu byt 1+3 s balkonem v blíz-
kosti centra Náchoda v  zrekonstruova-
ném činžovním domě. Možnost parková-
ní auta ve dvoře. Tel. 603 853 095
* Pronajmu byt 1+1 62 m2 za  3.500 Kč 
a  3+1 95 m2 za  5.300 Kč v obci Horní 
Dřevíč. V ceně jsou poplatky za vodu, to-
pení, TV, internet. Mimo el. energie. Byt je 
plně vybavený. Tel. 604 643 843
* Pronajmeme jednopokojový přízemní 
apartmán (35 m2) s  terasou do zahrady 
20 m2 v  Náchodě - Bělovsi. Parkování, 
wifi , sat., TV, nájem 3900,-Kč + 1300,- zá-
loha energie. TEL.: 777 737 127
* Prodám zděný 3+1 po  rekonstrukci 
v  Červeném Kostelci. Byt je družstevní 
s možností převodu do osobního vlastnic-
tví prosinec 2017. Tel. 734 158 426
* Prodám byt v Červeném Kostelci 3+1 
s balkonem, v centru města, byt je v osob-
ním vlastnictví. Cena 1 200 000,-Kč. RK 
nevolat! Tel. 732 558 520
* 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

* Sháním nemovitost na  Náchodsku 
do 2 mil. Kč. Tel: 774 061 131
*Prodej menšího RD/chalupy v  OV 
100m2 v  Polici n.M., ul. Žďárská se za-
hradou 686m2. Cena 549000 Kč. TEL.: 
739 085 538, RK NEVOLAT

*Prodám chatu se zahradou 857m2 
v chatové osadě pod zámkem v Novém 
Městě nad Met. Elektřina, voda. Slunné, 
klidné místo, okrasná zahrada, ovocný 
sad. Tel. 725 888 688
*Koupím zahradu s  chatkou v  Nácho-
dě, nejlépe Branka, Bražec. 770  112  177 
vero.nika810@seznam.cz

*Prodám zahradu vedenu jako stavební 
pozemek 1000 m2, oblast CHKO. Slun-
né, klidné, místo, 20km od  Náchoda, 
kousek do  Stárkova a  Hronova. Krásné 
okrasné stromky tuje kolem pozemku 
plus zahradní domek. Pozemek se nachá-
zí v Horním Dřevíči, Při rychlém jednání 
sleva. Tel. 606 139 730
* Prodám stavební pozemek s  pro-
tékajícím potokem, možnost zhoto-
vení rybníku, 2500 m2 na  okraji obce 
Dolní Radechová. Asfaltová cesta až 
na  pozemek. Cena 990  000,-Kč. TEL.:
608 66 77 30

*Hledám prostory pro dlouhodobé 
uskladnění 1-3 budoucích veter. vozů 
v Náchodě, či okr.Náchod. Vyjíždět moc 
nepotřebuji. Do cca 5.000Kč/ročně. Pla-
tím na rok dopředu. Slušné jednání. SMS 
605 316 438, zavolám zpět.
*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.
*Nabízíme pronájem prodejny 80 m2 
v  Náchodě na  pěší zóně u  Karlova ná-
mēstí. Tel. 602 575 252

* V  Náchodě pronajmu zařízenou 
učebnu na pořádání kurzů, školení, 
seminářů apod. a  kancelář. Soc. za-
řízení k  dispozici. Více info na  tel. 
603 440 969

* Prodám hospodu ve  Vysokově, zn.ja-
kékoliv 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 ku-
chyňkou 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 cviče-
ní, fi tcentrum a  jiné služby. Prostory 
se nachází na Kamenici v Náchodě v I.
patře se samostatným vchodem. In-
vestice do  zařízení a  vybavení provozu 
jsou nutné. TEL.:777 152 750 v pracovní 
dny

