
Selfi e na vrcholu
Sněžky i Zlatý vlak? 
 Stačí vystoupit dva tři schody  
a hned jste na vrcholu Sněžky. Seh-
nete se k zemi a z tunelu proti vám 
vyjíždí legendární  ztracený Zlatý 
vlak s  nacisty uloupeným pokla-
dem.  Fantazie? Nikoli! Pouze rea-
lita, která vládne v nedaleké polské 
turistické atrakci v lokalitě Kowary. 
Umělci – modeláři zde vytvořili pa-
láce, stará města, zámky a další za-
jímavosti polského Dolního Slezska 
zmenšené v poměru 1:25.

foto Mirek Brát 

Dětský ples v Bonatu
jarně laděný
 V salonku hotelu Bonato si 
27. března děti z mateřské ško-
ly Vítkova v Náchodě zatančily na 
tradičním dětském plese s jarně la-
děným programem ve slavnostním 
plesovém oblečení a za hudebního 
doprovodu pana Dostála. Rádi by-
chom touto cestou poděkovali ve-
dení i zaměstnancům hotelu Bonato 
za vypůjčení krásných prostor hotelu 
a za vstřícnost a ochotu zaměstnan-
ců Bonata, kteří každoročně posky-
tují a připravují pro děti prostory 
i pohoštění. Poděkování patří i všem 
rodičům za čas strávený přípravou 
plesových šatů, střevíčků či obleků 
s kravatami nebo motýlky. Radost 
a prožitek dětí zato stály.
Zaměstnanci MŠ Vítkova, Náchod

Stavební práce na silniční komunikaci a železničním viaduktu při vjezdu 
do Nového Města nad Metují (Krčína) ve směru od Rychnova nad Kněžnou 
vedou objízdnou trasu pro osobní automobily skrze novoměstské historic-
ké náměstí. Ještě před tím se však mohou motoristé pokochat pohledem na 
jednu  z nejpůsobivějších městských scenérií v našem regionu.     Foto echo

Ročník 25 / číslo 14 / 11. května 2018           ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY          26 000 VÝTISKŮ                                

Příští Echo vychází 18. května 2018

WWW.NOVINYECHO.CZ

květen 1877, železniční spojení

Meziměstí - Waldenburg

Kladská 104, Náchod
+420 776 583 501

vondrejc@domivo.cz

WWW.DOMIVO.CZ

dveře - zárubně
okna - podlahy

Průtah
Rokytníkem
 Na četné žádosti města Hronova 
bude letos provedena oprava silnič-
ního průtahu Rokytníkem. Silniční 
stavbaře zde potkáte v  termínu od 
29.7 do 7.10. Vlastně nepotkáte, pro-
tože komunikace bude v době oprav  
neprůjezdná.  A když už se opravujte, 
tak „z gruntu“. Opravu silnice doplní 
i výměna vodovodního potrubí.  

Do muzea
na České Pompeje 
 Na návštěvu Městského muzea 
a Galerie Julie W.Mezerové v Úpici se 
můžete objednat i skrze objednávko-
vý formulář na adrese www.mmgu.cz 
A co zde můžete navštívit? Kromě ak-
tuálních výstav například i zajímavou 
expozici věnovanou Českým Pompe-
jím, jak byly někdy nazývány vykopáv-
ky na nedalekém hradě Vizmburk.  

Prima sezóna
v japonštině
 Město Náchod, Regionální muzeum 
v Náchodě  a Státní okresní archiv v Ná-
chodě spojily síly k uspořádání výstavy 
s  názvem Hrdý Náchoďák Josef Škvo-
recký. Známého náchodského rodáka, 
spisovatele a nakladatele Josefa Škvo-
reckého bude připomínat řada předmě-
tů z jeho pozůstalosti i ukázky jeho děl, 
mezi kterými nebude chybět ani kniha 
Prima sezóna přeložená do japonštiny. 
Součástí výstavy bude ukázka obleče-
ní  a módy 40.let 20. století. Výstava se 
uskuteční ve výstavní síni muzea v čer-
venci a srpnu.  

Kasárna dokořán 
 Vojenské zařízení č. 5512 – po-
sádka Jaroměř pořádá 26. května 
(od 9-12 hodin) Den otevřených 
dveří (dětský den). Rodiče i jejich 
ratolesti jsou srdečně zváni. Čeká 
na ně prohlídka soudobé vojenské 
techniky (vozidlo Pandur, samo-
hybná houfnice, raketomet atd.) 
i exempláře historických pal-
ných zbraní. Bude možné se vo-
jenskou technikou svézt a také 
si z  ní zastřílet (na raketomet  či 
houfnici ale určitě zapomeňte 
– pozn. red.). Místem  konání jsou ka-
sárna v Josefově (naproti letišti).
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Do Montace za „hmyzím hotelem“
 Na přelomu letošní zimy a jara byla 
v  lesoparku Montace v  Náchodě vy-
budována první část naučné stezky 
„Lesní návštěvnický okruh Monta-
ce“. Zhotovením byla pověřena fi rma 
EKOSFER Solutions, s.r.o z Třebecho-
vic pod Orebem, která ve  spolupráci 
s LESY MĚSTA NÁCHODA, spol. s r. 
o., vytvořila šest tematických stanovišť 
napříč lesoparkem Montace se zamě-
řením na ekologii, biologii a  lesní pe-
dagogiku. Stanoviště nesou příznačná 
jména: Hřbitov odpadků, Vzorkovník 
budek, Hmyzí hotel, Vzorkovník stro-
mů, Tůň pro obojživelníky a Metr dře-
va. Vybudované objekty jsou koncipo-
vány osvětovou a  propagační formou 
s  jedinečnou možností přímého po-

zorování popisovaných jevů (případ-
ně i živočichů) a vytvářejí tak zároveň 
vhodné stanoviště pro některé zvláště 
chráněné nebo ochranářsky významné 
druhy živočichů, a zároveň zvyšují cel-
kovou atraktivitu lesního celku Mon-
tace pro jeho návštěvníky. „Díky po-
zitivním ohlasům prvních návštěvníků 
lesního okruhu uvažujeme o postupném 
doplňování a  rozšiřování stávajícího 
okruhu například o  interaktivní prvky 
s orientací na dětské návštěvníky nebo 
o  další doplňky, které by sloužily pře-
devším aktivním návštěvníkům tohoto 
místa,“ uvedl Luboš Veverka, jednatel 
společnosti Lesy města Náchoda, s.r.o., 
která letos slaví 25. výročí od svého za-
ložení.

