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Příští Echo vychází 1. června 2012

WWW.NOVINYECHO.CZ

květen 1859 

první vlak v Červeném Kostelci

  TV a PRAČKY
ZÁRUKA až 50 MĚSÍCŮ

SLEVA až 54 % 
VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE

Nově prodáváme dveře firmy Porta Dre Invado.

Je čas na výměnu !

• OKNA • PARAPETY
• MARKÝZY • ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
• ROLETY • GARÁŽOVÁ VRATA
• ŽALUZIE  • DVEŘE

www.myhaus.cz
www.kovanikliky.cz

www.dvere-posuvne.cz
www.dvere-vnitrni-vchodove.cz

Tel.: 491 520 241          www.VSMIX.cz          e-mail: info@vsmix.cz

Kde nás najdete: VŠ MIX s.r.o., T.G.M. 133, Hronov

VYKUPUJEME ZLATO

600,- Kč/1g

NÁCHOD, Kamenice 113 (pasáž Magnum)
St 9 - 13

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, Nádražní 80
Po - Pá 9 - 17

TRUTNOV, Havlíčkova 6
Pá 13 - 17

NĚMČINY (1. – 4. ročník + konverzační kurz)

JAZYKOVÉ  A  VZDĚLÁVACÍ  KURZY, BĚŽNÉ,

ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Zájemcům o studium jazyků nabízíme kurzy:

telefonicky (NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969; AJ: 491 423 077, mobil 605 211 991; 603 493 780), 
e-mailem (NJ: lada.petrankova@gatenachod.cz;  AJ: jan.moucha@worldonline.cz), nebo se přijďte

podívat do našich kurzů osobně (Husovo náměstí 789, Náchod, 1. patro).

Přihlásit se můžete na našich webových stránkách přihlašovacím formulářem (www.gatenachod.cz)

Jsme kvalifi kovaní lektoři a soudní překladatelé a po celou dobu existence  naší školy (20 let) vyučujeme 
své studenty osobně. Je tím zaručena maximální zainteresovanost na kvalitě výuky a její kontinuita.

ANGLIČTINY  (1. – 4. ročník + konverzační kurz)

Pozvánka do Zázvorky
 V Městské galerii Zázvorka v No-
vém Městě nad Metují je až do 24. 
června ke shlédnutí výstava kreseb 
a  grafi ckých prací, jejichž autorem 

je Hans-Joachim Uthke. Jedná se 
o  výtvarníka žijícího v  německém 
Hildenu, partnerském městě Nové-
ho Města nad Metují.

Kč

Rybářský závod 
Podborný 2012

Bariéry 
u Čermáku

 Lesy města Náchoda spol. s  r.o. jsou 
pořadatelem již 8. ročníku rybářského 
závodu na  rybníku Podborný (směr 
Náchod – Dolní Radechová). Závod se 
uskuteční  v neděli 27. května. Prezen-
tace závodníků od 6.00 hod. Startovné 
činí 200,-Kč. Závodí se o zajímavé ceny- 
hlavní cenou je jízdní kolo!  Občerstve-
ní zajištěno. Závodu  se mohou účastnit 
i nerybáři.

 Již více let se u červenokosteleckého 
rybníku Čermák objevují netradiční 
bariéry. Patří k projektu ochrany plazů 
a obojživelníků, který začal být Minis-
terstvem životního prostředí ČR fi nan-
cován v  roce 2006. Kombinací bariér 
a odchytových nádob se každý rok daří 
zachránit velké množství živočichů, 
kteří jsou jinak silně ohroženi provo-
zem na frekventované silniční komuni-
kaci při vjezdu do Červeného Kostelce.  

Kandidát do Senátu Bedřich 
Moldan klade důraz na 
ochranu životního prostředí
V  Náchodě se ve  sváteční den 8. 
května sešli kandidáti do  kraj-
ských voleb za TOP 09 a Starosto-
vé. Osobně se představil i kandidát 
do  Senátu Bedřich Moldan. „Je 
tím nejlepším, koho TOP 09 může 
v současné době pro Náchodsko na-
bídnout. Jeho osobnost je nyní pro 
Náchodsko naprosto stěžejní,“ řekl 
krajský předseda Zdeněk Harapát.   
Bedřich Moldan je významným 
odborníkem na  environmentalisti-
ku, zná exekutivu a  má zkušenosti 
z řady politických funkcí.

„Celý život se odborně zabý-
vám životním prostředím a  jeho 
ochranou, byl jsem ministrem 
životního prostředí, mám i  zku-
šenosti z  práce v  Senátu. Jsem 
schopen se starat nejen o  svůj 
senátní obvod Náchodsko, ale 
za  celý Královéhradecký kraj 
jsem připraven se starat o  otáz-
ky životního prostředí, vní-
mám i  další důležitá témata,“ 
uvedl Bedřich Moldan. 

(kp)

Na fotografi i zleva:  Evžen Ryba, náchodský radní Aleš Cabicar, 
kandidát na senátora Bedřich Moldan, ministr zdravotnictví Leoš Heger, 
Petr Urbánek, Zdeněk Pěnkava, Josef Merta



 Paprsky ranního slunce pronikají do  ložnice, komorná otevírá okno, kterým 
do místnosti proudí letní vůně z čerstvě pokosených luk, z lesa doléhá ptačí zpěv. 
Hodiny odbíjejí devátou a krásná vévodkyně usedá na lůžku, aby začala svůj den 
vypitím šálku lahodné horké čokolády. Čokoládu s několika kousky sladkého pe-
čiva mívala k „prvnímu snídání“ také paní kněžna z Babičky, Kateřina Zaháňská. 
No řekněte, nechtěli byste být alespoň chvíli na místě urozené paní či urozeného 
pána a vychutnat si naplno krásu a pohodu letního dne? 

 Kvalitní čokoláda se stala nepostradatelnou ingrediencí v rukou těch nejlepších 
mistrů cukrářského řemesla ve službách aristokracie. Bez čokolády by se neobešel 
třeba legendární vídeňský Sacher či proslulý Dobošův dort, ani lehounce višňově 
opilý Švarcvaldský dort.

 Při tomto sladkém povídání jistě začne čtenáře honit mlsná.  Proto doporučuje-
me všem milovníkům historie, květin i čokolády ve dnech 25.-27. května na zám-
ku v Ratibořicích navštívit tematické prohlídky. Ve vstupní hale zámku bude opět 
otevřena kavárna s nabídkou originálních zákusků, čerstvého ovoce v čokoládě, 
horké čokolády, kávy i dalších nápojů. V provozu bude také čokoládová fontána! 

Čokoládový dort
6 vajec, 180 g cukru krupice, 70 g hladké mouky, 40 g hrubé mouky, 50 g kakaa, 
80 ml oleje.
 Bílky vyšleháme s cukrem a žloutky vyšleháme za postupného přilévání oleje. 
Pak obě hmoty spojíme a přidáme prosátou  mouku s kakaem. Hmotu vlijeme 
do dortové formy a pečeme v předehřáté troubě při teplotě 200°C.
Krém: 400 ml mléka, 200 g cukru krupice, 50 g pudinku, 300 g másla, kakao. 
Poleva: 250 g čokolády na vaření, 80 g omegy.
 Dvě třetiny mléka přivedeme s cukrem k varu, zbytek mléka rozmícháme s pu-
dinkem, vlijeme do vařící směsi, provaříme a necháme v misce vychladit. Potom 
zašleháme máslo, část krému ochutíme kakaem, část zůstane světlá na ozdobu. 
Upečený dort prokrojíme na tři části a slepujeme krémem, část odložíme na oma-
zání a ozdobu. Po slepení mažeme kraje i vrch dortu a necháme v chladu zatuh-
nout. Nakonec potáhneme polevou a ozdobíme.

Další zajímavosti z historie čokolády a recepty na zámecké dorty najdete na webu 
ECHA v sekci Partneři.