*Prodám starší pokojové dveře, částeč-
ně prosklené šířka 82 cm s  klikou cena 
600 Kč. Tel.: 604 524 336
*Prodám funkční elektrický sporák se 
sklokeram. deskou a  horkovzduš.trou-
bou. LEVNĚ. TEL.: 725 061 541
*Prodám novou, sedací soupravu 3+2. 
Souprava je moc pěkná, po stranách 
kombinovaná se dřevem, velmi pohodlná 
k sezení. Šířka trojsedu je 170cm, šířka 
dvojsedu je150cm, výška 98cm. Obě jsou 
rozkládací s úložným prostorem. Barva je 
praktická do béžova. Udělali jsme unáh-
lenou koupi, nehodí se k nám ani tvaro-
vě ani prostorově. Cena dohodou. Tel: 
776 884 860
*PRODÁM Kvalitní paruku, původní 
cena 7 500Kč. Málo nošená cena 3 500Kč. 
Bližší informace tel.605 971  236, volejte 
od 18-20 hodin.
*Prodej dřeva - metrové i  štípané. 
TEL.:777 690 390
* Levně prodám elektrická aku kamna 
vel.8 - zachovalá. TEL.: 739 155 617
* Prodám stroje po  truhláři - pásová 
bruska, fréza, protahovačka, hoblovka 
a jiné. TEL. 602 291 222
* Prodám vepřové půlky 55,-Kč/kg, se-
lata na  výkrm 60,-Kč/kg, krmeno beze 
směsi. Volat po 20.hod. 773 914 858

*STAROU PŘEDVÁLEČNOU FIREM-
NÍ KORESPONDENCI, REKLAMNÍ 
PŘEDMĚTY, FOTOGRAFIE APOD. 
KOUPÍ SBĚRATEL. TEL. 704  415  665.
PŘIJEDU.

* 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, 
bankovky, mince, LP desky, CD atd. 
TEL.:777 579 920

*Koupím mince, bankovky, vyznamená-
ní, bony Tuzex, Darex. T.602 237 489
* Koupím tříkolku Velorex (hadrák) 250 
- 350 cm3 i  v  nepojízdném stavu. TEL.: 
604 437 128
* 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 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 veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i  celou pozůstalost. 
Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* Provádím zednické a  řemeslnické 
práce.TEL.: 702 611 187

* Soukromé muzeum v Náchodě hle-
dá dobrovolnici - fi gurantku k  pro-
pagačním občasným jízdám s  histo-
rickým kočárkem po Náchodě a okolí. 
Bližší info. 606 486 372

*Přijmu pečlivého brigádníka na  na-
tírání a  pomocné práce u  rodinného 
domu,80,- Kč/hod. Platím ihned po práci. 
Tel: 775 959 962
*I  Vy můžete pracovat z  domova. 
www.extraprijem.cz/kotkova.
*Hledám spolehlivou ženu nebo muže 
na  občasnou výpomoc v péči o  imo-
bilního otce. Zkušenosti vítány. Tel. 
607 933 856

*KOUPÍM MOTOCYKLY - jakékoliv 
- starší, nepotřebné, neúplné, překá-
žející, díly, traktůrky i  jinou techniku 
rychlé a férové jednání.  Tel.723 837 437

*Koupím nové, nepoužité náhradní díly 
na ŠKODA 120, 130. Tel: 775 959 962
*Do své sbírky koupím ČZ 175 Skútr zva-
ný „prase“. Výhodou pěkný původní stav 
a platný TP, za což dobře zaplatím! Děku-
ji! Tel.: 606  515  966 t.krause@farmet.cz

*Člen klubu historických vozidel 
koupí nebo pomůže ocenit jakýkoliv 
starý motocykl či vůz, případně vraky 
a jakékoliv zbylé díly i drobnosti! TEL.:  
606 515 966

* Daruji na Peugeot 106, 4 komplet. kola 
(3 díry) a  zadní lampy a prodám knihy 
„Jak na  to“ Peugeot 106 a  Renault R 21 
a koupím knížku - manuál apod. na Re-
nault CLIO 1995. Tel. 723 494 677
* Prodám skútr KENTOYA 50 ccm, 
nový, nevyužitý, 130 km najeto. Cena 
16 000,-Kč. TEL.: 606 823 410
* Prodám elektroskútr A10/40, najeto 
3000 km, cena dohodou. Tel.603 378 374

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

AUTO - MOTO

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

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 

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

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY

WWW.LTIZOLACE.CZ        

TEL.736 603 169

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

Nové Město n. M. - Náchod 
a okolí do 30 km
Drobné opravy

NEMOŽNÉ IHNED 
– ZÁZRAKY DO 3 DNŮ
Volejte od 8 do 18 hodin 

po – pá + víkendy
Tel. 777 894 162

HODINOVÝ 
MANŽEL PEPÍNO

ZDARMA  VYKLIDÍME 
VAŠI POZŮSTALOST.