Tuning na Rozkoši
 V  areálu ATC u  přehrady Rozkoš 
se uskuteční sraz majitelů a  příznivců 
tuningových  automobilů. Akce  s ná-
zvem Tuning Rozkoš Meeting 2018 
proběhne 26. května. 

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. 

Budova hostince s  řadou prvorepublikových prvků obce Lipí u Náchoda ...........................2 800 000,- Kč
Rodinný dům v obci Bolehošť, vyměněná okna, vchodové dveře ......................................1 395 000,- Kč
Řadový domek v Náchodě – Babí se zahradou, skleníkem a garáží ..................................1 350 000,- Kč     
Rodinný dům v Novém Městě nad Metují, 2 bytové jednotky, sklep ................................2 690 000,- Kč        
Rekonstruovaný, udržovaný domek s oplocenou zahradou v Ohnišově .............................1 990 000,- Kč

Cena: 3 950 000,- Kč

Cena Ladislava Čerycha
 V  České Skalici proběhne (již 13. 
ročníkem)  slavnostní udílení Ceny 
Ladislava Čerycha. Oceněni budou 
dárci a  dobrovolníci, kteří pomohli 
při obnově  českoskalické vily Čerych 
a její zahrady. 

Dostanou je rybičky za mříže?
 Z krádeží ve sklepních kójích viní po-
licisté z  obvodního oddělení v  Novém 
Městě nad Metují dvojici mužů ve věku 
68 a 35 let, která do Královéhradeckého 
kraje v pondělí 23. 4. 2018   časně zrá-
na zavítala až z Havířovska na Severní 
Moravě.
 Mužů, tlačících mezi paneláky kárku 
plnou věcí, si  o  půl čtvrté ráno  všimli 
náhodní svědci, a hned zavolali na linku 
158. Přivolaná policejní hlídka na  mís-
tě zadržela dva muže s  vozíkem plným 
nejrůznějších předmětů, od  domácích 
zavařenin, přes plechovky s  rybičkami 
a  masem až po  med a  další pochutiny. 
Mezi nerůznějšími plechovkami a  skle-
nicemi  měli uložené  i  zaprášené lahve 
s  alkoholem,  domácí vajíčka, čokoládu 
nebo také nářadí, štětce, barvy a ředidla. 
Zkrátka vše, co si lidé v panelových do-
mech odkládají do svých sklepních kójí. 
 Seznam věcí, které u nich policisté za-
jistili, čítal 128 položek, z nichž například 
jen zmíněné rybičky se na něm objevily 
dvacetkrát. Policisté u povedené dvojice 
zajistili také jedno jízdní kolo. Muži se 

tvářili, že předměty, které u nich policisté 
našli, jsou pouze jejich vlastnictvím, ale 
nebylo tomu tak.   Všechny věci, jak se 
zakrátko ukázalo, pocházely ze sklepních 
kójí obyvatel okolních činžovních a  pa-
nelových domů. Vzniklou škodu  poli-
cisté předběžně vyčíslili na částku 24.000 
korun. Muži zákona nesourodou dvojici, 
která víc, než co jiného, budila dojem 
učitele a žáka na zlodějské výjezdní lek-
ci, na místě zadrželi a následně umístili 
do policejních cel. 
Po  provedení nezbytných procesních 
úkonů s nimi  ve zkráceném přípravném 
řízení zahájili trestní řízení pro trest-
né činy krádeží a  porušování domovní 
svobody (dílem ve  stádiu pokusu), spá-
chané  ve  spolupachatelství.  V  případě 
potvrzení viny tak oběma milovníkům 
domácích marmelád a  rybiček hrozí až 
dvouletý pobyt za mřížemi, kde se k ta-
kovým pochutinám  jen tak lehce ne-
dostanou. Nashromážděné potraviny, 
lihoviny, nářadí i vše ostatní policisté po-
stupně navrátí majitelům sklepních kójí.            

por. Mgr. Eva Prachařová

BARTOÒ - textil a.s., 
Odboje 32, 547 01 Náchod

P Ř I J M E M E
OBSLUHA RÁMU V ÚPRAVNĚ TKANIN

- vícesmìnný provoz  
- vyuèení a praxe v oboru vítána, øidièský prùkaz sk.B (není podmínkou)
- spolehlivost, zodpovìdnost 
Nabízíme: stravenky, 5 týdnù dovolené, vstøícné pracovní prostøedí
Informace: e-mail: psadovsky@barton-textil.cz, tel. 775 610 554
Nástup možný ihned. 

VZPOMÍNKA
Rád jsem žil a musel jsem odejít.

Dne 12.května 2018 uplyne 10 smutných let, kdy nás 
navždy opustil náš syn 

Hynek Nentwich z Červeného Kostelce
povoláním kuchař.

Stále vzpomínají syn Michal,
máma a sestra Lenka s rodinou

VZPOMÍNÁME
Dne 13. května 2018 by se 

paní Marie Erlebachová
z Náchoda dožila 90. let.

Kdo jste jí znali, vzpomeňte s námi.

Rodina 

Hasiči i rodáci
 V  Bohdašíně (část Červeného 
Kostelce) se 2. června uskuteční 
oslavy 120. výročí založení sbo-
ru bohdašínských dobrovolných 
hasičů. Součástí ceremonie bude 
i  požehnání historického praporu 
či ukázka požárního útoku. Zá-
kladnu mají oslavy v místním po-
hostinství, kde  ve stejný den záro-
veň proběhne i sraz bohdašínských 
rodáků.  

Turistické noviny
 Do  distribuce se dostává letní 
číslo Turistických novin Kladské-
ho pomezí. Dočtete se zde, mimo 
jiné, mnoho zajímavého i  o  těchto 
významných osobnostech regionu: 
spisovatel  Alois Jirásek, architekti 
Dušan Jurkovič a Josef Gočár, pod-
nikatel Vilém Pelly či spisovatel Jo-
sef Škvorecký.