Text připravili Mgr. Martina Zálišová, David Jeřábek a Mgr. Renata Lelková
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s. r. o.

www.hshronov.cz

Talíř plný chutí

a vůní

Okuste sladký život na zámku!
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Zajímavý rodinný dům se zahradou ve Vestci u České Skalice ...............................................  995 000,- Kč
Rodinný dům s relaxační zahradou Česká Skalice ................................................................  3 350 000,-Kč                              
Novostavba rodinného domu Náchod, Za Kapličkou ............................................................4 500 000,- Kč          
Zrekonstruovaný řadový dům v Novém Městě nad Metují ...................................................3 190 000,-Kč   
Budova Panorama Náchod, náměstí (2 restaurace, kadeřnictví, byty)  ................................10 990 000,-Kč

Původní  dřevěná chalupa Hlavňov                                                                  

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP

Stylová, dřevěná chalupa 
s kamennými sklípky Hlavňov

Cena: 333 000,- Kč

Víte, nevíte…

 Sušené ovoce je ovoce, které bylo usušeno buď přírodní cestou nebo za použití stroje. 
Mezi oblíbené sušeného ovoce u nás patří rozinky, jablka - křížaly, švestky nebo banány. 
Sušit se však může mnoho dalších druhů, např. meruňky, fíky, papája, ananas, jahody 
a rajčata. Sušením se ovoce konzervuje. Když není k dispozici ovoce čerstvé, např. není 
jeho sezóna, jako alternativa může sloužit právě ovoce sušené. Často se také přidává 
do směsí na moučníky a do obilninových směsí k snídani. 

Je sušené ovoce prospěšné či nikoliv
 Stejně jako ovoce čerstvé obsahuje to sušené vitamíny, vlákninu a minerály. Sušením 
ale těchto látek mírně ubývá. Naopak sušené ovoce má zase výraznější chuť než čerstvé. 
Komerčně upravované sušené ovoce může obsahovat přidaný oxid siřičitý. Proto bychom 
jej měli před konzumací opláchnout teplou vodou.

Jak nejlépe sušit
 Sušit lze prakticky všechno ovoce. Volíme ovoce zcela zralé, má být pevné a nikoliv příliš 
měkké. Plody nesmějí být plesnivé či nahnilé. Před samotným sušením ovoce přebereme, 
důkladně omyjeme a zbavíme nejedlých částí (jádřinec, pecky, stopky). Některé druhy ovo-
ce můžeme i oloupat. Poté je nakrájíme na plátky a rychle vložíme do vody s citrónovou 
šťávou nebo kapkou octa, aby nezhnědlo. Ovoce necháme ve vodě jen pár minut, poté jej 
rozložíme na připravený rošt, plech či papír. Správně usušené ovoce je ohebné, vláčné, při 
zmáčknutí nesmí vypouštět šťávu. Ovoce nemá být přesušené a lámavé.

Sušené ovoce a uskladnění
 Sušené ovoce je při uskladnění nejvíce ohroženo vlhkostí. Jakmile zvlhne, zplesniví 
a pak již není použitelné. Proto ho uchováváme v suchých, dobře větratelných místnos-
tech, nejlépe s teplotou do 15° C. Uskladnit se dá ve sklenicích nebo dózách. Ovoce lze 
takto uchovávat 1 – 2 roky.

David Novák 3.H, Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví 
a společného stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

Sušené ovoce

VZPOMÍNKA
se zármutkem v srdci vzpomínáme na našeho

 milovaného tatínka, dědečka

pana Lubomíra Schröttera 
z Velkého Dřevíče.

Dne 25.května uplyne jeden smutný rok, 
kdy nás navždy opustil.

Syn Radek s rodinou

Odešel jsi, jak si osud přál, 
ale v našich srdcích žiješ s námi dál.

Dne 19.5.2012 uplyne 1 smutný rok, kdy nás navždy opustil 
náš drahý manžel, tatínek  a dědeček, 

pan Jiří Probošt.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají manželka Alena a synové s rodinami

Nacvičují Tyla 
 Červenokostelecký divadelní sou-
bor NA TAHU nacvičuje novou hru 
– báchorku  J.K.Tyla „Strakonický 
dudák“. Hra bude premiérou uve-
dena v divadle v Červeném Kostelci, 
které od roku 1965 nese Tylovo jmé-
no. Režie divadelního kusu se ujal 
zkušený Jan Brož.  

VZPOMÍNÁME
Dne 15. května uplynulo 30 let od úmrtí 

pana Lubomíra Gazdoše 

maséra v Lázních Běloves 
a maséra fotbalistů SK Náchod. 

vzpomíná rodina Seifertova a Nýčova

VZPOMÍNKA
Ve čtvrtek 31. 5. 2012 vzpomeneme 3. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustil náš milovaný a milující manžel, 
tatínek, švagr a bratr,

pan Pavel Sedlák.
Kdo jste ho znali a měli rádi,

 věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

manželka Anna, dcery Zuzka, 
Petra a Ivana s rodinami

608103810, 606270421
nabytekvagner@atlas.cz
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NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

 Sociální podnik, který bude pomá-
hat s  uplatněním lidí znevýhodněných 
na trhu práce, byl otevřen  v prostorách 
broumovských textilních závodů Veba. 
Centrum služeb Broumov se bude za-
bývat tiskařskými pracemi. Na své vyba-
vení a  provoz získalo dotaci z  Evropské 
unie ve výši zhruba pěti milionů korun. 
Cílem projektu je, aby umožnil sociálně 
vyloučeným lidem a  lidem ohroženým 
sociálním vyloučením vstup na trh práce 
a do podnikatelského prostředí. Zmíně-
né tiskařské centrum se sociálním kon-
textem otevřel hejtman Královéhradec-
kého kraje Lubomír Franc.  

Foto René Herzán

Rychlé jednání    5 – 50 000,-Kč

SMART
PŮJČKA
SS
P

Nejvýhodnější podmínky v regionu

Měsíční splátky, na dobu 8 až 13
měsíců, hotovost  až do domu

Teplice n. M., Adršpach a okolí 737 636 188
Meziměstí a okolí 720 688 880
Broumov a okolí 608 851 221
Hronov, Č. Kostelec a okolí 604 216 189
Nové Město n. M. a okolí 775  110 989
Náchod a okolí 725 317 668

ŠKOLIČKA Na Kamenci
– jesle – mateřské centrum –

Na Kamenci 582, Česká Skalice
provoz i o letních prázdninách 

www.skolickanakamenci.unas.cz

V příštím školním roce chystáme angličtinu 
Helen Doron pro maminky s dětmi od 3 měsíců.

Novoměstské 
piktogramy

Noc kostelů

 Náš titulek neznamená, že by se 
snad v  Novém Městě nad Metují 
objevily grafi cké znaky znázorňují-
cí obrazově nějaké tajemné sdělení 
zapomenuté kultury. I když.... Dva 
piktogramy budou nově umístěny 
na  Husově náměstí a  budou va-
rovat před zastavením automobi-
lů v  konkrétní zóně včetně rizika 
odtažení vozidla. Jejich výrobu 
schválili novoměstští radní. Pit-
kogramy doplní stávající dopravní 
značení, které je samo o sobě také  
piktogramem. 

 Stovky svatostánků v  České re-
publice se 1. června opět připojí 
k  akci Noc kostelů, která probíhá 
pravidelně nejen u nás, ale i na Slo-
vensku či v Rakousku. A jak taková 
Noc kostelů může vypadat? Pre-
zentace církevní módy, medita-
ce a  modlitby při svíčkách, čtení 
z  Bible atd. V  našem regionu se 
k  této akci, mimo jiné,  například 
připojil   kostel Sv. Vavřince v Ná-
chodě. 
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ŽALUZIE

SLEVA 20% NA 
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

ŽALUZIEŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 
                 mobil 603 531 304, 

andy.skalice@seznam.cz, www.andy-skalice.cz
 shrnovací dveře  žaluzie  čalounění dveří 

 textilní rolety  vestavěné skříně  renovace bytových dveří 

 venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

Velká soutěž 5 kg koření DRANA
 Vážení čtenáři, Vaše noviny Echo a  náchodská 
fi rma DRANA - výrobce koření - pro Vás připravily 
soutěž o balíčky s kořením. Od 13.4. nám posíláte 
recepty na jídla či pokrmy, ve kterých hraje důleži-
tou roli koření. Každý týden jsme vysolovali jeden 
recept, který jsme zveřejnili a jeho autora odměnili 
balíčkem koření. Po měsíci trvání soutěže jsme ze 
všech došlých receptů vybrali ten nejzajímavější 
a jeho autor obdrží balíček koření o váze 5 kg.

 Hlavní výherní recept:

Jarní kuře na kopřivách
 Ingredience: 1 kuře, 1 oloupané jablko bez já-
dřince, lžíce zavařených brusinek, med, 2 hrsti mla-
dých špiček kopřiv, 3 cibule nakrájené na kostičky, 
sůl; koření: 4 ks hřebíčku, mletá skořice, sušená ma-
joránka, paprika mletá sladká, sušený česnek, kmín 
mletý, sušená bazalka, 6 kuliček zeleného pepře.

