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duben 1967, stavba Kina 70  

v Dobrušce

PŘIVÝDĚLEK 
– BRIGÁDA
Hledáme spolehlivé 

distributory novin a letáků 
pro následující lokality:
Náchod – Branka

Náchod – Staré Město
Náchod – Běloves 

(u lázní)
Česká Skalice

Více informací na 
tel. 603 990 636

U nás si můžete vydělat

40 – 50 tis. Kč / měsíc
na pracovní pozici

ŘIDIČ KAMIONU MKD
- Moderní vozový park

- Možnost volby víkendového režimu
- Velmi slušné pracovní podmínky ve fi rmě 

s více jak 27-letou tradicí

Bližší info: www.pjpt.cz/kariera 
nebo na tel.: 603 882 301

JARNÍ GRILOVAČKA 

BEZ VÍNEČKA?

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

ežní kova 319, Náchod 
(napro   gymnáziu pr chod 

domem p.343 do dvorního traktu)

Ke každému nákupu 100ml gel 
v cen  150 K  zdarma!!!

prodejní doba 9-17 hod. 
nebo domluva po telefonu 

725 801  601
www.divokakosme  ka.cz

Profi t Real Účetnictví

PŘIJME 
• účetní seniorku 

(praxe nutná)

• účetní juniorku 
– asistentku (i bez praxe)

Bližší informace na: 
info@profi treal.cz

PŘIJMU 
BRIGÁDNÍKY 
na sekání trávy.

Více informací 
na tel. 724 173 560

Česko – polský projekt Aqua Mineralis Glacensis je příkladem úspěšného 
čerpání evropských fi nančních prostředků, které budou použity pro revi-
talizaci lázeňských míst v Náchodě, Hronově a polských městech Kudowa 
– Zdrój a Duszniki. Zajímavým prezentačním doplňkem jsou i  jednotlivé 
modely českých a polských lokalit. Na snímku je model areálu, který buduje 
město Náchod.  Foto archiv  



K  tomu nás obvykle přivede nějaké 
kulaté výročí. Je-li to významné ju-
bileum člověka, jenž se nesmazatelně 
zapsal do kulturních dějin toho krás-
ného města Kostelec, jakž ho pojme-
noval Škvorecký, je to na  dlouhý re-
ferát. Jde o  člověka, který desítky let 
zprostředkovává radost z hudby stov-
kám účinkujících a tisícovkám poslu-
chačů v  tuzemsku i  zahraničí. Ano, 
jde o  dlouholetého dirigenta pěvec-
kého sboru Hron a  tzv. Sborečku Ji-
ráskova gymnázia Náchod Ing. Vlas-
timila Čejpa. To,čím obohatily oba 
sbory své členy, co se týče vztahů, 
i  díky povaze našeho jubilanta, se 
těžko dá popsat. Myslím si, že ovšem 
zapomínáme na další stránky jeho pů-
sobení v Náchodě. Teplárna Náchod, 
potažmo její zákazníci, vděčila deseti-
letí za spolehlivý provoz svého zdroje 
tepla i profesionální činnosti oslaven-
ce a  jsem přesvědčen, že dodnes vy-
užívá ovoce jeho práce. A  byl velký 
hřích předlistopadového režimu, že 
schopným lidem, kterým se nechtělo 

kolaborovat, zabránil v  kariéře. Tedy 
i  Ing.  Čejpovi. Dodnes je znalým 
záhadou, jak se poruchy v  Teplár-
ně, ke  kterým byl přivoláván často 
i v noci, dokázaly vyhnout koncertům 
a akcím obou sborů. Dokonce i vážné 
zdravotní problémy, jež se nevyhýba-
jí ani dirigentům, nenarušily aktivity 
obou těles. Na  samostatnou kapitolu 
je tvorba Ing.  Čejpa fi lmařská-spe-
ciálně cestopisná. Domnívám se, že 
svou úrovní a hloubkou záběru předčí 
mnohá dílka, která nám jsou předklá-
daná v  TV. Skoro se domnívám, že 
větší publicitě této jeho záliby brání 
pouze to, že je vyvíjena v dnes už pou-
ze „Pověřeném městě“ někde v pohra-
ničí. Tedy z pohledu metropole. I když 
i  tam je dnes spousta lidí, kteří mu 
„prošli“ rukama a kteří na něj s úctou 
a láskou myslí. Pro jeho činnost i cha-
rakter. To platí beze zbytku i pro míst-
ní aktéry a  příznivce hudby, včetně 
zahraničních přátel. Můžeme být rádi, 
že nám život dopřál kus cesty dopro-
vázet člověka, který za sebou nechává 

tak hlubokou stopu. Přejme mu a tedy 
i sami sobě, aby ho elán a chuť konat 
ještě dlouho neopouštěl. Tak  vše nej-
lepší k  sedmdesátinám, kteréžto bu-
dou dovršeny 18. 4. 2018. 
 Jménem sboru Petr Duba

ECHO 2str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

VZPOMÍNKA
Nikdo nám neřekne, nikdo nám nepoví,
čím byla maminka každému z nás.
Nikdo ji nevrátí, nikdo ji nevzbudí,
nikdy již nezazní nám její hlas.

Dne 18. dubna 2018 uplynou 4 smutné roky, 
kdy nás navždy opustila milovaná maminka, 
babička, manželka a neteř,

paní  DAGMAR VIŠŇÁKOVÁ (roz. Müllerová)
Vzpomeňte s námi.
Se smutkem v očích vzpomíná dcera Iveta s manželem, 
vnoučata Tomášek a Terezka, manžel Zdeněk a teta Pavlína.

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Prvorepubliková, z podstatné části 
zrekonstruovaná bývalá továrnická 
vila ve středu Nového Města nad 
Metují. Je obnovena celá řada původních, 
stavebních, dekoračních a interiérových 
prvků. Vila má tři podlaží. 

Rodinný dům v Novém Městě nad Metují, 2 bytové jednotky, sklep ................................2 690 000,- Kč             
Chata na okraji lesa v osadě Pekelec – Peklo nad Zdobnicí, už. plocha 60 m2 ......................195 000,- Kč
Nově vybudovaná výrobně skladovací hala na okraji České Skalice .............................25 000,- Kč/měs.
Pozemek s chatku určený k výstavbě, výměra 643 m2 na Jizbici.........................................449 000,- Kč
Zrekonstruovaný rodinný dům s bazénem v Náchodě – Třešinky .....................................5 500 000,- Kč

Cena: 3 950 000,- Kč

VZPOMÍNKA
Život je tak krásný a já ho měl rád, 

proč osud byl tak krutý a musel mě ho brát.

Dne 14. dubna 2018 uplynou 3 roky, co nás nečekaně opustil 
milovaný manžel, tatínek a dědeček,

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

VZPOMÍNÁME
Dne 18. dubna 2018 uplyne 5 let, co nás opustila naše 

milovaná a drahá manželka, matka a babička, 

paní Jaroslava Jiranová, 
roz. Vojtíšková, dcera truhláře, z Náchoda.

Stále vzpomíná manžel, 
dcera a vnoučata.

TICHÁ VZPOMÍNKA
Kdo nás opustil, neodchází navždy, zůstává stále živý 

ve vzpomínkách těch, kteří ho měli rádi…

Dne 10.dubna 2018 uplynulo 11 let, 
kdy nás navždy opustila naše maminka,

paní Emílie Bártová z Náchoda.
Stále vzpomínají dcery Alena a Hana

Noc zkrášlí Lyridy
 V noci z 22. na 23. dubna nastává 
maximum meteorického roje Lyrid. 
V případě dobrého počasí se může-
te těšit až na 18  meteorů za hodinu. 
Komu je to málo, musí si počkat 
do srpna na meteorický roj Perseid. 
Ten za hodinu nabídne až 110 me-
teorů. 

S Občanskou poradnou do ODDLUŽENÍ
 Od  července loňského roku vli-
vem novely insolvenčního zákona 
(182/2006 Sb.) jsou oprávněny zpra-
covávat a  podávat návrh na  oddlu-
žení a  insolvenční návrh jen osoby 
uvedené v  tomto zákoně. Jedná se 
o advokáty, notáře, soudní exekutory, 
insolvenční správce nebo akreditova-
né osoby (akreditaci na  základě žá-
dosti a  splnění zákonných podmínek 
uděluje Ministerstvo spravedlnosti). 
Výše uvedené osoby jsou sice dluž-
níkem zmocněny (na  základě plné 
moci) k  sepsání návrhu, a aby za něj 
návrh jako zástupci podali, ale pozor, 

nezastupují dlužníka v  insolvenčním 
řízení!
 Občanské poradenské středisko, 
o. p.  s. jako provozovatel Občanské 
poradny Náchod, se právě nachází 
v procesu přípravy žádosti k akredita-
ci. Vzhledem k  tomu, že neposkytuje 
služby v  oblasti oddlužení za  účelem 
zisku, může za  dlužníky zpracovávat 
a podávat návrh na povolení oddluže-
ní i  po  dobu této přípravy. Zpracová-
ní i podání návrhu je u nás bezplatné. 
Musíte však počítat s  tím, že v  rámci 
povinných příloh ponesete určité ná-
klady, např. za výpis z rejstříku trestu aj. 