Kraj zná postupující fi lmy do celostátního kola
soutěže Český videosalon
 Odborná porota v  kině Luník v  Červeném Kostelci 
rozhodovala o  nejlepších fi lmech krajského kola celo-
státní soutěž neprofesionální fi lmové tvorby Český vi-
deosalon. Z Královéhradeckého kraje se přihlásilo cel-
kem 25 snímků. Režisérka Eva Toulová, dokumentarista 
Jonáš Vacek a fi lmař Allan Šubert vybrali v sobotu 14. 
dubna sérií postupujících, mezi nimiž exceloval zejmé-
na Miroslav Trudič z Náchoda a Michal Martinek z No-
vého Města nad Metují, kterým postoupily dokonce dva 
snímky. 

 Z  rukou náměstkyně hejtmana Královéhradecké-
ho kraje pro oblast školství, kultury a  sportu Martiny 
Berdychové obdržel Cenu Královéhradeckého kraje 
za kameru snímek Jiřího Česáka K čertu! Cenu hejtma-
na Královéhradeckého kraje za nejpovedenější snímek 
přehlídky obdržel náchodský dokumentarista Miroslav 
Trudič za  fi lm Jak vyrobit Ságo. Cenu diváků získala 
komedie Martina Bohadla Výprodej.  Mezi zkušený-
mi harcovníky, kteří si pohlídali postup (Jan Vačlena 

z  Hradce Králové, Jaromír Schejbal z  Rychnova nad 
Kněžnou, Jaroslav Černý z Opočna a další) zaujali také 
novicové, například mladý Ondřej Čálek z  Police nad 
Metují, a to dokumentem Létání bez letenky.

(red)   Foto: Lukáš Vaníček

Tvoje škola v Pyramidě
 Dne 26. dubna 2018 se ve  škol-
ním restaurantu Pyramida v  Novém 
Městě nad Metují uskutečnilo velmi 
důležité setkání. Důležité hlavně pro 
nově vznikající střední školu. V Krá-
lovéhradeckém kraji dochází k  re-
organizaci středního školství, což se 
významně dotýká i středního školství 
v  Novém Městě nad Metují. Z  pů-
vodních dvou škol vzniká 1. července 
2018 škola jedna. Na  spojení škol se 
už intenzivně pracuje a  lidé se pta-
jí, jak bude nová škola vypadat, jaké 
obory bude nabízet. Právě těmto otáz-
kám bylo setkání věnováno.
 V  Pyramidě se tak sešli ředitelé 
základních škol, výchovní poradci, 
představitelé měst, zástupci zřizova-
tele školy, zástupci fi rem a  pracov-
níci obou škol. Hosté byli z  regionu 

Novoměstska, Náchodska, Dobrušky 
a  Opočna. Celkem se zúčastnilo ko-
lem stovky lidí.
 Hlavní částí setkání bylo představení 
nové školy. Paní ředitelka Olga Taláš-
ková seznámila přítomné s novým ná-
zvem „souškolí“ - Střední průmyslová 
škola, Odborná škola a Základní škola 
Nové Město nad Metují a s tím, že ředi-
telství školy bude v ulici ČSA 376, tedy 
v  budově „průmyslovky“. Dále před-
vedla nové logo. Velká část jejího vy-
stoupení byla věnována koncepci nové 
školy. Hlavním cílem bude vybavit 
absolventy takovými znalostmi a  do-
vednostmi, aby našli uplatnění ve svém 
profesním životě, vytvořit ve škole bez-
pečné prostředí pro všechny, rozvíjet 
spolupráci se zaměstnavateli, městem 
a  základními školami regionu. „Nově 

vznikající škola by měla navázat na tra-
dici středního odborného vzdělávání 
v Novém Městě nad Metují, které bylo 
vždy orientováno hlavě na strojírenské 
obory,“ doplnila Martina Berdychová, 
náměstkyně hejtmana Královéhradec-
kého kraje.
 Poté paní ředitelka představila ak-
tuální nabídku oborů pro školní rok 
2018 – 2019. Pro SPŠ to jsou studijní 
obory Informační technologie - Ap-
likace počítačů v technice a robotice, 
Informační technologie - Počítačový 
design a  reklama, Strojírenství - Po-
čítačová podpora strojírenské výroby, 
Strojírenství - Robotika a  automati-
zace ve strojírenství, Mechanik strojů 
a zařízení, Mechanik seřizovač – Pro-
gramátor CNC a učební obory Strojní 
mechanik, Karosář, Obráběč kovů, 
Kadeřník. Obory pro Odbornou ško-
lu zůstávají stejné. Více na webových 
stránkách školy www.skolynome.cz
 V  další části vystoupila Jana Ha-
nušová jako zástupce Regionál-
ní investiční a  rozvojové agentury 
Královéhradeckého kraje (CIRI) 
a  prezentovala možnosti spoluprá-
ce základních a  středních škol se 
zaměstnavateli. Slovo dostali i  zá-
stupci fi rem, kteří přítomné sezná-
mili s  možnostmi spolupráce jejich 
fi rmy a  školy. Například KBA-Gra-
fi tec Dobruška, Škoda Auto, DLNK 
Nové Město, Bohemilk Opočno, Pe-
nny Market, 3E Engineering Praha, 
Astratex a Amman Nové Město.

Eva Cohornová
(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

fot. Tom
asz G

óra

www.starakopalnia.pl

CENTRUM NAUKI I SZTUKI STARA KOPALNIA

e-mail: recepcja@starakopalnia.pl
tel. +48 74 667 09 70

OBJEVTE DŮL 
STARA KOPALNIA (STARÝ DŮL) 
VE WAŁBRZYCHU

Projekt „Promocja turystycznych atrakcji górniczych”  jest realizowany z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis 
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska; oś priotytetowa 2, typ projektu A (wspólny).
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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

•  

•  

•

STAÈÍ
AVOLATZ

HOTOVOST

NA 13 A 16 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

AŽ  70.000 KÈ

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

NEŘEŠTE PŘECHOD
NA DVB-T2,  
NAMONTUJEME 
VÁM SATELIT 
na 2 televize s 2 přijímači 
JEN za 300,-Kč! 
Využijte SATELITNÍ DOTACE. 
Tel.: +420 778 527 899, 
www.SATELITNIDOTACE.cz

Jazyková škola
překlady, tlumočení
www.gatenachod.cz

V Bohuslavicích besedovali 
s armádním pilotem
V sobotu 28. dubna nás poctil svou návštěvou pilot bojového letounu 
JAS 39 Gripen kapitán Špaček. Pořadatelé děkují všem zúčastněným, 
místním i přespolním, redakci ECHA za propagaci a hlavně dětem ze ZŠ 
Bohuslavice za namalování obrázků stíhaček. Ty nejlepší obrázky puto-
valy na leteckou základnu do Čáslavi. 
 Za Spolek přátel Bohuslavic Alena Školníková a Silvie Timurová
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PŘIJMEME SKLADNÍKA – SKLADNICI
Požadujeme: 
chuť a zájem pracovat
spolehlivost, fl exibilitu a bezúhonnost
řidičský průkaz sk.B
Nabízíme:
práci v malém kolektivu na HPP
klidnou práci
pátek pracovní doba do 12 hodin
motivující platové ohodnocení

Náplní práce je příjem zboží na sklad,chystání objednávek 
na expedici, manipulace se zbožím, kontrola zboží, drobná 
administrativa v rámci skladu.