 Celé kuře omyjeme a  vložíme do  pekáčku. 
Do oloupaného jablka vložíme místo jádřince bru-
sinky. Dále do jablka zapícháme hřebíček, obalíme 
ho v medu a skořici a vložíme do kuřete. Kuře oso-
líme, posypeme zbylými druhy koření, podlijeme 

vodou a přidáme k němu cibuli a kopřivy. Pečeme 
při 180 stupních 2 až 2,5 hodiny. Jako příloha se 
hodí vařené brambory nebo bramborová kaše.

 Autorkou hlavního výherního receptu je paní 
Milada Prouzová z  Hronova, která vyhrává balí-
ček koření o celkové váze 5 kg. Hlavní výherkyni 
i výhercům z předchozích kol soutěže gratulujeme 
a všech účastníkům soutěže děkujeme za zajímavé 
recepty.

DRANA, s.r.o., Českých bratří 313 Náchod
www.drana.cz, facebook.com/dranasro

Rtyně virtuálně

Podpořili skalní záchranáře Pocta exprezidentovi

Afrika Jana 
Skořepy  Rtyně v  Podkrkonoší uspě-

la ve  14. ročník soutěže Zlatý erb, 
kde obsadila III. místo  v kategorii 
elektronické služby. Oceněn byl její 
geoportál. Rtyňská webová pre-
zentace tak potvrdila svoje kvality 
z  loňského ročníku soutěže, kdy 
získala III. místo v kategorii webo-
vé stránky.

 Ve  Výstavní síni maloskalického 
muzejního areálu v České Skalici bude 
až do 17. června ke shlédnutí  výstava 
obrazů Jana Skořepy „Afrika“. Autor 
obrazů zobrazuje tento kontinent  vel-
mi zajímavým stylem. Sám byl 3 roky 
žákem dnes již legendárního malíře 
Zdeňka Buriana. 

Darovaná lípa

Ve Střední škole řemeslné mají i nejlepší tesaře

Krčínský maraton

 Darovanému koni na  zuby 
nekoukej... Platí to i  s  lipovým 
dřevem? Odpověď by mohli po-
skytnout  manželé Haldovy ze 
Sedloňova, protože právě jim byla 
darována lípa pokácená v  rámci 
rekonstrukce chráněného stromo-

řadí v Novém Městě nad Metují – 
Krčíně.  Dodejme, že v  řezbářské 
dílně manželů Haldových  vznikají 
krásná a unikátní díla. V poslední 
době to byly  například oceňované 
portrétní reliéfní obrazy českých 
panovníků.

 Městská rada v  Hronově podpořila 
částkou  2000,-Kč z městského rozpočtu 
Skalní záchranou službu v CHKO Brou-
movsko. Tato částka bude využita v rámci 
aktivit sklaních záchranářů v  roce 2012.  
Dodejme, že Skalní záchranná služba 
v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko 
je občanské sdružení, které vzniklo na zá-

kladě iniciativy horolezců, turistů a hasičů 
okresu Náchod. Úkolem sdružení je podí-
let se na záchranných akcích profesionál-
ních složek Integrovaného záchranného 
systému okresu Náchod, zejména Hasič-
ského záchranného sboru, Zdravotnické 
záchranné služby a Policie ČR při úrazech 
turistů a horolezců ve skalních terénech.

 Radní v  České Skalici podpořili 
částkou 20 000,-Kč projekt stálé výsta-
vy v tamní Vile Čerych s názvem “Fil-
mové odcházení s Václavem Havlem“. 
Jejich podporu si rovněž získala idea 
umístění umělecké připomínky na ex-
prezidenta v zahradě vily.

 Střední škola řemeslná v Jaromě-
ři uspořádala v pořadí již třetí kolo 
soutěže dovedností žáků v  oboru 
tesař z  celých Čech.  Vyhlašovate-
lem této soutěže byl Cech klempí-
řů, pokrývačů a tesařů.  . Ředitelem 
soutěže byl Ing.  Martin Maršík - 
předseda cechu. Hlavním rozhod-
čím byl Ivan Dvořák – střešní pláště 
s.r.o.. Soutěže se zúčastnilo celkem 
24 soutěžících z  12 škol. V  dvou-
členných družstvech žáci plnili dva 
úkoly. Nejprve odpovídali na  pí-
semný teoretický test a  po  té ná-
sledoval praktický úkol, který spo-
číval ve  zhotovení makety střešní 
konstrukce s úžlabím – v časovém 
úseku devíti hodin. 
 Na prvním místě se umístili naši 
žáci: Lukáš Honsnejman a  Filip 
Tomac ze Střední školy řemeslné 
v  Jaroměři. K  tomuto nejlepšímu 

 V pátek 4. května se uskutečnil první 
ročník Krčínského maratonu. Pořada-
tel, ZŠ a MŠ Krčín,  si dal za cíl „zved-
nout ze židlí“ a přilákat na dvě vytyče-

umístění tyto žáky dovedl učitel 
odborného výcviku pro obor tesař  
Bc. Ladislav Kubias.
 Touto cestou děkuji všem mis-
trům, učitelům a ostatním pracov-

níkům školy, kteří připravují žáky 
na budoucí technická povolání. 
     

Zdeněk Vítek, zástupce ředitelky 
pro odborný výcvik

né tratě (250 a 1200 metrů) co nejvíce 
nejen dětí a  žáků, ale i  rodičů, souro-
zenců, kamarádů, známých a  dalších 
sportovců i nesportovců. Dopoledního 

zápolení se zúčastnilo celkem 263 žáků 
školy a  51 dětí z  mateřské školy. Ti, 
kterým dopolední zdolávání kilomet-
rů nestačilo, pokračovali i  odpoledne 
a k nim se přidalo 247 účastníků z řad 
veřejnosti, kteří svojí účastí podpořili 
v boji o nejvíce naběhaných kilometrů 
jednotlivé třídy. V tento den se na Kr-
čínském maratonu podařilo naběhat 
dohromady neuvěřitelných 3599,4 km. 
Toto číslo představuje 6,98 km na  jed-
noho účastníka. A  protože dopolední 
běhání mělo svá pravidla a  jednotlivé 
kategorie se na  trati musely vystří-
dat, ti, co právě nezdolávali kilometry 
na trati, hltali stránky knih. V „čtenář-
ském maratonu“ jsme ve  stejný den 
přečetli 4522 stránek textu! A  co říci 
na závěr? Náš první maraton v Krčíně 
je za námi a podle ohlasů zúčastněných 
nebyl poslední. 

Romana Minaříková 
ZŠ a MŠ Krčín 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ
Obec Slavoňov vyhlašuje v souladu s  § 166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, 

a na základě vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje 

konkurzní řízení na obsazení pracovního místa

ŘEDITELE/KY Mateřské školy Slavoňov okr. Náchod
s nástupem od 1. 8. 2012 nebo dle dohody

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky: vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č.563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost                  

problematiky řízení ve školství a školských předpisů, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 6. 6. 2012 na adresu:
Obec Slavoňov, Slavoňov 74, 549 01, Nové Město nad Metují

Info www.slavonov.cz, tel. 605 251 038
Obálku označte „KONKURS – NEOTVÍRAT“.

ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,

čestné prohlášení o průběhu všech předchozích zaměstnání včetně časového vymezení,

strukturovaný životopis,

koncepce rozvoje školy (max.2 strany strojopisu),

výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř.doklad o jeho vyžádání,

čestné prohlášení dle § 4 odst.3 zákona č.451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady

pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Re-

publiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči 

narození po 1. 12. 1971),

originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele školy (ne starší 2 měsíců),

písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu    

zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY:

Budou nadále zkvalitňovat pitnou vodu
 Zastupitelstvo města Červený Kostelec se 
na své 3. řádné schůzi dne 10. května zabý-
valo také problematikou zásobování pitnou 
vodou města Červený Kostelec a jeho blíz-
kého okolí. Vedoucím oddělení komunální 
hygieny Krajské hygienické stanice, územní 
pracoviště Náchod, Ing.  Bednaříkem, bylo 
konstatováno, že pitná voda ve  vodovodní 
síti vyhovuje ve všech ukazatelích platným 
normám. Zároveň však upozornil na  ne-
žádoucí výskyt chlorovaných uhlovodíků 
v  pitné vodě. Zastupitelé i  přizvaní odbor-
níci diskutovali o  možnostech odstranění 
této látky z pitné vody a o možnosti napo-
jení na zdroj kvalitní vody z Polické křídové 

pánve. Na závěr přijalo zastupitelstvo města 
tato dvě usnesení: I)  Zastupitelstvo města 
Červený Kostelec ukládá radě města hledat 
možnosti nových zdrojů pitné vody v oblas-
ti Červenokostelecka a pracovat na snížení 
obsahu chlorovaných uhlovodíků ve  vodě. 
II) Zastupitelstvo města Červený Kostelec 
ukládá radě města zadat zpracování technic-
ko-ekonomické studie přivaděče pitné vody 
z  Polické křídové pánve a  vstoupit do  jed-
nání s fi rmou VAK Náchod o podmínkách 
a  způsobu napojení na  jejich rozvodnou 
síť. O dalších krocích zastupitelstva budete 
informováni ve  zpravodaji a  na  webových 
stránkách města.             (red)
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Po stopách lýkijské 

civilizace
nou připraven bohatý program 
zaměřený především na antické 
pamětihodnosti v regionu, kte-
ré zde zanechala lýkijská civi-
lizace: Xanthos, Myra, Patraia 
atd. V programu nechyběla ani 
návštěva potopeného antické-
ho trojměstí v  lokalitě Kekova. 
Výstupy z  této cesty se stanou 
tureckou kapitolou knižního 
projektu Tethys - cesty za kouz-
lem vody a  objeví se i  v  rámci 
reportáží v časopisech a dalších 
periodikách, se kterými Mirek 
Brát spolupracuje. 

www.marenostrum.cz
foto Mirek Brát, Bahadyr Kilic

 Náš redakční kolega Mirek 
Brát pokračuje v  rámci pro-
jektu Mare Nostrum ve  shro-
mažďování reportáží pro svo-
ji třetí knihu Tethys – cesty 
za  kouzlem vody, která bude 
opět z velké části věnována za-
jímavým regionům na  pobřeží 
Středozemního moře.  Na  po-
zvání Ministerstva kultury 
a  turistiky Turecké republiky 
se v  květnu uskutečnila cesta 
týmu Mare Nostrum (ve slože-
ní Mirek Brát a  Michal Fanta) 
do regionu Antalyia v Turecku. 
Kromě přístrojového potápění 
v  městě Kas byl tureckou stra-

Mirek Brát fotografuje starověkou amforu ve vodách městečka Kas
(200 kilometrů západně od regionální metropole Antalyia)

Archeologická lokalita města  Patraia patří ke světovému kulturnímu dědictví. 
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Dveře Janků
Prodej vchodových a interiérových dveří

Doprodej interiérových dveří za sníženou cenu

Prodejna Parkány 466, Náchod, Tel.: 603 345 236

800,-Kč plné      
200,-Kč kliky

1500,-Kč prosklené 

Výběr v různých barvách

VAŠE PODNIKÁNÍ NEMÁ HRANICE 
INZERUJTE  V POLSKU!

Tel. 602 103 775 

SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 30. 06. 2012 r.

AQUA PARK

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

www.NABYTEKNACHOD.cz

ZZDDDAAAARRRMMMMMAAA zzíískkkááttee:

Air Optix Aqua,
Air Optix for Astigmatism, 

++++
++++
+++
+++++
++

KKOOMPLLLEEEETTTTNNNNÍÍÍ

775 777 073  www.trigareality.cz  774 777 073

TRIGA REALITY realitní kancelář nabízí:
Nám. TGM č.p. 82, Dvůr Králové n. L.

- byt 2+1 v OV Náchod (59,6 m2) 2.p, pl.okna, po revit.,výtah, lodžie sleva  899.000,-Kč
- byt 4+1 v OV Náchod (73,9 m2)3.p, výtah,lodžie,lokalita“Na Plhově“    1,370.000,-Kč
- byt 4+1 v OV Opočno (71 m2) po rek., 4.p, zaskl.lodžie,vest. skříně    1,450.000,-Kč
- dr.byt 2+1 v Náchodě (47m2),2.p,pl. okna,výtah,nová kuch.,jíd.kout nové    799.000,-Kč
- dr.byt 2+1 v Náchodě (53m2), 3.p,plast. okna,zd.jádro lodžie, revital.   900.000,-Kč
- dr.byt 3+1 v Náchodě (79m2) plast.okna,lodžie,1.p,část. vybavený  nové  840.000,-Kč
- dr.byt 3+1 v Náchodě (74m2) zd. jádro,plast.okna,zateplení,lodžie,2.p   999.000,-Kč
- dr. byt 3+1 v Dobrušce (73m2), 1.p.,dům po revit.,možno fi n.úvěrem      899.000,-Kč 
-RD 3+1s prostory k podnikání v Červ. Kostelci 542m2,2x dvougaráž,dílna  2,990.000,-Kč
- pension 5xapartmán Chvalkovice,1141m2,po rekonstr.,cena k jednání nové  4,600.000,-Kč
- rod. dům 3+1 Šestajovice,1290m2,po rekonstr.,dílna,stodola,sklep  nové    2.100.000,- Kč 
- 2gen. rodinný dům Náchod Běloves, 2+1 a 3+1, 651m2, garáž sleva   1,830.000,-Kč
- rod. dům 3+1 Rožnov-Neznášov  5459 m2, dvojgaráž,po rek.,klidná l.  2,970.000,- Kč
- řadový rod. dům 5+1 Česká Skalice,191m2, klidná lok.,zahrádka sleva   2,250.000,-Kč
- řadový rod. dům 3+1 Heřmanice,473m2,prostorná kuch.,vl. studna sleva 1,190.000,-Kč
-rodinný dům 6+1 Dolany-Čáslavky 3611m2,k rekonstr., polosamota     1.490.000,- Kč 
- rodinný dům 5+1 Rožnov-Neznášov 1662 m2,studna,vyt.na TP /el.    1,560.000,- Kč 
- chata 1+1 v Náchodě, 336m2, krb, el., pitná voda,oploceno,slunné m.   570.000,-Kč
- roubenka 2+kk a zděný d. 3+kk Slatina nad Úpou-Končiny,2239m2  1.990.000,-Kč
- chata 3+1 v Červ. Kostelci,V Ráji, 382 m2, el., vytápění na TP,u lesa   690.000,-Kč
- rod.dům-chalupa Červený Kostelec,2069m2, krásné místo, stodola sleva  1,350.000,-Kč
- rozestavěný r. dům 3+kk Nový Ples, 2027m2, 2.patro – hrubá stavba      998.000,-Kč
-st. pozemek 1179m2 Hořičky,inž.sítě budou dokonč. 07/2012,výhled      593.000,-Kč

Sokolské 
jubileum 
 Je to k  neuvěření, ale i  jaroměř-
ské sokolské hnutí oslaví v  tomto 
roce 150 let existence (1862 – 2012). 
V  červnu se tak příznivci zdravého 
ducha ve  zdravém těle mohou těšit 
na  oslavy. Chybět na  nich nebude 
ani sportovní část a  za  uplynulým 
obdobím se ohlédne i  speciální pa-
mětní publikace. 

Sál Václava Havla
    V České Skalici navrhl bývalý se-
nátor a  bývalý starosta města Petr 
Fejfar zřízení multifunkčního sálu 
Václava Havla. Českoskaličtí zastu-
pitelé jeho návrh vzali na  vědomí  
a  pověřili  posouzením celé záleži-
tosti Výbor rozvoje města  a dlouho-
dobých investic.