V případě jakýchkoliv dotazů z oblasti 
insolvence nás neváhejte kontaktovat. 
Obrátit se na nás můžete i v případě, že 
řešíte problémy s bydlením, se zaměst-
navatelem, v  rodině (rozvod, výživné, 
domácí násilí), exekuce a dluhy, rekla-
maci, trestnou činnost, dědictví aj. 
 Kontaktovat nás můžete na tel. č. 
734 370 960 nebo e-mailem na opna-
chod@ops.cz. Další informace o nás 
najdete na  www.ops.cz. Občanská 
poradna Náchod sídlí na  adrese: 
Kamenice 113 (pasáž Magnum, 1. 
patro). Ideální je se na  konzultaci 
předem objednat.

Ohlédnutí a blahopřání

Delegace ze Zakarpatské Ukrajiny navštívila Náchod
Mezi Královéhradeckým krajem 
a  ukrajinskou Zakarpatskou oblastí 
existuje ofi ciální partnerství vyjádře-
né  Memorandem o  spolupráci. „Me-
morandum o  spolupráci mezi Králo-
véhradeckým krajem a  Zakarpatskou 
oblastí znamená obnovení přátelství 
s  regionem, který je nám blízký nejen 
svou kulturou, ale se kterým nás spo-
jují i desítky let společné historie,“ řekl 
hejtman Jiří Štěpán. V rámci partner-
ství vyšších samosprávných celků má 
zájem na partnerství ve smyslu „měs-
to – město“ ukrajinský Ťačiv, jehož 
delegace, ve  které nechyběl starosta 
města Ťačiv pan Kovač, pan Golubka, 
- poslanec Ťačivského okresu či paní 
Dotsenko, předsedkyně Regionálního 
ukrajinského spolku ve  Východních 
Čechách, navštívila Náchod.  Delega-
ce byla přijata v  prostorách obřadní 
síně náchodské radnice místostaros-
ty Miroslavem Brátem a  Ing.  Janem 
Čtvrtečkou. „Prezentovali jsme našim 
ukrajinským hostům historické prosto-
ry náchodské radnice, navštívili  s nimi 
expozici věnovanou náchodskému 
rodákovi architektu Letzelovi i  interi-
éry Městského divadla dr.  Čížka. Při 
společném rozhovoru jsme se dotkli 
i témat , která jsou společná jistě všem 
evropským samosprávám. Mezi tato 
témata patří například nakládání s od-
pady či rozvoj městské infrastruktury,“ 

říká místostarosta Čtvrtečka. Starosta 
města Ťačiv pan Kovač deklaroval zá-
jem navázat s Náchodem partnerskou 
spolupráci. S  mandátem od  náchod-
ské městské rady pocestuje v  červnu 
na  Zakarpatskou Ukrajinu místosta-
rosta Miroslav Brát. Jeho úkolem je 
na místě ověřit a sumarizovat možnosti 
případné partnerské spolupráce mezi 
Náchodem a  Ťačivem. „Mojí předsta-
vou je, že předložím kolegům radním 
ucelené písemné a  obrazové materiály 
ze Zakarpatské Ukrajiny, které by pak 
posloužily městské radě pro další roz-
hodování o  možném partnerství mezi 
městy, jehož  stvrzením by mohla být 
smlouva o partnerské spolupráci ve zně-
ní těch dokumentů, jež máme  uzavře-
ny s  našimi stávajícími partnerskými 

městy v Lotyšsku, Německu, Slovensku 
a Polsku. Jako velmi zajímavé se v kon-
textu Ťačivu jeví možnost opřít naše 
budoucí kontakty o memorandum mezi 
Královéhradeckým krajem a  Zakarpat-
skou  oblastí. Navzdory tomu, že Ukra-
jina není součástí EU, nemuselo by to 
znamenat uzavření cesty k  případným 
společným projektům mezi Ťačivem 
a Náchodem. Mám tím na mysli zacíle-
ní na externí fi nanční zdroje typu nad-
národního programu Interreg Danube, 
dále Mezinárodní visegrádský fond, ko-
munitární programy, Program U-Lead 
with Europe či Program Východního 
partnerství pro kulturu a  kreativitu“, 
vysvětluje místostarosta Brát, v  jehož 
gesci je agenda partnerských měst 
a zahraniční vztahy.  

Krásný hled je 
na ten boží svět
S naším titulkem, který je zároveň ná-
zvem pochodové písně autora Václava 
Novotného (prvního ředitele české 
matiční školy), se můžete vypravit 
na asi nejmenší rozhlednu v našem re-
gionu. Nachází se na katastrální hrani-
ci náchodského a trutnovského okresu 
(foto č.1). A jaké pohledy nabízí? Kro-
mě panoramatu Krkonoš i pohled na 
kostel sv. Jana Křtitele (foto č.2). Raně 
barokní kostel s dřevěnou zvonicí tvo-
ří dominantu tohoto městečka pod 
Jestřebími horami.  Foto Mirek Brát
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 Činorodí občané obce Vlkov 
u  Jaroměře vykonali i  v  minu-
lém roce 2017 mnoho užitečných 
a  chvályhodných činů. Jejich pří-
kladnou práci pro veřejné blaho 
připomíná opět ročenka přinášející 
řadu zajímavých informací: O práci 
agilních hasičů, podnikavých so-
kolů, myslivců, rybářů, o  činnosti 
místní knihovny, o  trvalém úsilí 
vylepšovat životní podmínky a pří-
rodní prostředí, o výchově a vyučo-
vání ve  škole. Čtenář zde nalezne  
i  cca stovku barevných fotogra-
fi í. Zaujme například informace 
o  obnovování aleje starých odrůd 
jabloní, zpráva o  vlkovské knihov-
ně, o  likvidaci rozlomené staleté 
lípy při silné vichřici, o  zahranič-
ní exkurzi Vlkováků v  německých 
Drážďanech  a mnoho dalšího. Tuto 
reprezentativní Ročenku formá-
tu A4 o  28 stranách na  křídovém 
papíru zdárně do  tisku připravila 
vlkovská zastupitelka, vydavatelka 

a  úspěšná spisovatelka literatury 
faktu, paní Helena Rezková ve spo-
lupráci s  ochotnými spoluobčany.  
Ročenka se dostane do  každé ro-
diny Vlkovanů, kterých žilo v  obci 
k 31. prosinci 2017 celkem 393.  
 PhDr. Jiří UHLÍŘ 
 (redakčně kráceno)
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ŽALUZIE

ZALOŽENO V ROCE 1994 JIŽ 24 LET NA TRHU

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 

mobil 603 531 304, 
andy.skalice@seznam.cz, 
www.andy-skalice.cz
 žaluzie  látkové rolety  sítě proti hmyzu

LEVNĚ  KVALITNĚ  ZÁRUKA 3 ROKY

ENERGETICKÉ OKÉNKO 140.
 Vážení a milí čtenáři,
 jak si myslíte, že by měla vypadat smlouva 
o sdružených službách dodávky elektřiny nebo 
plynu? No určitě na to jsou 2 rozdílné pohledy, 
jeden je pohled „dodavatelský“ a druhý je po-
hled „odběratelský“. Nebo jde spíše o  rozdíly 
v  přístupu nás koncových odběratelů energií 
vůči dodavatelům energií? Věřte, že dodavatelé 
energií dělají jenom to, co my jim jako konco-
ví odběratelé dovolíme. Proto si sami nejdříve 
zkusme odpovědět na několik otázek.
 Cena za  energie na  kterou jsme se nechali 
zlákat, platila ještě v  době zahájení dodávky, 
nebo již byla jiná, vyšší? Je to Váš případ? Víte 
to vůbec? Nebo jste od  doby, kdy je na  čes-
kém trhu konkurence více jak 60ti dodavatelů 
energií ještě vůbec nic neudělali proto, aby Váš 
dodavatel Vám dal mnohem lepší podmínky, 
třeba alespoň za  věrnost? Zajímáte se pouze 
o to, zda Vám chodí přeplatky? A dokud chodí, 
tak je to správně ? 
 Obecně platí, že není horší nebo lepší doda-
vatel energií, ale pouze „horší“ a „lepší“ zákaz-
ník – odběratel energií. IDEÁLNÍ ZÁKAZNÍK 
z  pohledu „dodavatelského“ je ten, který se 
nezajímá, nic neřeší, pravidelně platí, je věrný, 
je mu to jedno a ještě je spokojený, že dostává 
přeplatky. Dokud takovýto typ zákazníka něco 
nechce, tak ho radši nechme v jeho „klidu a po-
hodě“. Vidíte se v tom? Pokud ano, tak je načase 
s tím něco dělat. Jde o Vaše nemalé peníze, kte-
ré prostě musíte měsíc co měsíc platit. A na roz-
díl od služeb fi nančních institucí, pojišťovacích 
institucích, telefonních společností ad. se bez 
elektřiny nebo plynu nebo obojího prostě 
a jednoduše neobejdete a to doslova… Přesto 
se o to nezajímáte? Protože tomu nerozumíte? 
Nebo nechcete? Nebo nemáte na  to dostatek 
času? Tak to jste pro dodavatele energií „IDE-
ÁLNÍ ZÁKAZNÍK“, takových jen houšť….
 Na druhé straně je zákazník, který se zajímá, 
ptá, takový, který dodavatele energií nenechá-
vá v  klidu, každý rok chce něco vylepšit atd.  
A  takovýto „ZÁKAZNÍK - KVERULANT“ ví, že 
tímto postupem nic neztrácí, ba naopak mnoho 
získává. Roční fi nanční rozdíl při stejných spo-
třebách elektřiny a  plynu je mezi „IDEÁLNÍM 