Vaše životopisy posílejte na e-mail: jana@ceky.cz nebo 
ČEKY – Vladimír Černohorský
Běloveská 168, 547 01 Náchod
Tel./fax: 491 423 669 www.ceky.cz

Pokud jste cestovali kolem skládky v Křovicích na Dobrušsku, možná vás 
zaujal stroj pilně se činící na samém vrcholu odpadové hory. Co je to za 
mechanismus? Skládkový kompaktor, laicky řečeno velký traktor se speci-
álními koly, který slouží ke zhutňování a přesunu zde uložených odpadů. 
V obecné rovině je kompaktorem jakýkoli stroj nebo mechaniusmus, který 
snižuje velikost materiálu, například lis.     foto echo 

Festivaly klepou na dveře
 Náchodská Prima sezóna je tra-
diční celostátní víceoborový festival 
studentské umělecké tvořivosti, kte-
rý byl studenty založen jako pocta 
náchodskému rodákovi a spisovateli 
Josefu Škvoreckému. V letošním roce 
se v Náchodě v termínu od 14. do 18. 
května uskuteční jeho 21. ročník. Již 
třetím rokem je patronem festivalu 
herec a režisér Ondřej Kepka, který 
se zúčastní jeho zahájení i ukončení. 
Náchodská Prima sezóna opět nabíd-
ne studentům základních a středních 
škol příležitost představit svou tvorbu 
v uměleckých oborech, jako jsou di-
vadlo, literární tvorba, fi lm, fotogra-
fi e, hudba a výtvarná tvorba. 
 Festival Camerata Nova Náchod 
2018 je přehlídkou neprofesionálních 

komorních sdružení, instrumentál-
ních i vokálních těles a uskuteční se 
od 28. května do 10. června. V rám-
ci letošního ročníku se uskuteční 
celkem sedm koncertů na různých 
místech Královéhradeckého kraje. 
Úvodní a závěrečný koncert festivalu 
se tradičně odehraje v Náchodě, a to 
nejprve v Městském divadle Dr. Josefa 
Čížka a po té v kostele sv. Vavřince na 
Masarykově náměstí. Ostatní koncer-
ty festivalu jsou pořádány ve spolu-
práci s Městem Smiřice a Kulturním 
střediskem Dvorana, hereckým do-
mem Viktorka v Ratibořicích, Vzdě-
lávacím a kulturním centrem Klášter 
Broumov, Městysem Nový Hrádek 
a farními úřady v Náchodě, České 
Skalici a Novém Hrádku.

Canto soutěžilo v Belgii
 Koncertní oddělení Náchodského 
dětského sboru ZUŠ CANTO se ve 
dnech 26.4. – 2.5.2018 zúčastnilo 66. 
ročníku mezinárodního soutěžního 
festivalu v  belgickém Neerpeltu. Pro 
Canto to byla první zkušenost se za-
hraniční soutěží a  dopadla na výteč-
nou, tedy ziskem 1st Prize.
 Festivalu se zúčastnilo celkem 98 
pěveckých sborů z  23 zemí v  mnoha 
kategoriích, což čítalo celkem 3400 
zpěváků. My zpívali v  kategorii stej-
nohlasých sborů (soprány, alty) do 26 
let. Organizace tohoto kolosu byla ne-
vídaná a perfektní. Po sobotním sou-
těžním vystoupení jsme absolvovali 
veselý průvod městem, následovalo 
monstrózní vyhlášení výsledků v  ob-
rovské sportovní hale, kde později pro-
běhl i galavečer.
 Neděle byla ve znamení příprav na 
večerní koncert v městečku Bree, kte-

rého se účastnily ještě sbory ze Slovin-
ska a  Belgie. Canto vystupovalo jako 
poslední, předvedlo jeden ze svých 
nejkrásnějších výkonů a  po zásluze 
sklidilo „standing ovation“! Pozvání od 
organizátorů na „drink“ – limonádu, 
bylo jen příjemnou tečkou za dalším 
krásným a náročným dnem.
 Celé pondělí jsme strávili v  Bruse-
lu, kde jsme si mimo jiné v rámci ko-
mentované prohlídky zazpívali i v jed-
nacím sále Evropského parlamentu. 
V úterý jsme si po cestě domů záměr-
ně trochu zajeli, nemohli jsme totiž 
vynechat perlu Belgie – Bruggy, odkud 
jsme ještě vlakem přejeli do krásného 
přímořského letoviska Oostende, kde 
jsme při pojídání skvělých kakaových 
dortů, které tam jako na zavolanou 
v  rámci slavností rozdávali zdarma, 
trochu zrelaxovali, abychom přežili 
těch 1000 km na cestě domů.             RJ

Firma Silniční práce 
Kočnar, s.r.o. Náchod

PŘIJME STAVEBNÍ 
DĚLNÍKY

Nabízíme: • slušné jednání
• dobré mzdové ohodnocení
• dlouhodobý pracovní poměr

• pět týdnů dovolené

Požadujeme: • spolehlivost
• řidičské oprávnění sk. B
• aktivní přístup k práci

Kontakt: 604 259 816
Email: kocnar@kocnar.cz

Skvělá vizitka náchodského juda
 Máme za sebou jednu z 
největších a nejnáročněj-
ších akci našeho sportov-
ního kalendáře Budapest 
Cup Judo 2018. Letošního 
ročníku se zúčastnilo 25 
států, které vyslaly celkem 
1512 závodníků z 206 klu-
bů. Nechyběli ani judisté z 
Kanady, Spojených států, 
Jižní Afriky, Švédska, Rus-
ka a nebo Ázerbájdžánu. 
Prosadit se v takové kon-
kurenci je skoro nemožné 
a přesto se to našim ná-
chodským judistům poda-
řilo. Každý vyhraný zápas 
se počítá. Matěj Popl skó-
re1/2 44 závodníků, Mi-
chaela Poplová skóre 1/2 