Hotel Hynek Náchod
přijmeme

ČÍŠNÍKA / SERVÍRKU
Vyučení v oboru 
nebo praxe 
podmínkou
Nástup možný 
IHNED.
Možnost ubytování.
TEL.:608 277 340



* Hledám zajištěného přítele, kterému je 
smutno a je sám. Je mi 47 roků a jsem po-
hledná. Tel. 774 120 155

* Pronajmu 1+ kk s balkonem v Nácho-
dě, Staré Město. Nájem: 3500 Kč + inkaso. 
Vratná kauce 10.000 Kč. Tel: 603 383056
* Prodám v České Skalici větší 1+kk v OV, 
2 NP, po  kompletní rekonstrukci bytu 
i domu, nedaleko centra. Uzamčené ven-
kovní parkovaní na dvoře. Perfektní stav, 
možnost ihned se nastěhovat. Výhod-
nácena 499.000 Kč Ihned k  nastěhování. 
Tel.: 608 245 634
* Pronajmu zrekonstruovaný byt od 1.7. 
v rodinném domě 3+1+balkón (internet, 
satelit), nájem 6000,- + záloha 3000,- 
možnost garáže. Tel. 606 390 144
* Prodám v  Náchodě byty 2+kk a  1+1, 
možno ihned bydlet. Pro další informace 
volejte tel. : 608 245 634
* Hledám byt v Náchodě 2+1 a chalupu. 
Tel: 775 777 073
* Koupíme byt 2+1 v  os. vl. v  Novém 
Městě n/Met. , 721 146 244
* Pronajmu družst. byt 3+1, Bílkova ul. 
Náchod; byt po rekonstrukci, zateplen, 
nová okna, výtah, kuch. linka; nájem 
3200,- + služby. TEL.: 737 813 409
* Pronajmu pěkný byt 2+1 s  balkonem 
v  Náchodě na  sídlišti u  nemocnice. Tel. 
732 167 291
* Koupím byt nebo rod. domek Náchod 
a okolí. Tel: 774 777 073
* Hledám spolubydlící. Hledám po-
hodovou spolubydlící mezi 28-32 let. 
Byt se nachází téměř v  centru Náchoda 
(u bazénu). Jedná se o 2 menší místnos-
ti. Soc. zařízení + kuchyň společná. Vol-
né od června. Cena dohodou. Informace 
na tel. 733 387 690
* Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 s  bal-
konem v  Náchodě. Nová plastová okna, 
zateplení domu, atd., částečně zařízený, 
volný ihned. Tel. 732 167 291
* Dlouhodobě pronajmu bezproblémo-
vým nájemníkům byt 3+1 v  klidné části 
Nového Města n/Met. Dům je zateplen, 
plastová okna, výtah, vysokorychlost-
ní internet. Nájemné 6000,-Kč + zálo-
ha na  energie. Kauce 20000,-Kč. Volný 
od 1.8.2012. tel.: 608323373
* Prodám nebo vyměním byt 3+1 v  OV 
v České Skalici. Byt se nachází ve zděném 
domě v 2. nadzemním podlaží, velmi klid-
ná lokalita, veškerá vybavenost v  místě. 
Cena dohodou. Případná výměna za 3+kk 
nebo 3+1 v OV. Kontakt: 736 613 426
* Prodám v  Červ. Kostelci družst. byt 
2+1(69m2) zrekon. na 3+1 s možn. převo-
du do osob. vlast. Balkón, nová kuch. lin-
ka. Cena 830 000,-Kč. Tel. 736609633
* Prodám byt 4+1 v  os. vlastnictví, Ná-
chod, Pražská ul., 60m2. Cena 850 000 Kč. 
Tel. 724 018 787
* Prodám byt 2+1 v  osobním vlastnictví 
s balkonem a garáží v centru Nového Měs-
ta n/M o výměře 48 m2. Cena : 949 000,- 
Kč Tel.: 777 602 884
* Prodám byt 4+1 v osobním vlastnictví 
v centru Náchoda, výměra 60 m2. Cena : 
1 050 000,- Kč. Tel.: 774 311 404
* Pronájem zděného bytu 3+1 v Náchodě 
na Brance, výměra 72 m2, záloha na vodu 
a spol. prostory ve výši 500,-, k dispozici 
garáž pro jedno osobní auto za 1 500,-Kč/
měsíc, vratná kauce. Cena : 5  500,- Kč/
měs.+ plyn+ el.. Tel.: 777 602 884
* PRONAJMU BYT 2+KK V NÁCHODĚ 
NA  KAMENICI, 2.PATRO VOLNÝ 
IHNED, NÁJEMNÉ 4.500KČ + ZÁLO-
HY, INFO 777 302 483, 777 606 464
* Pronájem bytu 2+1 v Hronově, výměra 
62 m2, záloha na služby ve výši 200,- Kč/
měsíčně/osoba + el., složení vratné kauce 
podmínkou. Cena: 5  500,-Kč/měs.. Tel.: 
777 602 884
* Pronajmu dlouhodobě v  N.M. n.M.
-Malecí byt 2+1 od  1.7.2012 Nájem-
né 4.tis.Kč + energie + kauce. Tel. 
777 671 705
* Pronajmu byt 2+1 v Náchodě na SUN, 
nájem 6.500 Kč + energie. Bez kauce. Tel. 
731 357 842
* Prodám nebo pronajmu byt 1+1 v OV 
v  Náchodě, ul. Běloveská, cena za  prodej 
520.000 Kč. Za  měsíční pronájem zaříze-
ného bytu cca 5000 Kč, jistina 10.000 Kč. 
Pouze solidní zájemce. RK Nevolat. Tel. 
732 239 379

* Prodám 2 generační dům se zahradou 
v Č.Kostelci. Druhý byt nutno rekonstru-
ovat. Cena dohodou. Tel.732 793 130
* Prodej rozlehlého, oploceného pozem-
ku v  klidné lokalitě Náchod - Amerika 
s  možností výstavby o  výměře 3  909 m2. 
Cena : 145 Kč/m2. Tel.: 777 602 884
* Prodám menší jednopodlažní pod-
sklepený rodinný dům 74 m2 v Broumo-
vě Velké Vsi, s  velkou slunnou zahradou 
o  výměře 1450 m2. Foto www.fum.ic.cz. 
Cena 1.150.000,-Kč. TEL.: 777 193  129 
večer
* Prodej pozemku v  klidnější části Ná-
choda (Brožíkova ul.) k  výstavbě ro-
dinného domu o  výměře 800 m2. Cena: 
499 000,- Kč. Tel.: 777 602 884
* Pronajmu garáž v Náchodě u Vatikánu. 
TEL.:737 554 472

* Pronájem (stodoly, dílny, propoje-
ná dvougaráž. jiné..) Náchod okolí 
do 10Km, nabídněte. Platba v hotovos-
ti. Volat 603 195 970

* Koupím garáž v Novém Městě n.M.. 
TEL.:734 580 090

* Pronajmu rekreačně chalupu v Orl.ho-
rách, krásné klidné místo. Cena dohodou. 
Levně. TEL.:736 667 052

* Prodám RD dřevostavba v Polici n.M., 
v Novém Městě , část. na splátky. TEL.:603 
525 531
* Prodám st. pozemek na stavbu rodin-
ného domu na  okraji Dolní Radechové. 
2500 m2, cena 500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30
* Prodám zemědělskou usedlost v  obci 
Šonov u Broumova. Usedlost tvoří obyt-
ná budova, výměnek a  přilehlé pozemky 
o  celkové rozloze 15.000 m2. Hlavní bu-
dova je částečně podsklepena, vytápění 
lokální. Objekt je napojen na  vodovodní 
řád. Cena dohodou. Tel. číslo 728 136 053
* Prodám RD v Jasenné 7 km od Jaromě-
ře. RD má 2.N.P. a je celý podsklepený 4+1 
cena 2.059.000K Tel.: 774 699 600, e-mail: 
z.faifr@seznam.cz
* Pronajmeme garáž v Náchodě vedle ná-
městí v uzavřeném areálu obytných domů. 
Garáž je s osvětlením. Cena nájmu 850 Kč. 
Platba vždy na  čtvrtletí předem. Telefon: 
777 152 750 v pracovní dny.
* Prodám RD 4+1 v  Černčicích u  No-
vého Města n.M. dům je po  rekonstruk-
ci topení, v  objektu půda, sklep, zahrada 
280 m2, garáž, kůlna. Ihned k nastěhová-
ní. Cena 1.490 mil.Kč. TEL.:724 307  964 
RK NEVOLAT!
* Prodám pozemek v  Č. Kostelci 
u Kaštánku 3500m2 (4parcely) pro výstav-
bu RD, inž. sítě v místě, krásná lokal., les, 
rekr., 731 185 873

* PRONAJMU OBCHOD ve  Stárkově 
na náměstí. Prostor je po celkové rekon-
strukci 45m2. Tel. 602  133  173, renestar-
kov@seznam.cz
* Nabízíme kanceláře v Náchodě dlouho-
době, vhodné např. pro lékaře, pojišťovny,-
notáře, banky_a dále prodejnu 48m2, bližší 
info na tel. 773 559 014
* Pronájem obchodních prostor Náchod, 
Kamenice. Cena: 39  000,-Kč/měs. Tel.: 
777 602 884
* Nebytové prostory - s výlohou, klimati-
zované. Náchod - Plhov. (45 m2 - prodejna, 
35 m2 - sklad) Tel. 608 201 045
* Prodám budovu s  výrobně skladova-
cími prostory Náchod, Orlická ul. Cena: 
3 990 000,- Kč. Tel.: 777 602 884

* Pronajmu prostory s  výlohou 
ulice Riegrova 196 Náchod, celk. 
plocha cca 40 m2 + techn. zázemí. 
TEL.:739 446 971

* Pronajmu v  Hronově malou kancelář 
- nebo jako pedikúra, manikúra atd. cca 
12 m2, s  příslušenstvím, cena vč. energií 
1999,-Kč /měsíčně. tel. 608 66 77 30
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Ka-
menici ve  2. patře s  výtahem, WC a  ku-
chyňkou k  dispozici. Velikost 28 m2 
a  16 m2. Nyní výrazná SLEVA. Telefon 
777 152 750 v pracovní dny.