TEL. 739 363 920

VOLNÁ PRACOVNÍ  MÍSTA
Nový Elton a.s. 

v Novém Městě nad Metují 
přijme muže či ženy na pozice:

Pracovník do údržby do jednosměnného 
i třísměnného provozu, 

vyučení strojním zámečníkem výhodou.

Seřizovač a obsluha lisu a lis. linky
do jednosměnného provozu,

ukončené středoškolské vzdělání výučním 
listem, praxe výhodou.

Obsluha dlouhotočných automatů, 
nebo CNC soustruhů 

do třísměnného provozu,
ukončené středoškolské vzdělání výučním

listem podmínkou.

Pracovník na CNC frézování
do třísměnného provozu,

vyučení v oboru a praxe min. 2 roky 
podmínkou.

Nástrojař,
do jedno- až dvousměnného provozu,

vyučení v oboru, praxe výhodou.

Obsluha galvanických linek
do nepřetržitého provozu

Nástup ihned
Informace: pí Martinková 

tel. 491 403 113, nebo eltn@eltn.cz



Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVAVYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 604 687 554 
STST

2

DAN BÁRTA
Prodám 1 vstupenku 

na koncert Dana Bárty

Náchod, Divadlo Dr.Josefa Čížka, 

pátek 14. 4. 2017 od 19 hodin

4.řada, sedadlo 4, cena 400,-Kč

Tel.  774 280 216

NABÍZÍM 11 LŮŽEK 
V CHORVATSKU 

poloostrov Pelješac

22. 7. – 31. 7. 2017. 
Noc 10 EUR. Soukromí zajištěno.

Vlastní přístup k moři 

cca 30 metrů.

Tel. 603 178 991
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VYJÍŽĎKY 
NA KONÍCH

Náchod – Babí, ul. Pavlišovská
PRO ZAČÁTEČNÍKY 

(cca od 5 let)
▪ Základy komunikace a práce s koňmi
▪ Základní výcvik
▪ Jízdy na koních na jízdárně
▪ Vyjížďky do přírody s doprovodem

PRO POKROČILÉ
▪ Vyjížďky do okolí
▪ Jízdy na koních na jízdárně

Dohled instruktorů, hodní a klidní 
koně a poníci, individuální přístup

Dárkové poukazy

KONĚ BABÍ – tel. 608 66 77 32 
p. Prouza Pavel – majitelp.p.p.p.pppp PPPProrororouzuzuzuzaaaa PaPaPaPavevevevellll mamamamajijijijijjjj tetetetellll

Kraj podpořil záchranáře
„Skalní i  vodní záchranáře po-
važuji za  integrální součást 
krajského zdravotnictví“ říká 
Aleš Cabicar (TOP 09), náměs-
tek hejtmana pro zdravotnictví.

   Královéhradecký kraj letos vůbec 
poprvé podpořil fi nančně skalní 
lezecké záchranáře. Stejnou mí-
rou pak také i  Vodní záchrannou 
službu, která zajišťuje bezpečnost 
a  první pomoc v  letních měsících 
na údolní nádrži Rozkoš.
   „Obě dvě složky jsou z mého po-
hledu velmi důležité“, říká Aleš 
Cabicar, náměstek hejtmana, kte-
rý krajské zdravotnictví spravu-
je. „Každý z  nás ví, jak zejména 
v  letních měsících jsou naše skalní 
útvary na Adršpašsko-Broumovsku 
intenzivně navštěvované, a  to jak 