Z Á K A Z N Í K E M “ 
a  „ZÁKAZNÍKEM 
KVERULANTEM“ 
až 40% ve prospěch 
„KVERUL ANTA“ . 
Zkuste se zamyslet, 
jaký jste zákazník - 
odběratel energií? 
Pokud jste zákazník 
kverulant, tak Vám 
blahopřeji. Pokud 
nejste, pokud na  to nemáte dostatek aktuál-
ních informací, pokud tomu ne zcela rozumíte, 
nemáte na  to dostatek času a  dokonce na  to 
z principu Vaší osobnosti nemáte „žaludek“, jste 
člověk velmi mírný a  vyhýbáte se tvrdým ob-
chodním střetům z principu své povahy, tak se 
obraťte třeba na nás…
 ZA  VELMI NÍZKÝ ROČNÍ PAUŠÁL ( již 
od  500,-Kč bez DPH za  rok a  za  celou Vaši 
domácnost či fi rmu) ZA VÁS PROFESIONÁL-
NĚ A TO KAŽDÝ ROK TAKOVÉHO ZÁKAZNÍKA 
- KVERULANTA BUDEME DĚLAT. VYPLATÍ SE 
VÁM TO? ANO, viz výše fi nanční rozdíl mezi 
IDEÁLNÍM ZÁKAZNÍKEM a  ZÁKAZNÍKEM – 
KVERULANTEM. A  do  toho nepočítám dnes 
Váš velmi drahocenný čas, který si na „kve-
rulantství“ musíte každoročně a to skutečně 
pravidelně vynahradit.
 Navštivte nás, volejte, pište, obecně se tě-
šíme na  dlouhodobou spolupráci, no spíše 
na dlouhodobou práci za Vás, ve Váš prospěch 
a užitek…  
S úctou Váš Mgr. Bors Michal 
 obchodní ředitel

tel. 731 508 654
mail: bors.michal@j-e-s.cz

provozovna: B. Němcové 13, 
552 03 Česká Skalice, 

otevřeno  PO a Pá 13 - 20 a SO 9 - 12. 
www.j-e-s.cz

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.pppp PPPrororouzuzuzaaa PaPaPavevevelll mamamajijijijjjj tetetelll

Broumovská 
klávesa 2018
 Již 8. ročník soutěže pro mla-
dé klavíristy (do  17 let) se chystá 
v  Broumově. Letošní Broumovská 
klávesa proběhne v  tamním sále 
Dřevník. Soutěžní vystoupení jsou 
přístupná široké veřejnosti. Ter-
mín: 20.-22. dubna.   

Dne 20.dubna 2018 oslaví Zlatou svatbu manželé 
Antonín a Milena Kubinovi  z Olešnice.

Hodně lásky, zdraví a štěstí do dalších společných let jim přeje 
dcera Blanka s rodinou a syn Aleš s rodinou

Ročenka obce Vlkov

Hostinec Na Králíku, Zblov 19
Vás srdečně zve na:

BRAMBORÁKOVÉ 
HODY

od soboty 14. 4. do neděle 15. 4.

TO NEJ Z NAŠICH 
HODŮ

od soboty 28. 4. do úterý 1. 5.

MÁJOVÉ HODOVÁNÍ
od soboty 5. 5. do úterý 8. 5.

ŘÍZKOVÉ HODY
od soboty 26. 5. do neděle 27. 5.

SVATOJÁNSKÉ HODY
od soboty 23. 6. do neděle 24. 6.

tel. 491 452 262, 776 006 026
www.hostinecnakraliku.cz

Výstava amatérských fotografů FB skupiny 
Náchodské dění
Výstavu si můžete do  20.dubna prohlédnout v  prostorách Hospůdky 
U Mílů v Náchodě, pokračování  výstavy bude od 30. dubna do 14. květ-
na v Městské knihovně v Náchodě

Náchod navštívil prezident Hospodářské 
komory ČR Vladimír Dlouhý
 V obřadní síni náchodské radnice přivítal místosta-
rosta Miroslav Brát prezidenta Hospodářské komory 
České republiky Vladimíra Dlouhého. Tento ekonom 
a výrazný politik přelomového polistopadového obdo-
bí  stojí nyní v čele největšího zástupce podnikatelské-
ho sektoru v zemi. Hospodářská komora ČR má nyní 
15 000 členů v 68 komorách v regionu a 110 oborových 
organizacích. Vladimíra Dlouhého doprovázeli před-
seda Krajské hospodářské komory Královéhradeckého 
kraje Radek Jakubský, ředitel náchodského jednatelství 
komory František Molík a Radek Zelenka, ředitel úřadu 
Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje. 
Místostarosta Brát seznámil Vladimíra Dlouhého s his-
torií i současností Náchoda a zdůraznil dobré kontakty, 
které má město s hospodářskou komorou. Jedná se na-
příklad o  projekt ocenění úspěšných podnikatelů Fir-
ma roku, na kterém město Náchod participuje. Město 
Náchod vítá i akci veletrh středních škol a zaměstnava-
telů. Spolupráci s hospodářskou komorou lze vysledo-
vat i v česko-polské spolupráci, které se město Náchod 
aktivně účastní. Součástí návštěvy Vladimíra Dlouhého 
byl i jeho zápis do pamětní knihy města Náchoda a ná-
sledná neformální diskuze v salonku radnice. 
 „Bylo mi potěšením přivítat Vladimíra Dlouhého prá-
vě v prostorách obřadní síně radnice, kterou zdobí sym-
boly řemesel a  cechů, protože Hospodářská komora ČR 
zdůrazňuje kontinuitu právě i s touto tradicí. Náchod je 

městem, které za svůj vzestup v polovině 19. století vděčí 
hospodářské činnosti a  rozmachu především textilního 
průmyslu. K podnikavosti a umu předků se Náchod hrdě 
hlásí. Aktuální podporu podnikatelského sektoru ze stra-
ny města vnímáme především jako vytváření takových 
podmínek a  opatření: dopravních, investičních, územ-
ně – plánovacích  a dalších, které nebudou bariérou pro 
rozvoj podnikatelských záměrů v  katastru města“, říká 
místostarosta Brát. 

Maroko – brána do Afriky
 Ve Vile Čerych v České Skalici pro-
běhne 19. dubna (od  17 hodin) cesto-
vatelská přednáška Tomáše Plecháče 
s  názvem Maroko – brána do  Afriky. 
Těšit se můžete na  královská marocká 
města, poušť i pohoří Vysokého Atlasu. 
Chybět nebude ani povídání a  projek-
ce přibližující kosmopolitní atmosféru 
marockého hlavního města Casablanky.  

Brány města dokořán
 V  Novém Městě nad  Metují se 
chystá tradiční akce Brány města 
dokořán. Slavnost, která začne 21. 4. 
v  10 hodin na  tamním Husově ná-
městí, představí i  bohatou činnost 
novoměstských spolků. Kromě ná-
městí svoje „pomyslné brány“ otevře 
i Zámek rodiny Bartoň  Dobenín či 
městské muzeum.  

Jaroměřský pravěk
 Do časů 5000 let před naším leto-
počtem vás zavede přednáška Pavla 
Burgerta, která v  rámci cyklu Mezi 
řádky proběhne 19. dubna (od 17.30 
hodin) v Městském muzeu v Jaromě-
ři. Jejím tématem je neolitické sídliště 
(mladší doba kamenná – pozn. red.) 
na území Jaroměře. 

Likvidace škod, které v nedávné době napáchal na katastru naší okresní me-
tropole silný vítr, se aktivně účastnila i jednotka náchodských dobrovolných 
hasičů.  Foto Josef Pepa Voltr
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Děkujeme, že vám můžeme
již 26 let plnit vaše přání.

ReNa - výroba razítek, tiskárna

www.razitkarena.cz

KUCHYŇSKÉ STUDIO
• 3D návrh ZDARMA
• Zaměření technikem ZDARMA
• Montáž kuchyně na míru
• Spotřebiče za internetové ceny

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01

775 725 520

 
 
 

Thermotech GROUPE  s.r.o 
        Since 1972 

Kontakt: +420 491 511 401    email: info@thermotech.cz

Do naše závodu v Polici nad Metují hledáme kolegy na tyto pozice: 
 

Operátor/ka do výroby – jedno sm nný provoz, speciální 
pracovní doba dle domluvy možná. Manuální zru nost. 