* Pronajmu byt 1+1 v  přízemí s  lod-
žií v  centru Nového Města n.Met., volný 
ihned. Tel. 732 765 128
* Pronajmu byt 3+1 - částečně zařízený - 
v Hronově.Tel. 736 537 033
* Prodám 2+1 OV v Polici n.M. Byt s bal-
konem je v prvním patře, nachází se v klid-
né části - naproti MŠ. Dům je zateplen, 
plastová okna. Cena 650 tis.Kč, dohoda 
možná. TEL.:774 893 506 RK NEVOLAT
* Pronajmu byt 3+1 v  Náchodě. Tel. 
602 875 637
* Prodám byt 1+1 v  os.vlast., Broumov 
-Olivětín, 28,56 m2, velký balkon. Cena 
280.000,-. Tel.603967109. Volné ihned
* Pronajmu DLOUHODOBĚ DB 1+1 
47m2 v  Náchodě na  Brance s  balkonem, 
pronájem 3900,-+ inkaso. Kauce 15tis.
Kč.Ihned volný TEL.:736 766 448
* Koupím garsonku v  Náchodě Bělovsi. 
TEL.:775 791 107
* Prodám nebo pronajmu družst. byt 
1+1 v  Novém Městě nad Metují, ul. 
Nad stadionem, 4 NP, cena za  prodej 
530.000 Kč nebo cena za měsíční pronájem 
cca 5500 Kč + jistina 15.000 Kč. RK nevo-
lat. Tel. 608 949 968
* Pronajmu byt 1+1, 2+kk a 3+1 v Hro-
nově. TEL.:608 11 00 41
* Prodám byt 3+1 OV v  Č.Kostelci 
na Koubovce, nová elektroinstalace, okna, 
kuchyně. Balkon k  lesu. Cena dohodou. 
Tel: 724 209 876
* Pronajmu byt 1+1 oploše 37 m2 v cen-
tru Náchoda u  Okresního soudu, ulice 
Palachova 1457, cena 3000,- + ener-
gie + kauce. Tel. 774  699  600, e-mail: 
faifr@seznam.cz
* Pronajmu v Hronově byt 1+kk - 48 m2, 
v  přízemí, nově zrekonstruován, nájem 
4800,-Kč + energie + kauce 12 000,-Kč. tel. 
608 66 77 30
* Prodáme družstevní byt 3+1 v Pivovar-
ské ulici 662 v  České Skalici, 2. podlaží, 
výměra 72.09 m2. Cena Kč 1.040 tisíc. In-
formace: tel. 733 131 189
* Pronajmeme byt 2+1 v  Náchodě, Par-
kány 347, klasická zděná zástavba v centru 
města, 2. podlaží, 72,4 m2. Měsíční nájem 
včetně služeb 7000,-Kč, jistina 21000,-Kč. 
TEL.:733 131 189
* Pronajmu byt 1+KK po  komplet-
ní rekonstrukci o  velikosti 25m2 v  obci 
Hronov, ul. Havlíčkova 240. Cena za pro-
nájem 3500Kč + energie + kauce. Tel.: 
774 699 600, email: faifr@seznam.cz
* Pronajmu pěkný velký byt 2+1 v  Ná-
chodě po  celkové rekonstrukci poblíž 
centra. Obchody, školy, školy 5min.chůze. 
Parkování u domu. Za domem vede cyk-
lostezka. Kauce nutná. Volné ihned. Tel. 
736 688 742
* Pronajmeme byt 2+kk, velikost 41 m2 

v Náchodě ul. Kamenice. Byt je po rekon-
strukci a  je v  něm všechno nové. Byt je 
vybaven velkou kuchyňskou linkou včetně 
nových spotřebičů a  lednice. K  dispozi-
ci nová sklepní kóje a  sušárna na  prádlo. 
Cena nájmu 5.400 Kč + inkaso. Pouze pro 
bezproblémové a solventní zájemce. Kauce 
8.000 Kč. Telefon 777  152  750 v  pracovní 
dny.

* Prodám parcelu o výměře 1100 m2 pro 
stavbu RD v Novém Městě n. M., Na Fran-
tišku. Inženýrské sítě připraveny na  po-
zemku. TEL.: 605 252 635
* Nabídněte ke  koupi chatku s  vodou 
(i  ke  sprch.), el., do  700tis. v  Nácho-
dě a  okolí do30km od  Č. Kostelce. Tel. 
608 667 734
* Sháním chatu, chalupu n. byt v Úpici, 
Č. Kostelci a okolí. Tel:774 777 072
* Hledáme rodinný dům nejl. novostav-
bu do 4mil. v Náchodě nebo N. Městě n/
Met. i okolí.Tel.: 721 146 244
* Sháníme dům v  Polici n/Met. a  okolí, 
cena dle stavu. Tel.: 608 883 012
* Pronajmu dlouhodobě novou garáž 
V Náchodě. Volná ihned. Tel. 732 167 291
* Pronajmu pozemek s  asfaltovou plo-
chou o rozloze 4 548 m2 u vjezdu k Au-
tocampingu Rozkoš v  České Skalici. 
Plocha je vhodná k  podnikání (dříve au-
tobazar, parkoviště, dráha pro motokáry). 
Pozemek je přímo u  hlavního silniční-
ho tahu na Polsko s provozem cca 15 tis. 
aut denně. Autocamping Rozkoš patří 
k TOP10 autokempům v ČR. Pozemek lze 
pronajmout i na části a  je aktuálně k dis-
pozici celý. Výše pronájmu je k  jednání. 
Kontakt: 724 289 401.

* Pronajmeme volné prostory pro pro-
voz kavárny, jiných obchodních služeb 
nebo pohybových aktivit jako cvičení, 
fi tcentrum a  jiné služby. Prostory se na-
chází na Kamenici v Náchodě v I.patře se 
samostatným vchodem. Investice do  za-
řízení a  vybavení provozu jsou nutné. 
TEL.:777 152 750 v pracovní dny

* Prodám ruční sekačku na trávu, nová, 
cena dohodou. TEL.:607 951 833
* Prodám pánské horské kolo OLPRAN 
za  3.000 Kč, tiskárna inkoustová HP 
za 500 Kč, dveře vnitřní mahagon. 60x197 
levé za 100 Kč. Tel. 776 789 805
* Prodám přístroj pro světeknou terapii 
BIO-V na  klouby a  páteř, masáže celého 
těla. Cena dohodou. TEL.:607 951 833
* Prodám brambory 500 Kč/q, pěstované 
bez umělých hnojiv. Tel. 732 381 524 Sla-
větín, e-mali: vl.kocourek@seznam.cz
* Prodám kontejnerované tůje min. 
50cm/40 Kč/ks, buxus min. 50cm/90 Kč/
ks, 603 758 362, Nahořany
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. 
Zájemci volejte 725 992 088
* Prodám sendvičové izolační panely 
stěnové a střešní, 100x200, 100x 250 cm, tl 
6cm 250 Kč/m2, tl 8 cm za  275 Kč/m2, tl 
10 cm 300 Kč/m2, na stěny, opláštění, příč-
ky, stropy. Tel. 728 527 366
* Prodám kvalitní katrovanou černozem 
- travní substrát, ideální k obnově a zaklá-
dání nových trávníků, do  skleníků a  vý-
sadbě. Cena 470,- Kč/1 m3. Min. odběr 2 
m3. Dovezu. Tel: 775 959 962