17 závodníků 7.MÍSTO, 
Klára Krátká skóre 4/0 9 
závodníků 1.MÍSTO!!!!! 
Klára Krátká tak současně 
dosáhla nejlepšího výsled-
ku mezi judisty Králové-
hradeckého kraje, kteří na 
soutěži startovali. Skvělá 
vizitka náchodského juda 
a náchodských trenérů. 
Na soutěž navázal mezi-
národní tréninkový kemp 
judo, do kterého SKP Judo 
Náchod nasadil 7 judistů. 
Získané zkušenosti se bu-
deme snažit zhodnotit na 
nadcházejících domácích 
a zahraničních sportov-
ních akcích                                                                                   

Oldřich Kolín

 Máje (májka) je tradičním  
středobodem oslav vítání jara. 
Stavění  máje je zvyk s  kořeny 
v dávných pohanských časech. To 
ovšem neznamená, že by obyvate-
lé Provodova – Šonova, kde tato 
máje stojí, byli pohané..  foto echo

Za město krásnější
 Komise komunitního plánování 
při Městském úřadu v  České Skali-
ci ve spolupráci s  fi rmou AGRO CS 
a zahradnictvím Hrabík vyhlásila již 
5. ročník soutěže Za město krásnější. 
Soutěží se o nejkrásnější „zelenou“ 
venkovní výzdobu oken, balkonů či 
předzahrádek. A soutěží se celé jaro 
a léto. Soutěž končí až 30. září.

Výtopna zahájila 
 Železniční muzeum Výtopna Jaro-
měř zahájilo novou turistickou sezó-
nu. A to hned ve velkém stylu – jíz-
dou zvláštních vlaků na trati Jaroměř 
– Hradec Králové – Česká Skalice. 
Vlaky byly taženy historickými mo-
torovými lokomotivami. 

Noc kostelů
 I v Broumově se 25. května  usku-
teční akce Noc kostelů.  Celkem  ve 
čtyřech svatostáncích  se můžete těšit 
na zajímavý hudební program v těch-
to časech: Husův sbor (17 hodin), 
kostel sv. Ducha (18 hodin), kostel sv. 
Václava (19 hodin). Kostel sv. Petra 
a Pavla (20 hodin). 

Martin Růžek
– sto let
  V letošním roce by se dožil sta let 
herec Martin Růžek. Rodák z  Čer-
veného Kostelce (vlastním jménem 
Erhard Martin) patřil mezi herecké 
legendy fi lmu i divadla. Řadu let pů-
sobil v Národním divadle v Praze. 

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775
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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

* Muž 47 let, rozvedený, hledá 
ženu z okolí Náchoda vážnému 
seznámení. Tel. 734 832 035
* Muž - 67 let, 188/105 by se 
rád seznámil se ženou při-
měřeného věku z  Náchoda, 
po  seznámení nastěhování 
možné. Záliby kultura, příro-
da. Zn. SAMOTA TÍŽÍ TEL.: 
732 213 102
* Vdovec 62 let, 180 cm vy-
soký, trochu věřící, nekuřák 
hledá docela obyčejnou ženu, 
která zůstala na  tomto svě-
tě docela sama. Domácí ku-
til, zahrada, zvířectvo, houby, 
kolo. Zn.: ODEVŠAD. Reak-
ce prosím pouze SMS na  tel. 
777 337 903

* Pronajmu byt 2+kk 64 m2 
s  balkonem v  centru Nácho-
da, zděným, zateplený, po  re-
konstrukci. Cena 5000,-Kč + 
energie. TEL.: 734 753 303
* Pronajmu 1+kk, Nové Měs-
to n/Metují, 6 NP s  výtahem. 
Dům zateplen, plastová okna, 
umakartové jádro, internet. 
Rozloha 30,43m2. Dlouhodo-
bý pronájem. Vybírána kauce. 
K pronájmu ihned za 4000 Kč/
měsíc + zálohy a  energie. Tel. 
777 103 897
* Prodám zděný byt v OS, 2+1 
68m2 v  Novém Městě n.M. 
Tel.: 731 421 262
* Pronajmu nově zrekon-
struovanou garsonku v  Hro-
nově. Kauce nutná. TEL.: 
608 66 77 30
* Hledám k  pronájmu RD 
do  40 km od  Jaroměře. Pro 3 
osoby, přízemní, bezbariérový. 
Nájem do 5000,-Kč vč. energií.  
S možností pozdějšího odkou-
pení. TEL.: 777 215 483

* Pronajmeme polovinu RD 
v  Novém Městě nad Metu-
jí - velké 3+1, zvláštní vchod, 
balkon, venkovní terasa. Cena 
dohodou. Slušným, zaměstna-
ným lidem. TEL.:724 392 249
* Nabízíme ke koupi zahradu 
se stavebním pozemkem v ka-
tastru obce Kramolna, výměra 
cca 0,5 ha. Voda, plyn, elektři-
na na hranici pozemku. Prodej 
pouze jako celek. Cena 590,-
Kč/m2. TEL.: 607 888 201
* Koupím les i  s  pozemkem.
Může být malá výměra, zane-
dbaný nebo napadený kůrov-
cem. tel.: 773 585 290

* Prodám chatu se zahradou 
v zahrádkářské osadě u Nácho-
da. El. 220/380 V, voda. Cena 
dohodou. TEL.: 732  836  391 
RK NEVOLAT
* Prodám stavební poze-
mek s  protékajícím potokem 
2500 m2 na  okraji obce Dolní 
Radechová. TEL.:608 66 77 30
*Prodám rodinný řadový 
dům v lokalitě Broumov – Spo-
řilov. Cena dle dohody. TEL.: 
732 552 773
* Koupím pozemek nebo 
nemovitost na  přestavbu 
v podhůří Orlických hor. TEL: 
608 66 77 30
* Prodám dům v Náchodě Po-
děbradova 213 (bývalá zahrad-
ní technika) Přízemí obchodní 
prostory. Patro luxusní velký 
byt. Kontakt 775 052 065
* Prodám hospodu ve  Vy-
sokově, zn. jakékoliv využití, 
navr. cena 1,5 mil. Kč. TEL.: 
606 951 546 RK NEVOLAT