 
Vedoucí provozu – samostatné ízení sv ené skupiny 
(Výroba, QS, Logistika, HR – skupina 20 pod ízených) 
 
Obsluha CNC – programátora a obsluhu CNC Automat  
 

idi /Manipulant – idi e dodávky pro mezinárodní 
dopravu– 2-3 dny na cestách, manipulace/logistika -2-3 dny 
ve firm  

PRIMÁTOR…TROCHU JINÝ
 Nástup letošního jara je ve  zna-
mení jednoho z  milníků v  historii 
náchodského pivovaru PRIMÁ-
TOR. Po  mnoha letech přichází 
na trh se zcela novou originální piv-
ní láhví a  obměněným designem 
etiket.
 O potřebě nové láhve se v pivova-
ře hovořilo již dlouhou dobu. Špič-
ková kvalita piv potvrzovaná dlou-
hodobě na  prestižních domácích 
i  zahraničních degustačních sou-
těžích, naprosto unikátní portfolio 
a průkopnická práce na poli speci-
álních piv u nás, si žádala i výjimeč-
ný vzhled. „Nechceme, aby se naše 
exkluzivní výrobky nabízely v  odře-
ných opotřebených láhvích a  jejich 
vzhled na  regálech prodejen zapa-
dal do  řady běžné produkce. Našim 
přáním je aby zákazník měl radost 
z nákupu, z pocitu že získal cosi výji-

mečného.“ komentoval novou láhev 
náchodský sládek Petr Kaluža.
 Láhev s plastickými reliéfy vzni-
kala na základě dlouhodobé spolu-
práce s českými skláři. V jejím tva-
ru a dekorativní výzdobě se odráží 
unikátnost náchodských piv, repre-
zentovaná logem PRIMÁTOR, 
typickým písmenem „P“, siluetou 
zámku odrážející mnoha set letou 
tradici náchodského pivovarství 
a chmelovými šišticemi jako atribu-
tem tradičního řemeslného přístu-
pu k vaření piva.
 Jedinečnost láhve podtrhují nové 
etikety s  barevně sladěnými ko-
runkami jasně odlišující jednotlivé 
druhy všech 15 vyráběných piv. Jed-
noduché výtvarné motivy na etike-
tách a  charakteristické perokresby 
rozdělují piva do  tří řad. Dále se 
zde objevují další výrazné grafi cké 

prvky - stylizovaná pečeť města Ná-
choda, či slovo CRAFT - jako odraz 
vztahu pivovaru k  dodržování tra-
dičních řemeslných postupů. Kva-
lita etiket je zdůrazněna i  výběrem 
speciálního papíru vyšší gramáže, 
připomínající svojí strukturou ruční 
papír.  (red)

Obrazy plné moře…
 Při setkání s  tímto malířem 
a jeho ženou v prostorách náchod-
ského Beránku mě napadlo jedno 
známé jméno, které má stále zvuk 
ve  světě znalců umění, ačkoli jeho 
nositel žil mezi lety 1817 – 1900. 
Jmenoval se Ivan. K. Ajvazovskij 
a  byl to ruský malíř, který svoje 
nejznámější plátna zasvětil ztvár-
nění moře. Díky expozici ruského 
malířství v  náchodské Galerii vý-
tvarného umění v  areálu můžeme 
jeho jméno rovněž spojit s  naší 
okresní metropolí. Při rozhovoru 
s  manželi Bezuglovými, potom-
ky Volyňských Čechů, mi jméno 
Ajvazovského přišlo na  mysl ješ-
tě mnohokrát. Prohlížím si to-
tiž snímky obrazů, které vytvořil 
pan Bezuglov (* 1960), tvořící 
v  Čechách pod uměleckým jmé-
nem Alex Gabriel. Moře na  jeho 

olejomalbách bouří v silném větru, 
aby se hned na  dalším obraze jen 
lenivě převalovalo za ranního úsvi-
tu. „Jen za poslední dva roky man-
žel vytvořil na 70 obrazů s témati-
kou moře“, říká s úsměvem správné 
manažerky paní Bezuglová. Obrazy 
moře signované „Alex Gabriel“ 
jsou krásná díla, která přinášejí po-
selství moře i k nám do vnitrozem-
ských Čech. Jejich autor pracoval 
jako inženýr elektrotechniky dva-
cet let v ukrajinské Oděse na pozici 
námořního inspektora. Fascinován 
mořem absolvoval i umělecká stu-
dia na  prestižní oděské Grekově 
výtvarné škole. Z Ukrajiny do Čech 
se manželé Bezuglovi dostávají 
v  roce 2015. Nyní, jak sami říka-
jí, jsou součástí umělecké kolo-
nie v  Jaroměři. A  pan Bezuglov 
jako Alex Gabriel (jeho umělecké 

jméno je tvořeno zkratkou vlast-
ního křestního jména a  křestního 
jména jeho manželky – pozn. re-
dakce) pilně tvoří. Na  svém kontě 
má umělecký pár (za poslední dva 

roky) již tyto výstavy: kostel Semo-
nice, Litoměřice – společná výsta-
va Sdružení Čechů z Volyně, Brno 
– Galerie magistrátu města Brno 

- společná výstava „Cesta domů“, 
Hradec Králové ALDIS - „Hra-
decký salon 2016“, Hradec Králové 
galerie Barbara – „Hradecko, můj 
oblíbený kraj“,  Cralsheim – Ně-
mecko. Na  Volyňsko, historickou 
část severozápadní Ukrajiny, ode-
šli předkové manželů Bezuglových 
z východočeských Nechanic v roce 
1870. Bylo to v  době, kdy tvořil 
i I.K. Ajvazovskij. Prohlížím si zno-
vu obrazy na  kavárenském stolku 
náchodského Beránku a chce se mi 
věřit, že ti dva se někde ve  smyč-
kách časoprostoru museli potkat. 
Ajvazovskij a Alex Gabriel. A jejich 
díla přinášejí obrazy plné nespou-
taného moře! 
 Text Mirek Brát, foto archiv AG 

Fotografi e: 
č.1 Potomek volyňských Čechů Alex 
Gabriel působí nyní jako člen jaro-
měřské umělecké kolonie Bastion IV. 
č.2 malíř při práci na jedné z olejo-
maleb. 
č.3 Moře jako nekonečná inspirace...

1

2

3

Krámská 29, Náchod, 1. Patro
Uvádí prostřednictvím KLUBU NIRON 

v pořadu MOJE TÉMA

BESEDU
Zdravá mysl - zdravé tělo 

- zdravý a spokojený život
Povídání o cestě ke svobodnému, 
zdravému, naplněnému životu na 

základech klasické východní medicíny
Kdy: Úterý 17. 4. 2018 v 18:00 hod

Kdo:  Ing. Ivana Doležalová 
– průvodce na cestě k zdravému 

naplněnému životu
Z DŮVODU OMEZENÉ KAPACITY MÍST 
PRO REZERVACI VOLEJTE 773 220 773

Vstupné dobrovolné
INFORMACE – INSPIRACE – EMOCE

Změna programu vyhrazena

Humanitární sbírka
V městysu Velké Poříčí se 17. dubna 
uskuteční humanitární sbírka, jejímž 
hlavním organizátorem je Diakonie 
Broumov. Do  sbírky jsou přijímány 
například oblečení, lůžkoviny, obuv, 

hračky, látky atd. Z  technických 
a  dalších důvodů nelze ovšem při-
jmout od  dárců  ledničky, televize, 
počítače či matrace. Místem konání 
sbírky je velkopoříčská sokolovna.
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Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775

Metu
je

Hronov

Červený
Kostelec

Polsko

Bělovesk
á

Kla
dsk

á

Plhovská

Za Teplárnou

Kamenice

Tepenská

Borská

Husovo
náměstí

Autobusové
nádraží

Kladská 286 Nejlevnější
čerpací stanice
přímo v centru

Náchoda.

Kvalita zaručena.

CDS s.r.o. Náchod,
Kladská 286,

547 01 Náchod

www.cdsnachod.cz

MV č.34/2016 Sb. 

Hašpl a.s. Velké Poříčí
přijme nového kolegu na pozici ŘÍZENÍ JAKOSTI

Požadujeme:
• SŠ vzdělání strojírenského
   nebo technického směru
• zkušenosti v oblasti kontroly
• komunikativní znalost AJ nebo NJ
• zodpovědnost
• řidičský průkaz sk.B

Nabízíme:
• 5 týdnů dovolené
• příspěvek na stravování
• další benefi ty

Náplň práce:
• komunikace se 
   zákazníky a zkušebnami
• řešení reklamací
• zajišťování potřebných 
   certifi kátů
• tvorba dokumentace 
   na oddělení kvality

Své životopisy zasílejte 
na email: personalni@haspl.cz
Hana Procházková: 
+420 491 401 718
Radka Kubečková: 
+420 491 467 241

Hašpl a.s. Velké Poříčí
přijme nového kolegu na pozici SEŘIZOVAČE

Požadujeme:
• vyučen nebo vyučen 
   s maturitou ve strojírenském 
   oboru výhodou
• třísměnný provoz
• spolehlivost
• zodpovědnost

Nabízíme:
• pracovní poměr 
   na dobu neurčitou
• týden dovolené navíc
• příspěvek 
   na stravování
• další benefi ty

Náplň práce:
• seřizování 
   a obsluha strojů

Své životopisy zasílejte 
na email: personalni@haspl.cz
Hana Procházková: 
+420 491 401 718
Radka Kubečková: 
+420 491 467 241

ZAJISTÍME ROZNÁŠKU VAŠICH REKLAMNÍCH LETÁKŮ 
DO POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK V POLSKU.