běžnými návštěvníky a  turisty, tak 
amatérskými i  profesionálními lez-
ci. A  právě při nepředvídatelných 
událostech jako jsou např. úrazy, 
srdeční příhody a podobně  je vel-
mi důležité být na místě včas a včas 
i zraněného předat k dalšímu ošet-
ření,“ vysvětluje Cabicar. Právě de-
tailní znalost místopisu je nutná při 
těchto zásazích, a  to je to, co mají 
právě příslušníci Skalní záchranné 
služby. U  Vodní záchranné služby, 
která je aktivní právě v letních mě-
sících na  údolní nádrži Rozkoš, je 
situace podobná.
   Každá z  těchto služeb obdržela 
letos od  Královéhradeckého Kraje 
dotaci ve výši 150.000 korun.. Tyto 
prostředky použijí na  nákup a  ob-
novu nezbytného vybavení, ale i pro 
organizaci školení. „Mým cílem je, 

abychom v  budoucích letech byli 
schopni Skalní záchrance vytvořit 
zázemí pro uskladnění materiálu 
a  rovněž prostory služebny přímo 
u  vchodu do  Skalního městečka 
v  Adršpachu. Už jsem v  této věci 
jednal s  panem starostou Adršpa-
chu a jisté řešení na příští rok se rý-
suje“, doplnil Cabicar.  (red)

„Zamilovaní sokoli“
Stejně jako vloni i  letos na  území 
CHKO Broumovsko zahnízdilo 
celkem sedm párů kriticky ohrože-
ného sokola stěhovavého. To již při-
bližně odpovídá stavu, který zde byl 

ještě ve 40. letech minulého století, 
než početnost těchto dravců začala 
ubývat, až zcela vymizeli. Pro sokoly 
je typické, že si k hnízdění vybírají 
skalní dutiny, římsy a stará krkavčí 

hnízda nejraději 
na holých vysokých 
skalách s  dobrým 
přehledem o okolí. 
Tedy stejná mís-
ta, která pro svou 
přírodní krásu vy-
hledávají turisté 
a  horolezci. I  když 
jsou skalní terény 
na  Broumovsku 
rozsáhlé a  ptáci 
tu mají na  výběr 

stovky skalních věží, v  tomto roce 
si sokoli přímo zamilovali turistické 
vyhlídky.  „Když vše dobře dopad-
ne, budou mít návštěvníci zážitek 
umocněný i pozorováním divokých 
sokolů. Tito dravci po  vyvedení 
mladých obvykle na  hnízdišti ješ-
tě nějakou dobu zůstávají a učí zde 
mláďata lovit. Pokud to podmín-
ky jen trochu umožní, připravíme 
ve  spolupráci s  Lesy ČR na  vhod-
ných hnízdištích ukázky volně ži-
jících sokolů s  pomocí stativového 
dalekohledu a  s  odborným výkla-
dem ještě před vylétnutím mláďat 
z hnízda,“ dodává Petr Kuna AOPK 
ČR, Správy CHKO Broumovsko.
 (TS – redakčně kráceno)

Nová sezóna pro Swift Racing Team začala úspěšně
Po  dlouhotrvající zimě konečně na-
stalo to pravé závodnické jaro a s ním 
začátek nové sezóny závodů automo-
bilů do  vrchu. Po  ukončení loňské 
velmi úspěšné sezóny si závodní vůz 
Suzuki Swift  GTi Mk1 mohl zaslouže-
ně odpočinout a jeho jezdci a zároveň 
mechanici v  jedné osobě Lukáš a  Jo-
sef Cvejnovi  ho připravili na  novou 
sezónu. Ta bude letos dlouhá, protože 
oba jezdci získali národní licenci FAS, 
umožňující startovat na  prestižních 
závodech České trofeje. Kromě zá-
vodů EDDA cupu – Mistrovství  ČR 
(těch bude letos opět 10) to bude Ecce 
Homo ve  Šternberku, na  Ústecké 21 
nebo v Prachaticích.
První dva závody proběhly 25.března 
na  mosteckém autodromu. V  sobo-

tu ráno se postavilo k  tréninkovým 
a  poté i  k  závodním jízdám 150 zá-
vodních speciálů z celé republiky a za-
hraničí. Za  tým Swift  Racing Team 
z České Skalice nastoupil Lukáš Cvejn 
a vedlo se mu opět výborně. V konku-
renci dalších sedmi závodníků po vel-
mi vyrovnaných sou-
bojích zvítězil a domů 
si vezl dva zlaté po-
háry za  první místa. 
Náchodský Jan Packa 
skončil po oba závody 
shodně na  krásném 
třetím místě. 
Sezóna se tedy úspěš-
ně rozjela a tak o dal-
ším závodním víken-
du 15. a  16. dubna  