* Nabízím k  pronájmu nové 
komerční prostory 40m2 
na  lukrativním místě v  Čes-
ké Skalici. Nárožní dům 
na  třídě TGM. Vhodné jako 
Tabák, kancelář, CK, pojiš-
tovna, kadeřnictví, atd. Tel. 
724 012 104

*Filatelista koupí známky 
Československa a  protekto-
rátu nebo celou fi latelistickou 
pozůstalost – obálky, známky, 
pohledy. TEL.: 604 452 789
*Koupím tříkolku Velo-
rex (hadrák) 250 - 350 cm3 
i  v  nepojízdném stavu. TEL.: 
604 437 128
* Koupím jakékoliv staré fo-
toaparáty a  příslušenství - 
objektivy, staré fotografi e, re-
klamní fotografi cké materiály. 
TEL.: 777 559 451
* Koupím hodinky PRIM 
a  náhradní díly na  hodinky 
PRIM - pláště, sklíčka, řemín-
ky, ciferníky, strojky a  další 
díly. Platba v  hotovosti. Tel. 
777 559 451
* Koupím staré fi lmové plaká-
ty a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vá-
noční ozdoby a  vše o  Váno-
cích. 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 starožit-
nosti např. obraz, sklo, porce-
lán, hodiny, mince, pohledni-
ce, knihy i  celou pozůstalost. 
Peníze naruku. Přijedu kam-
koliv. Tel. 606 56 49 30

* Koupím staré šavle, bodá-
ky, uniformy, vyznamenání 
i z období socialismu v jakém-
koli stavu. TEL.: 603 549 451

* Koupím staré, nepotřebné 
i poškozené věci. Hračky zn. 
ITES, KDN aj..vláčky TT, 
HO, MERKUR aj., starožit-
ný a  chromovaný nábytek, 
hudební nástroje, hodiny, 
hodinky, fotoaparáty, rá-
dia, voj. věci, obrazy, por-
celán, automoto díly, atd.. 
Než něco vyhodíte, volejte 
608 811 683

* Koupím ABC, ČTYŘ-
LÍSTEK, PUŇŤA aj. staré 
časopisy, komiksy, knihy, 
celé knihovny, pohledy, 
známky, plakáty, aj. papíro-
vý materiál, bankovky, min-
ce, LP desky, CD atd. TEL.: 
777 579 920

* Prodej dřeva - metrové i ští-
pané. TEL.:777 690 390
* Prodám zařízení a  formy 
na  výrobu bazénových le-
movek. Výroba je vhodná pro 
dvojici zdravých důchodců 
majících dispozici větší kůlnu 
s  dvorkem pro dodávku. Vý-
robky se zhotovují pěchováním 
barvené bet. směsi do  pruž-
ných forem. Cena dohodou. 
Region Šonov. Více informací 
na  tel. 603  257  124. Obrázky 
výrobků mailem z  adr.: bro-
okrange@seznam.cz. Nebo 
přijmu sezónní brigádníky - 
důchodce.

* Žena v  ID hledá spolehli-
vou paní na  výpomoc v  do-
mácnosti.  Náchod, Tel. 
737 906 436 (volejte 10-16h)
* Hledáme babičku na  hlí-
dání 12měsíčního chlapečka 
a  občas i  jeho 5letého bratříč-
ka. Hlídání cca 1-2 týdně, fi n. 
odměna a  případně i  příspě-
vek na  dopravu dle vzájem-
né dohody. Lokalita: Nové 
Město n. M. - Vrchoviny. Tel: 
734 316 805
* Hledám brigádníky na pro-
dej jahod od  23. 5. v  Nácho-
dě. Ideální pro vysokoškoláky 
a  středoškoláky po  maturitě. 
TEL.: 732 167 291

* Přijmeme pracovni-
ci na  střihací stroj textilu 
(catr). Možné i na zkrácený 
úvazek. Pružná pracovní 
doba dle dohody. Telefon 
777 737 124

*Žena v ID HLEDÁ odbornou 
masérku (maséra) na  masá-
že u  mě doma. Pravidelně. 
V  časech 10-16 hod. Energie 
a přípravky v mé režii. Volejte 
na tel. 737 906 436

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

* Nabízím zeminu, cca 
20m3, odvoz vlastní, cena do-
hodou, Česká Skalice. Tel. 
723 365 489
* NÁTĚRY PLECHOVÝCH 
STŘECH A DROBNÉ OPRA-
VY. TEL.773 662 526

* Prodám motokrosovou 
motorku KAWASAKI KX 
450F, koupena nová v červen-
ci 2015, první majitel, cena 
89000,- Kč, super stav. Tel: 
608 480 700

RŮZNÉ

AUTO - MOTO

KOUPÍM 
auto – moto součástky, 

motocykl, mopeda, bicykl.
TEL. 608 103 810

WELLNESS HOTEL 
VYHLÍDKA V NÁCHODĚ 
přijme brigádníky 
(studenty i důchodce) na:

- zahradní práce
- výpomoc v kuchyni

- čišník/servírka
Více informací na tel. 

491 426 620, 724 577 211
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA
od 56,-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

SEKÁNÍ TRÁVY
608 338 758

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 30. 6. 2018 r.