Více info na tel. 602 103 775 nebo echo@novinyecho.cz

Solidarita zaměstnanců 
Mesa Parts s.r.o.
 V dynamické současnosti zaměřené na výsledek, 
na cíl, na úspěch, lidé často zapomínají na solidari-
tu. Solidarita není totéž co soucit. Solidarita je víc! 
Je to vzájemná podpora, soudržnost, svornost. A tu 
projevili zaměstnanci společnosti Mesa Parts s.r.o.
ve velké míře.

 Jako každá moderní společnost i  Mesa Parts  
podporuje proces trvalého zlepšování. A  právě 
ve  zlepšovatelských aktivitách mají zaměstnanci 
možnost svými návrhy zlepšit nejen procesy ve fi r-
mě, ale zároveň svoji fi nanční situaci. Odměny 
za tyto aktivity jsou vypláceny jednou ročně. Část 
zaměstnanců se v  letošním roce rozhodla pro-
středky získané tímto hnutím nevyužít ve vlastní  
prospěch, ale věnovat je potřebným.

 5. 3. odvezli zaměstnanci Mesa Parts fi nanční 
dar dětem z Dětského domova v Sedloňově.

 Mesa Parts svým zaměstnancům za toto roz-
hodnutí děkuje a velmi si ho váží.
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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? 
Nabízíme Vám příležitost 
nalézt životního partne-
ra. Seznamovací agentura 
IRENA, Náchod. TEL.:736 
768 114 volejte po – pá 9 – 17 
hodin, ne o víkendu

* Rozvedený 45 let, 175/85, 
hledá ženu na seznámení z Ná-
choda. Tel. 721 655 611

*P R O  N A  J M U  byt 1+1  
v  Broumově U  Větrolamu, 
po  rekonstrukci, 6.podl., vý-
tah nájem + energie (bez el.) 
6.200 Kč, kauce min.10.000 Kč, 
pouze slušné a spolehlivé osobě 
Tel. 773 974 100. RK NE
 * Rozvedená žena koupí menší 
byt v Náchodě, zavolejte prosím 
na tel.774 777 073
*Pronajmu nově zrekonstru-
ovanou garsonku v  Hronově. 
Kauce nutná. TEL.: 608 66 77 30
* Mladý muž koupí byt 2+1 
v  Náchodě, platím v  hotovosti, 
volejte na tel. 776 566 630
* Mladá rodina hledá vět-
ší byt nebo dům v  Náchodě 
a  okolí, nabídky prosím na  tel. 
775 777 073
*Pronajmu byt 3+1 v Hronově.
Tel. č. 736 537 033
* Koupím byt v  OV 1+1 nebo 
2+1 nebo 2+kk v  Náchodě. 
TEL.: 603 380 323

*Zaplatím 250.000,-Kč za  ga-
ráž v Polici nad Metují. Nejlépe 
v lokalitě kolem náměstí, u hřiš-
tě, nebo na Ostašské ulici. TEL.: 
722 004 785
* Sháním chatu, chalupu, do-
mek v okolí Náchoda do 20 km 
na všechny směry, nabídněte 
na tel. 774 777 072
* Prodám stavební pozemek 
s  protékajícím potokem 2500 
m2 na  okraji obce Dolní Rade-
chová. TEL.:608 66 77 30
*Prodám rodinný řadový dům 
v  lokalitě Broumov – Spoři-
lov. Cena dle dohody. TEL.: 
732 552 773
*Koupím pozemek nebo ne-
movitost na  přestavbu v  pod-
hůří Orlických hor. TEL: 
608 66 77 30
*Koupím les i  s  pozemkem.
Může být malá výměra, zane-
dbaný nebo napadený kůrov-
cem. tel.: 773 585 290
*Prodám dům v  Náchodě Po-
děbradova 213 (bývalá zahrad-
ní technika) Přízemí obchodní 
prostory. Patro luxusní velký 
byt. Kontakt 775 052 065
*Prodám chatu v zahrádkářské 
kolonii u  Náchoda. Cena dle 
dohody. TEL.: 776 576 510
* Prodám zahradní domek se 
zahradou na  Kramolně - při-
stavená pergola. ZN. zdravotní 
důvody. TEL. 777 050 321

* Pronajmu nebytový pro-
stor v  centru Broumova, 
výloha na hlavní ulici. Nájem 
dohodou. Tel. 602 103 775

* Prodám hospodu ve  Vy-
sokově, zn. jakékoliv využití, 
navr. cena 1,5 mil. Kč. TEL.: 
606 951 546 RK NEVOLAT
*Hronov - pronájem, nebyt.
prostor blízko centra v  Huso-
vě ul. 600 vhodné k podnikání, 
užitná plocha 56 m2, kancelář, 
soc. zařízení. Nájem 4.200,- + 
služby, tel. 774 846 099

* Prodám palivové dřevo. 
550,-Kč/m3. I  s  dovozem. Tel. 
702 611 187
*Prodám živé husy, líhnu-
té v  listopadu 2017. TEL.: 
731 203 050
*Prodej dřeva - metrové i štípa-
né. TEL.: 777 690 390
*Prodám dětské kolo ctm, ko-
toučové brzdy, přední vidlice 
odpružená, vzadu 7 rychlost-
ních převodů vpředu 3. Navíc 
na  kole stojánek force, držák 
na lahev plus lahev ctm. Plasto-
vé blatníky. Cena 4000Kč. TEL.: 
723 811 016
* Prodám stolek 58 x 100 x 
76 cm, tmavě hnědý a 2 polstro-
vané židle. Tel. 721 119 083
* Prodám sbírku tanků T-34-
85, stavebnice, 120 dílů. Cena 
15 000,-Kč. Tel. 603 735 787
* Prodám elektrickou tříkolku 
Calypso de luxe, nosnost 100 - 
125 kg, rychlost 8 km/h, dojezd 
25 km, zelená metalíza, osvětle-
ní, blinkry, el. magnetická brz-
da, cena 12 tis.Kč. původně 20 
tis. Kč. TEL.: 602 405 168
* Prodám funkční staré litino-
vé truhlářské stroje, protaho-
vačka 11.000 Kč, srovnávačka 
6.000 Kč, pásová pila 3.500 Kč, 
bruska nožů na  hoblovku 
4.000 Kč. Tel. 602 291 222

* KOUPÍM mosazné objekti-
vy, fotoaparáty, fotopříslušen-
ství ... Prosím nabízejte jenom 
zajímavé a  drahé věci, oby-
čejné věci mě nezajímají. Tel. 
604 72 36 77
*Koupím tříkolku Velo-
rex (hadrák) 250 - 350 cm3 
i  v  nepojízdném stavu. TEL.: 
604 437 128
* Koupím staré fi lmové plakáty 
a jiné. TEL.: 722 907 510

* Koupím staré šavle, bodáky, 
uniformy, vyznamenání i z ob-
dobí socialismu v  jakémkoli 
stavu. TEL.: 603 549 451
* Koupím jakékoliv staré foto-
aparáty a příslušenství - objek-
tivy, staré fotografi e, reklamní 
fotografi cké materiály. TEL.: 
777 559 451
* Koupím hodinky PRIM a ná-
hradní díly na  hodinky PRIM 
- pláště, sklíčka, řemínky, cifer-
níky, strojky a další díly. Platba 
v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím starý betlém, vánoč-
ní ozdoby a  vše o  Vánocích. 
TEL.: 722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou 
pozůstalost. TEL.: 722 907 510
* Koupím staré fotografi e, fo-
toaparáty, vyznamenání, min-
ce a  bankovky, pohlednice 
a známky. TEL.: 724 020 858
* Koupím veškeré starožitnosti 
např. obraz, sklo, porcelán, ho-
diny, mince, pohlednice, kni-
hy i  celou pozůstalost. Peníze 
na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* Koupím staré, nepotřeb-
né i  poškozené věci. Hrač-
ky zn.ITES, KDN aj..vláčky 
TT, HO, MERKUR aj.aj., 
starožitný a  chromovaný ná-
bytek, hudební nástroje, ho-
diny, hodinky, fotoaparáty, 
rádia, voj.věci, obrazy, por-
celán, automoto díly, atd.. 
Než něco vyhodíte, volejte 
608 811 683

* Koupím ABC, ČTYŘ-
LÍSTEK, PUŇŤA aj. sta-
ré časopisy, komiksy, kni-
hy, celé knihovny, pohledy, 
známky, plakáty, aj. papírový 
materiál, bankovky, min-
ce, LP desky, CD atd. TEL.: 
777 579 920

*Nabízím bagrování  mi-
nibagrem. Přípojky, bazé-
ny, čističky, drenáže, terénní 
úpravy, vrtání půdním vrtá-
kem atd. Cena dohodou. Tel. 
774 224 446

*Přijmeme šičky pro domá-
cí šití (šicí stroj poskytne-
me) Telefon 777 737 124

*Hledám pracovitého muže 
na  práci kolem rodinného 
domu a zahrady. Na fi nančních 
podmínkách se domluvíme. 
TEL.: 777 556 580

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

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 

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

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY

WWW.LTIZOLACE.CZ        

TEL.736 603 169

PRONAJMU, nebo PRODÁM 
Hostinec U Nováků na Lipí.