budou motory závodních speciálů 
hřmít nad pražskou Zbraslaví. Na ten-
to závod vyrazí kompletní  Swift  Ra-
cing Team sbírat další body do  hod-
nocení  Mistrovství ČR v  závodech 
automobilů do vrchu 2017.  Za tým 
 Swift  Racing Náchod Josef Cvejn

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 veškeré stavební práce, hydroizolace, 
    instalatérské a topenářské práce, 
    zemní práce, doprava (kontejner 
    + hydraul. ruka) půjčování lešení 
    a závěsných lávek

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

Pozvánka na Den otevřených dveří
Srdečně Vás zveme 
na Den otevřených 
dveří v Mateřské 
škole, Náchod, 
Březinova 669, 

který se uskuteční

11. 4. 2017 
od 14.00 

do 17.00 hodin.

Škola napříč staletími
V ZŠ Komenského v Náchodě proběhl projektový den s názvem: Škola na-
příč staletími. Zajímavou interaktivní formou se žáci během výuky mohli 
přenést do časů minulých historických epoch. Jedno zastavení projektové-
ho dne našlo svoje místo i  v  tělocvičně školy. Jednalo se o  antiku, která 
položila základy evropské vzdělanosti i fyzické kultury.  Foto echo

Mezi řádky
Cyklus přednášek Mezi řádky 
pokračuje v  Městské knihovně 
v  Jaroměři 20. dubna (od  17.30 
hodin) přednáškou Viktora Blaž-
ka s  názvem: Drobné památky 
v krajině – nedoceněné bohatství 
i  ohrožený druh. Vstup na  před-
nášku je volný. 

Moderace
Chcete blíže poznat a  ovládnout 
fenomény typu: brainstormingu, 
tvorby myšlenkových map či krea-
tivních dílen? Pak právě pro vás je 
připraven seminář s  názvem Mo-
derace. Proběhne v  broumovském 
klášteře v  termínu od  26. do  27. 
dubna t.r.  

Ztracená velikonoční vajíčka 
na Pevnosti Dobrošov
Na  Velikonoční pondělí se vojáci 
rozhodli, že v podzemí poschováva-
jí velikonoční vajíčka a  velitel pev-
nosti vyzývá všechny děti na  zcela 
mimořádné hledání. V  tajuplných 
podzemních chodbách budou scho-
vány různé velikonoční dobroty 

a jiná překvapení. Pokud se děti bojí 
samy, mohou s  hledáním pomoci 
i rodiče a prarodiče. Akce je zahrnu-
ta do běžného vstupného na pevnost 
a  je vhodná pro všechny děti. Hle-
dání jen během prohlídek v  10:00, 
11:30, 13:00, poslední v 14:30.

Španělské dny 2017
V Náchodě proběhne v termínu 
7.4 – 12.4. další ročník Španělských 
dnů, které jsou věnovány nejen re-
áliím Španělska, ale i všem dalším 
zemím patřících do španělského 
jazykového a civilizačního okruhu. 
Čeká na Vás celá řada zajímavých 
akcí: přednášek, kurzů, koncertů 
i ochutnávek španělské kuchyně. 
Kompletní info najdete na webu: 
www.hispana.webnode.cz. Jako 
malou pozvánku na Španělské dny 

2017 vybíráme například    kurz tan-
ce Salsa  (8.4. - 9.4.), kurz fl amen-
kové kytary (8.4 – 9.4.), promítání 
španělského fi lmu Arrugas (Vrás-
ky) – 7.4., přednášku o cestování po 
Peru (10.4.), setkání se španělskými 
dobrovolníky a ochutnávku tradič-
ní kuchyně (11.4.) či vystoupení 
mezinárodního hudebního usku-
pení  Ensemble Encuentros (12.4.)  
Vítejte na Španělských dnech 2017! 
Bienvenida!
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