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

CHŘESTOVÉ HODY
11. – 16. 5. 2018

DĚJINY ŠVÉDSKÉHO 
KRÁLOVSTVÍ

22. 5. 2018 
od 17 hodin 

Vypraví náchodský rodák žijící 
ve Švédsku Jan Vejman

Rezervace na tel. 722 927 488
Zámecký hotel U Rajských

Smiřických 1280
547 01 Náchod

www.zemeckyhotel-nachod.cz

PRONÁJEM 
nebytového prostoru 
v centru Broumova. 
TEL. 602 103 775
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ENERGETICKÉ OKÉNKO 143.
 Vážení a milí čtenáři,
 náš projekt Jednotný energetický servis /JES/ 
vznikl z  potřeby Vás odběratelů energií (plynu 
i elektřiny) a to jak z řad domácností, tak fi rem.
Do doby vzniku našeho JES na energetickém trhu 
existovaly pouze 4 skupiny organizací:
1) dodavatelé energií s  licencí. Dle ofi ciálního 
a  každý měsíc aktualizovaného seznamu na 
www.ote-cr.cz je jich přes 60. Přehledné odka-
zy na  webovky jednotlivých dodavatelů najdete 
na našem webu www.j-e-s.cz .
2) obchodně poradenské organizace, které žijí 
z  akvizičních a  následných provizí od  dodavatelů 
energií . Ať už jsou všelijak optimální, nezávisle vý-
běroví, e-aukční, pro občany z naší obce, nezávislí, 
D-testoidní atd., tak jsou za svou práci placeni do-
davateli energií. Což se samozřejmě projeví logicky 
v cenách za plyn i silovou elektřinu.
3) Internetové srovnávače cen energií. Ty jsou fi -
nancovány z reklam a svých smluvních dodavatelů 
energií. Srovnávají pouze běžně na  internetu do-
stupné ceníky dodavatelů a to ne vždy férově.
4) Call – centra, která obchodují pro jednotlivé 
dodavatele energií po telefonu. Tyto call-centra si 
dodavatelé najímají nebo je přímo provozují.
Náš Jednotný energetický servis /JES/ vytvořil 
novou 5. skupinu organizací na energetickém trhu. 
Nás za  naše služby platí pouze koncoví odběratel 
energií. Tím se zodpovídáme pouze Vám odběra-
telům energií – našim zákazníkům. Náš zákazník 
na všechny otravné telefonáty, maily a podomní po-
radce, prostě na všechny, kteří s ním chtějí řešit jeho 
energie odpovídá: „Já si platím poradce z JES (tře-

ba p. BORSE, tel. 731 508 654 a mail…..), obraťte 

se na něj, on se za mě o oblast mých energií pro-

fesionálně stará…, mě s tím prosím neotravujte“.

Cena za  naše služby je paušální, roční a  klesá ka-
ždým následným rokem. Je od 500,-Kč za rok bez 
DPH za všechna odběrná místa našeho zákazníka 
dohromady (el. i  plyn, domácnost nebo fi rma). 
Platí: zákazník = 1 roční paušál za  všechna jeho 
odběrná místa. Příklad: zákazník s  rodinným do-
mem  a chatou, 3 odběrná místa, 2 odběrná místa 
na elektřinu se spotřebou 3 MWh/rok a 0,5 MWh/
rok a  jedním odběrným místem plynu se spotře-
bou 25 MWh/rok = 1 000,-Kč bez DPH roční paušál-
ní platby za služby JES.
Náš zákazník dostává každoročně transparentní 
informace o možnostech získat naprosto špičkové 

ceny za plyn a silovou 
elektřinu a to jak z pra-
videlných hromad-
ných poptávek u všech 
licencovaných doda-
vatelů, tak z marketin-
gových akcí jednotli-
vých dodavatelů. Náš 
zákazník si váží svého 
času a  věnuje ho bo-
hulibějším činnostem 
než řešením svých energií. Náš zákazník si nehraje 
na odborníka na energetický trh, ale chce využívat 
to nejlepší co trh nabízí a to nejen jednorázově, ale 
dlouhodobě. Náš zákazník ví, že si neumí a  nebo 
nechce hlídat datumy prolongací smluv a  dodat-
ků s  dodavateli. Náš zákazník nechce připravovat 
a  zkoumat návrhy smluv a  dodatků. Přesto náš 
zákazník rozhoduje. Protože nás platí. My mu před-
kládáme, doporučujeme, kontrolujeme, připravu-
jeme, hodnotíme, vyjednáváme, rok co rok a  on 
rozhoduje a podepisuje. A to dlouhodobě.
Pokud náš zákazník bude mít pocit, že svou práci 
pro něj neděláme dobře, kdykoliv může s  námi 
ukončit spolupráci bez jakýchkoliv sankcí. Na ener-
getickém trhu nemožné? U  nás to je zásada, ale 
proč by to dělal, když je spokojený…Vyplatí se 
naše služba JES našemu zákazníkovi? No to si pište, 
že ano. Mnohonásobně se mu to vyplatí a to kaž-
dý rok. ŠETŘÍM PODSTATNĚ SVOU PENĚŽENKU, 

SVŮJ DRAHOCENNÝ ČAS ,SVOJE NERVY, KTERÉ 

MÁM JEN JEDNY A  ELIMINUJI MOŽNÉ CHYBY, 

KTERÉ BY MĚ MOHLI STÁT MNOHO PENÉZ…… 

JÁ MÁM JES.

S úctou Mgr. Bors Michal 

 obchodní ředitel
tel. 731 508 654

mail: bors.michal@j-e-s.cz

provozovna: 

B. Němcové 13, 552 03 Česká Skalice, 

Železničářská 506, 541 01 Trutnov

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

Jezdecká stáj Slavíkov u Náchoda
si Vás dovoluje pozvat na  dva 
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ JEZDEC-
KÉ TÁBORY pořádané v  termí-
nech 9. - 13. července a 13. - 17. srp-
na 2018 (od 8.00 do 17.00 hod), věk 
dítěte 6 - 16 let, cena 3.200 Kč (pro 
děti, které u  nás navštěvují jezdec-
ký kroužek nebo soukromé hodiny 
cena 2.900 Kč), cena včetně stravy 
(2x svačina, oběd a pitný režim)
 Děti budou moci lépe poznat život 
okolo koní a poníků, dostanou mož-
nost se naučit, jak se o  koně starat 
(krmení, čištění, ošetřování). Dopo-
ledne probíhá výuka jízdy na  koni 
na jízdárně na lonži, či samostatně, 
odpoledne vyrážíme na  vyjížďky 
s  vodičem po  okolí Slavíkova. Jez-
decký program je prokládán teore-
tickou výukou základních znalostí 
o koních a jezdectví, dále máme při-
pravený doprovodný program plný 
her a soutěží. Poslední táborový den 

si děti změří své získané dovednos-
ti v soutěži v jízdě zručnosti. Každé 
dítě si odnese z  tábora upomínko-
vý předmět. K  dispozici máme pro 
děti osm poníků a pět velkých koní. 
V případě Vašeho zájmu zašlete do-
taz na  email: koryna2@seznam.cz, 
obratem Vám zašleme přihlášku, 
pro případné dotazy volejte na  tel. 
číslo 777 116 654 - Lucie Hlavatá