Kontakt: Olga Salonová, 
tel.: 606 635 304

Email: 
olga.salonova@seznam.cz

NÁCHODSKO
776 353 038

*Provádím zednické a  dal-
ší řemeslnické práce. Nátěry, 
údržby, malby, obklady… TEL.: 
702 611 187
*Odstraňte mech z  vašich 
trávníků! Zapůjčím motorový 
provzdušňovač trávníků VER-
TIKUTATOR 450,-Kč/den. 
TEL.: 605 957 399
* Přijmeme muže, ženy i  se-
niory na rozvoz knih, 80 hod. 
měsíčně, 12-20.000 Kč/měs. 
Tel. 777 803 359
*Nabízím příležitostnou prá-
ci na  zahradě okolo chalupy.
Výdělek ihned po  práci. Tel.: 
732 215 575

* Přijmeme pracovnici 
do  výroby - na  střihárnu 
textilu. Telefon 777 737 124

*Hledáme doučování české 
jazyka pro 12letého syna v Ná-
chodě. TEL.: 774 158 486

* Záznamy z  videokazet 
převedu na DVD nebo USB. 
Levně. Tel. 777 554 484

*NÁTĚRY PLECHOVÝCH 
STŘECH A  DROBNÉ OPRA-
VY. TEL.773 662 526
* Hledám někoho, kdo 
jezdí občas nebo i  pravi-
delně do  Maďarska. Tel. 
604 72 36 77

*Prodám OPEL  ASTRA G 
1,6, r.v. 99, combi, bílá bar-
va, najeto 164 tis.km, servisní 
knížka, zakoupeno v ČR, nová 
STK, eko zaplaceno, 2 sady 
pneu. Velmi pěkný stav, spo-
lehlivá. Cena 29 tis.Kč. TEL.: 
777 104 584
* Prodám zimní pneu 
na  diskách 175/80/14. Tel. 
721 119 083
*Člen klubu historických 
vozidel koupí nebo po-
může ocenit jakýkoliv sta-
rý motocykl či vůz, pří-
padně vraky a jakékoliv 
zbylé díly i  drobnosti! TEL.:  
606 515 966
* Prodám skútr Kentoya C5 
125, téměř nejetý, na  větších 
kolech. Cena 25.000 Kč. Tele-
fon 778 004 474

RŮZNÉ

AUTO - MOTO

KOUPÍM 
auto – moto součástky, 

motocykl, mopeda, bicykl.
TEL. 608 103 810

Na letní brigádu 
do Mlynářovy zahrádky – Ratibořice 

PŘIJMU BRIGÁDNÍKY 
na kasu, do provozu a na točení zmrzliny. 

Vhodné pro studenty i pracující 
důchodce.!!!! Mladý kolektiv, výhodné 

platové podmínky. 
Volejte na tel.: 731 457 620.

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ

Rohová prodejna elektro Běloveská a Žižkova 955 Náchod (vedle restaurace sport)
tel. 602 790 044, kposepny@seznam.cz, www.elpo-elektro.cz 

LEVNĚJŠÍ 
LEVNĚJŠÍ 

NEŽ NA 
NEŽ NA 

INTERNETU
INTERNETU

MULTIFUNKČNÍ 

MULTIFUNKČNÍ 

vysavač VAX 
vysavač VAX 

jen za  5990,-Kč

jen za  5990,-Kč BAZÉNOVÁ CHEMIE  až  -50 %
MULTI TABLETY  5v1  199,- /kg
VEŠKERÉ ELEKTRO  až   -80 %
SÁČKY NA 1000 VYSAVAČŮ
OPRAVY VYSAVAČŮ VAX A HOOVER
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SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 30. 6. 2018 r.

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

Přijmeme  
KUCHAŘE/KU

a
PRACOVNÍKA/CI

V KUCHYNI
pro závodní stravování 

v Novém Městě nad Metují
ranní směna, po - pá

Praxe ve stravovacím provoze 
výhodou, ne podmínkou.

Více informací 
na tel. 724 493 682

Pálení čarodějnic  
na Rozkoši
 Ani u přehrady Rozkoš na Čes-
koskalicku nebudou mít čaroděj-
nice 30. dubna zrovna „na  růžích 
ustláno“. Tradiční vatra bude za-
pálena v 19 hodin nedaleko tamní 
restaurace Na  Pláži, kde proběhne 
i  čarodějnická diskotéka. Jak to 
s čarodějnicemi nakonec dopadne, 
je všeobecně známo. 

Novinka 
v Babiččině údolí
 Novinkou a  lákadlem  nadchá-
zející turistické sezóny v Babiččině 
údolí je bezesporu obnovené dílo 
„Mlýnský  náhon“. Turisté budou 
moci obdivovat hlavní a  boční 
stavidla, 4 mosty přes náhon, dvě 
mlýnská kola i  jedno vodní kolo 
mandlu. 

Tisíc tváří hrdého Japonska
Ve Vile Čerych v České Skalici 
v pondělí 16. dubna 2018 v 17 
hodin.
 Japonská kultura má na  světě 
jedinečnou pozici. Pojeďte se po-
dívat do  jiného světa, na  jedineč-
nou architekturu, krásnou přírodu 
a do největšího velkoměsta na svě-
tě. Zavítáme do  podhůří japon-
ských Alp nebo k  posvátné hoře 
Fuji. Na  cestě nejrychlejšími vlaky 
se potkáme s ochočenými srnkami, 

palácem ze zlata a jedním z největ-
ších rybích trhů vůbec. Podíváme se 
i do města Hirošima, tolik spjatého 
s 2. světovou válkou. Poznáme sta-
robylé a  respektované zvyky, které 
dokreslují bizarní japonské záliby. 
S  přednáškou o  Japonsku zavítá 
do  Vily Čerych cestovatel Jaroslav 
Pich. Předprodej vstupenek je od 2. 
dubna v Regionálním informačním 
centru v  České Skalici. Vstupné: 
60,- Kč

Přečetli jsme za Vás… 
„Není Vestec jako Vestec“
V  podvečer 6. 2. 2018 oznámil ři-
dič autobusu, že seniorka, která si 
zakoupila v  České Skalici jízdenku 
do Vestce, odmítla na zastávce Vestec 
vystoupit z  důvodu, že nebude do-
cházet do  obce takovou dálku. Řidič 
jí odpověděl, že do  centra obce ne-
zajíždí, že pokračuje směr Hořičky. 
Seniorka trvala na  svém a nevystou-
pila. Autobus dojel zpět na konečnou 
zastávku… Také zde seniorka odmít-
la vystoupit. Žena strážníkům sdělila, 
že bydlí u  dcery ve  Vestci a  že řidič 

ji tam nedovezl. Jelikož silně mrzlo, 
tak ji strážníci do  Vestce odvezli  až 
k  číslu popisnému, kde měla bydlet 
její dcera. Seniorka dům nepoznala. 
Hlídku následně napadlo, že se jed-
ná o Vestec u Jaroměře. Díky lustraci 
přes PČR zjistili, že žena bydlí u dce-
ry ve Vestci u  Jaroměře. Dále zjistili, 
že se ztratila a je po ní vyhlášeno ce-
lostátní pátrání. Strážníci ji odvezli 
na místní oddělení, kde si ji vyzvedla 
dcera. Českoskalický zpravodaj, du-
ben 2018

Když šlapeme po pietě i historii…
   Období II. světové války zname-
nalo v Náchodě likvidaci i  tzv. sta-
rého židovského hřbitova. Náhrob-
ní kameny byly v  době okupace  
využity i  pro regulaci řeky Metuje 
a  Radechovky. Jeden z  těchto ka-
menů objevíme i jako součást scho-
dů, které vedou k  řece nedaleko 

čerpací stanice Benzina (viz. foto-
grafi e). Město Náchod hledá cestu, 
jak alespoň symbolicky některé tyto 
„stavební“ kameny z koryta Metuje  
přemístit například k areálu starého 
židovského hřbitova a vrátit jim dů-
stojný původní význam náhrobních 
kamenů.     Foto echo