* Koupím a ihned zaplatím staré pohled-
nice, fotografi e a  mapy (i  celou sbírku), 
staré knihy (i  celou knihovnu z  pozůsta-
losti), starožitné obrazy, grafi ku, hračky, 
technické předměty, vyznamenání i  jiné 
vojenské předměty, staré sklo, porcelán 
a jiné starožitnosti. Tel. 777 254 331
* KOUPÍM STARÝ KOČÁREK NA BAL-
KON, NEJLÉPE ZN.LIBERTA. TEL. 
774 899 324.
* Ihned zaplatím za  Vaše staré hračky 
zn. ITES, KDN, IGRA, SMĚR aj., hrač-
ky na  bowden, autodráhy, vláčky 0, H0, 
TT, N, MÄRKLIN, MERKUR aj., hodi-
ny, hodinky, fotoaparáty, rádia, vojenské 
věci, obrazy, knihy od  K. Maye a  J. Ver-
nea aj. staré i  poškozené předměty. Tel. 
608 811 683
* Koupím nové, staré knihy i celé knihov-
ny, komiksy a časopisy, LP desky, staré po-
hlednice i celé sbírky. Tel. 777 579 920
* Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, 
pohlednice, knihy i  celou pozůstalost. 
Peníze na  ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* HLEDÁM CHŮVU - SPOLEHLIVOU 
SLEČNU, BABIČKU, MAMINKU NA 
MATEŘSKÉ DOVOL., KTERÁ BY MOH-
LA PRAVIDELNĚ VYZVEDÁVAT DÍTĚ 
ZE ŠKOLKY A CHVÍLI HO ZABAVIT - 
OD ZÁŘÍ, Č.KOSTELEC, 775 649 782
* Student SPŠ stavební v  Náchodě hle-
dá doučování od  května 2012 do  srpna 
2012 na tyto předměty: fyzika, informač-
ní technika a  konstrukční cvičení. Tel. 
777 345 132
* Daruji neomezené množství hlíny, 
opukový kopec, na  vršku a  bokách s  or-
nou půdou. TEL.:739 814 111

ECHO 6str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522
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SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

KOUPÍM

RŮZNÉ

Až 1000,-Kč za starou pivní 
láhev. Platba v hotovosti

TEL.:606 270 421

PRODÁM

 
20 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ

DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

*Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002 
*Palackého 83, Náchod, tel.: 491 424 508, 603 165 971, 604 756 688 
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 104
*T.G.Masaryka 126, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

H.Radechová u Náchoda-Rekonstr.RD s poz.6 ha na polosamotě........2,59 mil.Kč, Č.Skalice-Rozkoš-atrakt.pozemky u přehrady................. více v RK
Náchod-Luxusní,novostavba (6+kk) s nadst.vybavením (posilovna..) v atraktivní lokalitě,tepelné čerpadlo,vše nutno vidět.... ..................5.990.000.-Kč
Náchod-Rybárna-Větší zděná chata s poz.2086 m2.......850.000,-Kč,  Č.Kostelec-Lhota-Komer.objekt (užit.194 m2).. .............1,98 mil.Kč,6000/měs.
N.Město n/Met.-Větší,udržovaný dům (2x 3+1) v krásné lokalitě-poblíž lesa,dva balkony,okrasná zahrada (1.177 m2) .........................2.890.000,-Kč
Meziměstí u Broumova-RD s většími pozemky (7263 m2).....1,55 mil.Kč,  Olivětín u Broumova-Byt 3+1 OV s vel.lodžií. ...................490.000,-Kč! 
V.Třebešov u Č.Skalice-Pěkná usedlost-komplex 4 budov-obytná (3+1),vel.stodola,chlévy, garáž,pozemek od 4.100 m2 .......................2.600.000,-Kč 
Náchod,N.Město n/M-centrum-Pronájem nových,exkluz.,nepotravinář.obchodů a kanceláří na atraktivním místě .............................od 12.000Kč/měsíc
N.Město n/Met.-Pronájem nových,nadst.vybavených bytů 3+1, 2+kk a 4+kk v centru,dále 4+kk v Kaštánkách a penziónu v Třešňové .... více v RK
N.Město n/Met.-Vybavený byt 1+kk po kompl.rekonstr.,Malecí.......695.000,-Kč, a zděný 2+1 OV,centrum,možná půdní vestavba ........ 950.000,-Kč
Náchod-centrum-Větší komer.objekt (zast.620 m2) na atrakt.místě-poblíž ul.Pražská,zóna obč.vybavenosti,poz.1.107 m2. ..............................2,7 mil.Kč
N.Hrádek-RD na náměstí-2 byty,půda k vestavbě......740.000,-Kč!,  D.Radechová-RD po rekon.-plast.+střeš.okna,plov.podlahy.. ............1,28 mil.Kč 

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

ELEKTROINSTALACE 

A OPRAVY ŠICÍCH STROJŮ
Jan Hejzlar

Zd. Nejedlého 614, 
Dobruška

Tel. 494 623 506, 608 654 250
Jan-hejzlar@seznam.cz

Pozor, nález !
Ve čtvrtek 26.dubna kolem poledne 

jsem nalezla v Náchodě u Pošty dámské 
náramkové hodinky. Majitelka bude 

jistě ráda, pokud se jí „vrátí“ zpět. 
Volejte 777 829 791

né 
lán 

AL-
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BLUE EFFECT
SPORT KLUB UFO RACING TEAM
Náchod Běloves 15.6. 2012 v 19.30 

www.hudbajinak.info

604 672 252

Zumba 
v Itálii 

pod vedením profesionální instruktorky

Místo pobytu: 
kemp San Francesco (Caorle) 

Termín: 7. 9. - 16. 9.
Cena: 3 800 Kč 

Cena zahrnuje: autobusovou do-
pravu z Náchoda a okolí, ubytování 

v mobil-home, 2x denně cvičení, 
pobytovou taxu, služby delegáta. 

Informace v CK SONA, 

Poděbradova 211, Náchod 

nebo na tel.: 606 073 615

www.sonatour.cz

Půjčky bez registru

Tel. 607 752 017

Více informací na tel . 732 135 805 

(nebo v prac. dny 8-16 hod. na t. 602 103 775). 

E-mail: milansan@seznam.cz

Pronajmu nebo prodám zařízenou

 diskotéku plus byt v Provodově 

- Šonově u Nového Města nad Metují. 

* Přijmu brigádníky na  sezonní prodej 
ovoce od konce května. Tel 732 167 291

* Prodám RENAULT SCENIC 1.9dTi 
(diesel), r.v. 2001, naj. 112 000 km, 2 maji-
tel, tmavě modrý, cena 47 000,- Kč, v ceně 
4* zimní pneu s  disky, tažné zař., 2*šíbr, 
AC; tel. 737 813 409
* Prodám nové letní pneu Bridgesto-
ne 185/60/15 cena 1.000,- Kč/ks. TEL.: 
777 810 626
* Prodám Jawa 50 - Mustang. STK 
do  2015. Nový lak, nová elektrika, nový 
výbrus. Super stav. Tel. 776 501 745

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

AUTO - MOTO



ROZVOZ OBĚDŮROZVOZ OBĚDŮ
Jídelna - Mlýnská 191, Náchod

Nabízíme rozvoz obědů pro fi rmy,
provozovny, prodejny a soukromé osoby.

VAŘÍME KLASICKÁ ČESKÁ JÍDLA
Cena již od 47,-Kč. Bereme stravenky

Volejte 728 386 034
 Vhodné pro důchodce 
a matky na mateřské.

ROZVOZ ZDARMAROZVOZ ZDARMA
Trasa: Náchod, Nové město n. M., Česká 
Skalice, Hronov, Červený Kostelec, Jaroměř

STŘECHY
Provedeme práce

pokrývačské, klempířské, tesařské, 
zednické, natěračské

www.strechyfl ash.cz
e-mail: strechyfl ash@seznam.cz

tel: +420 608 345 132, 775 927 134

Zakázková kovovýroba

Výroba a dodávky
• Nerezové zábradlí

• Pojezdové brány

TEL.: 777 590 755

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbraně apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 

NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z pozůstalosti, z půdy, 

i při stěhování.
PO - zavřeno, ÚT - ČT 9.30 - 17.00 

PÁ 9.30 - 13.00

Uklidové práce
fi rma Kovalský

čištění oken, koberců,                                             
 autočalounění

telefon: 608 880 801
e-mail: martinkovalsky@seznam.cz

- servis, náhradní díly
- spotřební materiál                        

(sáčky, fi ltry, kobosan)
- výkup a prodej

NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119

www.pujcime-vam.cz

Provádíme kvalitní 
malířské a natěračské 
práce bytů, domků, 

kanceláří, škol, velkých 
objektů, fasád, oken.