Hlasujte pro BROUMOVSKÉ KOSTELY
Podpořte „dobrou věc“ – dejte hlas BROUMOVSKÝM KOSTELŮM v pro-
jektu MÁME VYBRÁNO, který pořádá Institut pro památky a  kulturu 
ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Národním památkovým ústavem. 
Zaslaný hlas bude „připsán na  účet“ dané sbírky. Hlasovat lze na  http://
www.mamevybrano.cz v  odkazu „HLASOVÁNÍ“, (http://www.mamevy-
brano.cz/index.php?lnk=70), ČÍSLO SBÍRKY PRO BROUMOVSKÉ KOS-
TELY JE 077. Hlasovat lze jen jednou. Prvních deset sbírek, které do uzá-
věrky, která je 20.05.2018, získá nejvíce hlasů si rozdělí částku 100.000 Kč 
(částky jsou dle pořadí odstupňovány).
   Individuální fi nanční podpora veřejné sbírky „Pro život kostelů Brou-
movska“ č. ú. 20036-1180703399/0800. Děkujeme za pomoc.

Evropská ojedinělost v Náchodě

– Muzeum historických kočárků
 Historie Muzea starožitných kočárků
manželů Hendlových sahá do  80.let 
minulého století. Na začátku se pomalu 
rozrůstala sbírka starožitných panenek 
a kočárky byly jen dekorativní součástí. 
Hendlovi jezdili po výstavách a muzeích 
u nás i v zahraničí a pomalu sbírali in-
spiraci. Zjistili, že ucelená vývojová sbír-
ka starožitných kočárků neexistuje ani 
v evropských muzeích. S postupem času 
a  přibývajícími exponáty se dopraco-
vali k ojedinělé sbírce, která je přiměla 
v roce 2014 otevřít soukromé muzeum 
v Náchodě. To už se ke sbírce historic-
kých panenek a kočárků připojila i his-
torická sbírka patentů k  vynálezům 
v různých oborech jako jsou bicykly, le-
tectví, automobily nebo vojenská histo-
rie. Za zmínku stojí například originální 
patent USA  na šlapací ponorku z roku 
1866,  nebo patent na raketové torpedo 
z r.1883.
 V  současné době expozice čítá při-
bližně 200 kočárků z  celého světa, je-
jichž výroba započala po  roce 1760 
a v různých   typech a variantách se vy-
víjely do  roku 1975.  Součástí výstavy 

jsou obrazové části, které tvoří patentová 
dokumentace, reporty a  jiné. Raritou je 
rovněž nádherný starý anglický doku-
ment, královský patent z roku 1895, který 
byl udělen   jako ochrana vynálezu resp. 
ochrana výroby daného typu kočárku. 
Takovýchto patentů a dokumentů obsa-
huje sbírka několik set. Samotnou  sbírku 
ještě doplňují nábytečky, pokojíčky, ob-
chůdky, domečky pro panenky, koloběž-
ky a jiné starožitné kousky. Přáním Hen-
dlových je, aby jejich expozice působily 
živě a  mile, každý návštěvník aby našel 
ten svůj objekt zájmu. Důkazem toho, že 
se jim daří a lidé umějí  jejich úsilí oce-
nit, je i laskavá podpora Města Náchoda, 
za kterou  Hendlovi velice děkují.
 Současná adresa Muzea starožit-
ných kočárků je: Náchod, Za  sodov-
kárnou 2108, jako vodítko je blízký fi -
nanční úřad. Email:  muzeum@post.cz, 
www.starozitnekocarky.cz Provozní 
doba od 15. 5. do 15. 9. denně od 10 do 16 
hodin a celoročně po telefonické domlu-
vě na tel. 602 436 986 a 606 486 372 kdy-
koli.  Text: Laďka Škodová, 
 foto: Martin Hurdálek

 Od 15. 5. každé úterý TVOŘIVÁ DÍLNIČKA pro děti i dospělé, možnost výroby drobné dekorace, nebo její zakoupení

Dolní Radechová 273 tel.: 491 428 439, 777 595 981
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NABÍZÍME PRODEJ 
PŘÍRODNÍHO KAMENE 
RŮZNÝCH BAREV

MUZEJNÍ NOC 
NA PEVNOSTI 

DOBROŠOV
Sobota 19. 5. 2018 

v čase od 18.30 do 21.00
Dospělí 40,-Kč, děti zdarma

Čekají Vás prohlídky 
v setmělém podzemí, 

nečekané zvuky a děti hledání 
ztracených bojových indicií, 

které je dovedou k ukrytému 
pokladu a mnoho dalšího… 
Poslední vstup do podzemí 

ve 20 hodin

HLEDAJÍ DOMOV

Městský útulek Broumov, Jana Slováková  721 543 498

ALEX asi roční fenečka, která nikomu 
nechybí. Z počátku je bázlivá, ale jak-
mile se rozkouká, nechala by se umaz-
lit. Je hodná a milá. Na vodítku se musí 
naučit, ale to chce jen čas.

VINY je 7 letý pejsek, který byl majiteli 
odebrán veterinární správou za týrání. 
Viny přes utrpení na  lidi nezanevřel. 
Miluje společnost lidí, mazlení, užívá 
si procházky. 

Setkání Kostelců
 Letos proběhne již 27. ročník 
setkání sídel, která mají v  názvu 
Kostelec. Z  našeho regionu se po-
zvánka na  setkání týká Červeného 
Kostelce. Kostelce se setkají 26. 
května v  Kostelci nad Černými 
Lesy. Připomeňme, že v  loňském 
roce byl hostitelským městem akce 
Kostelec u Stříbra v okrese Tachov. 

Polický vandr
 Trasy v  délce 15 a  25 kilometrů 
jsou pro vás připraveny v rámci le-
tošního Mezinárodního polického 
vandru. Startuje se v  7.00 hodin 
19. května od fotbalového hřiště TJ 
Spartak v Polici nad Metují. Na od-
poledne je přichystána i  pohádka 
a kolotoč pro děti.

SQUASH 
CENTRUM 
NÁCHOD

tel.: 602 886 577, 
házenkářská hala 

– Hamra
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