Mateřská škola Zbečník   PROJEKT LIDSKÉ TĚLO
 S  nejstaršími předškolními dětmi 
ve  zbečnické školce jsme se téměř 
celý měsíc věnovali tajemství lidské-
ho těla. Začali jsme opěrnou sousta-
vou, děti doma nadšeně sdělovaly 
nové vědomosti a tím zapojily aktivně 
i některé rodiče. Měli jsme zapůjčené 
například odlitky kostí ve  skutečné 
velikosti, encyklopedie a  rentgenové 
snímky. Pokračovali jsme vnitřními 
orgány. Jedna hodná maminka nám 
věnovala skutečný stetoskop - to byl 
tedy zážitek - slyšet tlukot svého sr-
díčka. Nezapomněli jsme ani na  vý-
znam zdraví pro člověka. Třídili jsme 
zdravé a  nezdravé potraviny, učili se 
správně čistit zuby a  dbát na  osobní 
hygienu. Ani naše smysly jsme neo-
pomenuli. Například jsme rozlišovali 
vůně, kreslili nohou a  určovali věci 

podle hmatu a sluchu. Po celou dobu 
zkoumání našeho těla jsme aktivně 
tvořili z  různých materiálů kostry, 
lidské postavy, zdravotní kufříky 
a jiné. Dokonce i na vycházkách v lese 
vznikaly z různých přírodnin postavy 
a kostry. Najednou nám každý klacík 
či větvička připomínal nějakou kost či 
část těla. My, paní učitelky, jsme měly 
obrovskou radost, jak se téma roz-
víjelo, děti samy vymýšlely činnosti 
a v Centrech Aktivit neustále zdoko-
nalovaly svoje dovednosti.  Moc dě-
kujeme všem rodičům za velmi aktiv-
ní přístup a skvělou spolupráci.
Na vlastní oči se přesvědčíte ve foto-
galerii na našich webových stránkách 
http://zs-a-ms-zbecnik.webnode.cz/.
 Patricie Macková 
 a Petra Strašilová, MŠ Zbečník

O nejlepší zpravodaj 
 Broumovské noviny uspěly 
v soutěži O nejlepší zpravodaj Krá-
lovéhradeckého kraje za  rok 2017. 
V  konkurenci stovky podobných 
obecních a  městských zpravodajů 
obsadily druhé místo. Za  nejlepší 
radniční periodikum v  kraji byly 
označeny Bělohradské listy. Bronz 
pak získaly Kopidlenské listy. Gra-
tulujeme do Broumova! 

Jarní koncert 
 Příznivci hudby se mohou 27. 
dubna (v  19 hodin) vypravit na  Jar-
ní koncert Základní umělecké školy 
Hronov. Proběhne v Jiráskově divadle 
na  centrálním hronovském náměs-
tí. Hostem domácího souboru bude 
sbor Camerata Praha. Společným dí-
lem „domácích a hostů“ potom bude 
provedení díla Stabat Mater barokní-
ho skladatele G. B. Pergolesiho. 

Půjčte si koloběžku! 
 Krásy našeho kraje nemusí-
te v  přicházejícím jarním povětří 
poznávat pouze pěšky či na  kole. 
V Polici nad Metují (tamním infor-
mačním centru) si můžete vypůjčit 
i  sportovní koloběžku. K  dispozici 
jsou 3 modely těchto strojů. V ceně 
výpůjčky je samozřejmě i ochranná 
helma.  

 MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ
BERÁNEK NÁCHOD A. S. UVÁDÍ V MĚSÍCI DUBNU 2018

 www.beraneknachod.cz

Čtvrtek 19. dubna  v 19.00 hodin
ČECHOMOR KOOPERATIVA 

TOUR
Koncert kapely, která se téměř třicet let 

pohybuje na výsluní tuzemské world music.
Hostem koncertu bude zpěvačka 

Martina Pártlová.
Předprodej již probíhá

Vstupné: Kč 450,- 420,- 390,-   
Pátek 20. dubna  v 19.00 hodin „M“
Sobota 21. dubna v 19.00 hodin „Z“

Rádobydivadlo Klapý
ROZMARNÉ LÉTO

Velmi populární humoristická novela 
Vladislava Vančury 

Předprodej volných vstupenek již probíhá
Vstupné: Kč 120,- 100,- 80,-

Pondělí 23. dubna v 19.00 hodin
JARNÍ KONCERT

vystoupí Dětský sbor JITRO, CANTO 
a Smíšený sbor KÁCOV
Předprodej již probíhá 

Vstupné: Kč 100,-  90,-  80,-

Úterý 24. dubna v 19.00 hodin
THE BACKWARDS 
- BEATLES revival

Zcela nový koncertní program s názvem 
LOVE SONGS

Předprodej již probíhá 
Vstupné: Kč 340,- 320,- 300,-

Čtvrtek 26. dubna v 18.00 hodin
Akce se koná v PŘEDNÁŠKOVÉM SÁLE
BESEDA na téma „Všední život 

v Náchodě za protektorátu 
- pokračování“

Vyprávět Vám bude historik 
Bc. Richard Švanda.

POZOR ZMĚNA! Předprodej vstupenek přes 
rezervační systém od 22. března 2018

Vstupné: Kč 30,-

Pátek 27. dubna v 19.00 hodin
Akce se koná v Blues baru Hotelu U Beránka

BLUES-JAZZOVÉ VEČERY 
- trio Th e Cracked Cookies

Th e Cracked Cookies je ženské vokální trio, 

lahodně a jemně nakřáplé. Muzikantky, 
zpěvačky a komičky vycházejí z tradiční 

americké hudby let 40. a 50.
POZOR ZMĚNA! Předprodej vstupenek přes 

rezervační systém od 22. března 2018
Vstupné: Kč 90,-

Neděle 29. dubna  v 15.00 hodin
Metropolitní divadlo Praha 

uvádí nedělní pohádku
ČARODĚJNICKÝ UČEŇ

Pohádkový muzikál plný čar a kouzel 
Předprodej od 22. března 2018

Vstupné: Kč 50,-

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
• MIC Náchod, tel.: 491 426 060

• IC Hronov, tel.: 491 483 646
• IC N. Město n. Met., tel.: 491 472 119
• IC Červený Kostelec, tel.: 498 100 657 
• RIC Česká Skalice, tel.: 491 453 870.

www.beraneknachod.cz

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

V Kuksu otevřeli opravený památný most
Ojedinělý ocelový most v Kuksu byl opraven nákladem téměř šest milionů 
korun, z nichž 90% hradil Královéhradecký kraj. Kulturní památka z dnes 
už raritní svářkové oceli nahradila v 19. století původní dřevěný barokní 
most. Turisté po něm chodili i v době oprav.

Most přes Labe v  Kuksu se skládá 
ze dvou částí: kamenné a  ocelové. 
Klenutá kamenná část sloužící jako 
ochrana před záplavou (inundační 
most) byla opravena už v roce 2014 
v rámci rekonstrukce Hospitálu Kuks 
(projekt Kuks – Granátové jablko). 
Ocelová příhradová konstrukce přes 

Labe zůstala i  po  slavnostním ote-
vření obnoveného barokního areálu 
v  havarijním stavu a  hrozila zříce-
ním. 
 Tato část neměla majitele, proto 
ji nebylo možné opravit dříve. Ve-
dení Kuksu dlouho vymýšlelo, jak 
získat do  svého vlastnictví most, 

ke  kterému se nikdo nehlásil. Na-
konec jej obec poslala v  roce 2012 
do  ztrát a  nálezů a  jako nálezce jej 
mohla zrekonstruovat. 
 Opravy mostu probíhaly od  loň-
ského jara až do konce roku, a to i bě-
hem turistické sezóny, kdy po provi-
zorní lávce položené na  mostě nad 
hlavami dělníků prošlo více než 170 
tisíc návštěvníků barokního areálu. 
Tento údaj změřilo automatické po-
čítadlo na mostě. 
 Původní barokní most přes Labe 
z  dob hraběte Šporka se sochami 
harlekýnů nahradila v  19. století 
ocelová konstrukce holešovické že-
lezárny Leona Gottlieba Bondyho. 
V roce 2015 byla prohlášena nemo-
vitou kulturní památkou, protože se 
jedná o ojedinělou mostní konstruk-
ci z dnes už raritní svářkové oceli. 
 Příhradový ocelový most přes 
Labe se oprav dočkal až vloni. Díky 
domluvě mezi památkáři a  projek-
tanty vznikl citlivě rekonstruovaný 
most, který si zachoval svoji původ-
ní podobu, ale vložené výztuhy zvý-
šily jeho nosnost. V případě požáru 
Hospitálu Kuks po  něm přejedou 
i šestadvacetitunové cisterny hasičů.



 23. března 2018 jsme jeli do Čes-
ké Skalice na  turnaj v  sálové kopa-
né. Ale než jsme vyjeli!!!  Nebylo 

jednoduché sestavit družstvo, byli 
jsme zrovna dost nemocní. Nakonec 
to dopadlo,  děvčata  Viktorie Šariš-
ská a Karolína Heüchelová  zachrá-
nily reprezentaci naší školy na tomto 
turnaji. Naše družstvo  bylo opravdu 
jiné, hrála tam děvčata  proti klu-
kům. To nemá každá škola. A holky 
se vážně  kluků nebály. Ve  Skalici 
na nás čekali  zdatní soupeři Brou-
mov, Úpice, Česká Skalice. Nebylo 
to vůbec jednoduché, ale v  posled-
ních pěti minutách zápasu s Českou 
Skalicí jsme dali gól, tím jsme vyrov-
nali na 1:1. Co následovalo? No pře-
ce penalty. Zásluhou Davida Horáka 
jsme obhájili znovu 3. místo a s ve-
selou jsme odjížděli zpět do Nácho-
da. Nejlepším hráčem turnaje se sta-
la naše Viktorka Šarišská. 

 Mgr. Ivana Kolářová 
 učitelka PrŠ, ZŠ a MŠ 
 J. Zemana, Náchod

SQUASH CENTRUM 
NÁCHOD
tel.: 602 886 577, 
házenkářská hala – Hamra

ECHO 8str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

ADÁMEK - asi 5letý pejsek, který 
opět nikomu nechybí, takže mu 
hledáme nový domov. Je hodný, 
veselý, přátelský, hravý. Vhodný 
i k dětem

SOFINKA - asi 5letá fenečka. Je 
mazlivá, vděčná za  společnost, po-
hlazení a  mazlení. Pejsky si vybírá, 
nekamarádí se všemi. Je vhodná 
i k dětem. 

HLEDAJÍ DOMOV

Městský útulek Broumov, Jana Slováková, 721 543 498
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Hotel ElkoH l ElkHotel Elko v Náchodě
víkend 20. - 21. duben 2018

GRILOVANÁ ŽEBRA,
KOLENA

REZERVACE NUTNÁ
OTEVŘENO DENNĚ PO - NE

ZÁHRADKA JIŽ V PROVOZU
Rezervace na tel.: 608 824 331

více na  www.hotelelko.cz
nebo  www.facebook.com/hotelelko.cz  

STAVEBNÍ 
BYTOVÉ 
DRUŽSTVO 
NÁCHOD

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod
Tel.: 491 419 172 www.sbdnachod.cz

veškeré 
stavební práce, 

hydroizolace,
půjčování lešení  

zemní práce, doprava 
(kontejner + hydraul. ruka),

instalatérské a topenářské práce 

Nově otevřena 

pedikúra 
SALON NATALI

Náchod, 
Poděbradova 225
Bc. Lenka Kobrová 

Tel. 737 962 655

Na samém vrcholu
 Basketbalisté TJ SPŠS Náchod se 
v uplynulém ročníku krajského pře-
boru kategorie mužů umístili na sa-
mém vrcholu tabulky, když o svém 
jasném umístění rozhodli několik 
kol před koncem soutěže. Celková 
bilance byla 18 výher a pouhé 2 po-
rážky při celkovém skóre 1583:1098 
bodů. O  skvělý výsledek týmu se 
zasloužili: druhý nejlepší střelec 
celé soutěže s  385 body  Vojtěch 
Čermák, kapitán družstva Pavel 
Prouza a dále Michal Vaněček,  On-
dřej Klimek, Martin Chvojka, Da-
vid Janowski, Pavel Martinec, Milan 
Poprašič, Lukáš Pavlů, Petr Pavlišta, 
Ondřej Prokop, Martin Bureš a Pio-
ter Brzozowski. 

     Dále je třeba poděkovat spon-
zorům, bez kterých by náš tým ne-
mohl fungovat: ELEKTRO DRA-
PAČ s.r.o., ATM CZ a.s., A-HOTEL 
TOMMY & SPA s.r.o., LK-AUTO-
SERVIS spol.s.r.o., DANTON sta-
vebniny, ATAS ELEKTROMOTO-
RY Náchod a.s., KT LAŠTOVIC.
 Poslední dík patří trenérům 
a  funkcionářům: Jiří Prokop, Jiří 
Čermák, Antonín Šolín, Jan Vaně-
ček
 A  stále probíhá nábor nejmen-
ších sportovců cca od  6 let každé 
pondělí a  pátek od  15:30h v  hale 
SPŠS, vchod naproti bistru u  Skle-
nářů na Pražské ulici.
  předseda oddílu Prouza Pavel

Žáci PrŠ, ZŠ a MŠ J. Zemana z Náchoda obhájili 3. místo

MČR absolutní pořadí 1. a 2. závod:
1. Miloš Beneš Osella FA30/Judd GMS Racing team
2. Václav Janík Norma M20FC Nutrend Czech National Team
3. David Komárek NormA M20FC Liqui Moly Racing Team
MČR skupina HA-K4 1. závod:
1. Michal Sedláček FIAT Ritmo 130TC GMS Racing team 
2. Milan Stejskal LADA VFTS GMS Racing team 
3. Ivan Vojvodik LADA Samara Vojvodik Racing
MČR skupina HA-K4 2. závod:
1. Milan Stejskal LADA VFTS GMS Racing team 
2. Michal Sedláček FIAT Ritmo 130TC  GMS Racing team
3. Ivan Vojvodik LADA Samara Vojvodik Racing
MČR třída E1-1.400:
1. Tereza Machová SUZUKI Swift   GMS Racing team 

GMS HILLCLIMB PROLOG BRNO 2018
Letošní sezóna závodů automobilů 
do  vrchu začala tradičně na  Auto-
motodromu v  Brně závodem Mist-
rovství České republiky (MČR) a zá-
vodem Maverick cup pod názvem 
GMS HILLCLIMB PROLOG BRNO. 
GMS Racing team reprezentovali 
v  soudobých automobilech Miloš 
Beneš s Osellou FA30 / Judd ve sku-
pině E2-SS a Tereza Machová ve tří-
dě E1-1.400 se Suzuki Swift  a v his-
torických Milan Stejskal s  LADOU 
VFTS a Michal Sedláček s FIATEM 
Ritmo 130TC ve  skupině HA-K4. 
Před letošní sezónou došlo v mono-
postu Osella k  výměně motoru Zy-
tek za nový motor Judd. Miloš Beneš 

v  Brně nevyužíval plného výkonu 
nového motoru Judd a jak se během 
závodu ukázalo, tak to ani nebylo po-
třeba. Oba závody proběhly bez pře-
kvapení a reprezentant GMS Racing 
teamu Miloš Beneš v obou závodech 
zvítězil v  absolutní klasifi kaci. Je-
dinou neznámou bylo, kdo obsadí 
v  absolutní klasifi kaci druhé a  třetí 
místo. Nakonec v  prvním závodě 
obsadil druhou příčku reprezentant 
České republiky v evropských závo-
dech automobilů do  vrchu Václav 
Janík s  Normou M20FC se ztrátou 
1.96 vteřiny na Miloše Beneše a třetí 
příčku loňský Mistr České republiky 
David Komárek s  Normou M20FC 

se ztrátou 3.81 vteřiny. Ve  druhém 
pak Václav Janík zaostal za  Milo-
šem Benešem o 0.36 vteřiny a David 
Komárek navýšil ztrátu na 5.26 vte-
řiny. V  historických automobilech 
pak svedli ve  skupině HA-K4 nej-
větší bitvu o první příčku oba piloti 
GMS Racing teamu Milan Stejskal 
a  Michal Sedláček. V  prvním závo-
dě zvítězil Michal Sedláček s Fiatem 
Ritmo 130TC nad Milanem Stejskal 
s. Ve  druhém závodě si oba pořadí 
na  prvních dvou místech prohodili 
a Milan Stejskal porazil Michala Sed-
láčka v  součtu obou závodních jízd 
o 0.19 vteřiny!! 
 text: RS,  foto: Tomáš Tichý

Hadařská 25
V Červeném Kostelci se již 43 roků, 
pravidelně, koná turistický pochod 
Hadařská 25. Akce je určena pro 
všechny věkové kategorie. Zájemci si 
mohou vybrat trasy pro pěší, ale také 
cyklotrasy. Všechny trasy však mají 
jeden společný bod, a  tím je kont-

rola  s  občerstvením u  pěchotního 
srubu T-S 20 Pláň. A teď jen zbývá, 
abyste se v sobotu 21.dubna  dosta-
vili na start u sokolovny v Červeném 
Kostelci. Start bude probíhat od  7 
do 12 hodin. A cíl? Opět u červeno-
kostelecké sokolovny do 17 hodin.

Literární Café
 V  prostorách klášterní kavárny 
Café Dientzenhofer v Broumově pro-
běhne 17. dubna neformální beseda 
s Evou Prchalovou. Jedná se o autor-
ku divadelních her, prózy i  knížek 
pro děti.  Vstup na  akci (17. dubna 
v  18 hodin) je zdarma. Pořadatelem 
je Agentura pro rozvoj Broumovska 
ve  spolupráci s  Českým literárním 
centrem. 

Zmatené peníze
 V  Městském muzeu v  Jaroměři 
proběhne v  termínu od  17.dubna 
do 1. června interaktivní numizma-
tická výstava s názvem Zmatené pe-
níze. Jedná se o projekt, který do Ja-
roměře doputoval z  Regionálního 
muzea v Litomyšli. Součástí výstavy 
bude i  ukázka evropských platidel 
z let 1803 – 1924. 
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