Martin Lelek

MALÍŘSTVÍ
NATĚRAČSTVÍ

e-mail: martin420@seznam.cz     
Tel.: 732 873 039
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PS - STAV SEDLÁČEK s.r.o., Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod
Tel., fax: 491 423 238, 774 351 607, e-mail:ps.stav@tiscali.cz, www.ps-stav.cz

PRODEJ A MONTÁŽ 
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH 
OKEN A DVEŘÍ

Okna z profilů REHAU – Euro 70, Euro 86, Brillant, Geneo
Okna z profilů BRÜGMANN – ADLine, ARTLine

Okna z profilů VEKA – Alphaline 90, Softline 70

DRŽITELDRŽITEL
ISO 9001 ISO 9001 aa 14001 14001

Nejlepší 
Nejlepší ceny!!!ceny!!!

Potřebujete 
peníze?

Vyřešte to snadno 
a rychle

 
844 430 430

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu  rmy AUTOPRODEJ ROHAN

 náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje 
dnem 18.5.2012 výběrové řízení č. HNA/132/2012  

1. kolo na zjištění zájemce o koupi majetku: 
pozemek parcela č. 3258/1(druh pozemku zahrada) 

se všemi součástmi, které tvoří trvalé porosty, v k.ú. a obci Jaroměř. 

Podrobnosti o nabízeném majetku získáte na webových 
stránkách www.uzsvm.cz, úředních deskách městských úřadů 

a na tel. 491 457 271, 737 281 466.

Tyršova 200, NÁCHOD - kování  491 424 115, 491 520 154, 491 520 155, 491 520 156 
Poděbradova 230, Náchod - plošný materiál  491 423 666    

TRUHLÁŘSKÉ POTŘEBY PRAŽÁK
 prodej nábytkového a stavebního kování
 plošných materiálů  kuchyňských desek

 parapetů  bytových doplňků
 veškerý sotiment truhlářské výroby

!!! FORMÁTOVÁNÍ PLOŠNÝCH MATERIÁLŮ !!!

BROUŠENÍ
FAB KLÍČŮ

• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

Českoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

* stěhování bytů, 

kanceláří a nadměrných 

předmětů

* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denně

tel.: 776 580 150

491 471 150, 777 045 327 
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ELEKTRONICKÁ CIGARETA

LEVNĚJŠÍ 
A ZDRAVĚJŠÍ KOUŘENÍ

NÁCHOD A OKOLÍ-MOŽNOST OSOBNÍHO ODBĚRU NEBO DORUČENÍ NAŠÍ FIRMOU ZDARMA

E-liquid – náplně do elektronických cigaret: Marlboro, Camel, West, Dunhill, Goulois, 
Tobacco, LM, Pall Mall, Banana, Peppermint, Vanilla, Cappuccino, Rum, Cola, Apple, 
Strawberry, Lemon, Orange, Brandy, Whisky, Chocolate, Coff ee, Red bull.

Náhradní díly, atomizéry, baterie, nabíječky – vše skladem

Richard Popl, Nemastova 1917, 547 01 Náchod, tel. 608 822 254 

alfi dekor@centrum.cz, e-shop: www.magik-obchod.cz

Elektronická cigareta eGo – T , 2x 1100 mAh, černá   890,- s DPH 
(sada obsahuje 2x el. cigareta eGo-T, nabíječka do sítě a USB)

Elektronická cigareta eGo – W , 2x 1100 mAh, černá   1090,- s DPH 
(sada obsahuje 2x el. cigareta eGo-W, nabíječka do sítě a USB, plnící nádobku)

Elektronická cigareta eGo – C , 2x 1100 mAh, černá   1290,- s DPH  novinka roku 2012 
(sada obsahuje 2x el. cigareta eGo-C, nabíječka do sítě a USB, 3x náhradní atomizér, 
5x tank na liquid s příchutí Marlboro)

MEDICINÁLNÍ 
(suchá) PEDIKÚRA

Účinná pomoc při popraskaných 
patách, mykózách a ztluštělých nehtech

DÁLE NABÍZÍM

Modeláž nehtů na nohou
Lakování

Prodlužování řas
Ulmová Evženie

Nerudova 330, Nové Město n. M.
Tel.: 728 913 378

požaduje nadstandardní znalost práce s počítačem, 

znalost operačních systémů mobilních telefonů.

Své životopisy posílejte na : mobilnachod@me.com

HLEDÁM DATOVÉHO SPECIALISTU
prodejce služeb Vodafone na prodejnu v Náchodě!

A 2000 Průmyslová elektronika s.r.o. 
dceřiná společnost německého výrobce zakázkových

elektronických a elektromechanických zařízení 
hledá

asistenta vedoucího závodu

Požadujeme:
   německý jazyk slovem a písmem

SŠ,VŠ vzdělání elektrotechnického směru
bydliště v Novém Městě nad Metují nebo blízkém okolí

obchodní dovednosti
PC dovednosti , řidický průkaz sk. B

fl exibilitu

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na :

j.penicka@a2000elektronik.com

S uchazeči  bude uskutečněn pohovor výhradně v německém jazyce, 
při kterém bude upřesněna pracovní náplň a platové ohodnocení 

včetně eventuálního termínu nástupu

CK HORIZONT 
Kamenice 111, Náchod, tel. 491 433 266
mobil: 724 123 157, 602 189 477
e-mail: info@horizontck.cz, www.horizontck.cz

NEJLEVNĚJI K MOŘI
CHORVATSKO – MAKARSKÁ RIV. – PODGORA

Hotel Podgorka  1.6.-10.6.  .......................dříve 9 440,-  ..........nyní 8 780,-/os./týden

S POLOPENZÍ 8.6.-1.7. ..................... dříve 10 590,-  ..........nyní 9 815,-/os./týden

Hotel Mediteran 1.6.-10.6.  .......................dříve 8 490,-  ..........nyní 7 925,-/os./týden

S POLOPENZÍ 8.6.-1.7.  .................... dříve 10 340,-  ..........nyní 9 590,-/os./týden

Kemp Sutikla 1.6.-10.6.  .......................dříve 4 940,-  ..........nyní 4 140,-/os./týden

 8.6.-17.6.  .......................dříve 5 640,-  ..........nyní 4 440,-/os./týden

BEZ STRAVY
 15.6.-24.6.  .......................dříve 5 940,-  ..........nyní 4 740,-/os./týden

 22.6.-1.7.  .......................dříve 6 290,-  ..........nyní 4 840,-/os./týden

uvedené ceny zahrnují 7x ubytování, dopravu busem, pobytovou taxu, služby delegáta, 
zákonné poj.CK proti úpadku a v případě hotelů 7x polopenzi

v případě vlastní dopravy SLEVA 1 500,-
ODJEZDY AUTOBUSŮ Z NÁCHODA

V CK HORIZONT dále zakoupíte zájezdy od mnoha dalších cestovních kanceláří, vstupenky, 
letenky,  jízdenky a rakouské dálniční známky. NYNÍ AKCE – vstupenky na megakoncert skupiny 

ELÁN 22.6. v Rychnově n/Kn v předprodeji za 540,-

Mediaservis s.r.o. hledá 

doručovatele na roznášku 

denního tisku a letáků 

pro obce: Teplice nad Metují, Dolní 
Radechová, Nové Město nad Metují, 
Kramolna (zde pouze roznos letáků) 

práce je v ranních hodinách, každý den 
(pondělí až sobota) 

Informace: Doručovací středisko 
Palachova 1741, 547 01 Náchod 

tel.: 491 422 337, 602 687 833, 724 006 879

Hotel ELKO
v Náchodě Starém Městě

LETNÍ ZAHRÁDKA 
OTEVŘENA

65,-   Po-So  HOTOVKY 

Více na www.elkohotel.cz

od



Husitská 11, Nové Město nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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Více než tisíc dětí a mládeže soutěžilo 
v aerobiku a zumbě
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 Více než tisíc soutěžících dětí 
z celé České republiky zaplnilo v ne-
děli 15. dubna 2012 házenkářskou 
halu v  Náchodě Na  Hamrech. Pátý 
ročník soutěže pódiových skladeb 
v  aerobiku a  zumbě NOVÁČ CUP 
2012 zde pořádalo občanské sdruže-
ní Stepík z Nového Města nad Metu-
jí. Celodenní soutěž v  6 soutěžních 
disciplínách: Fitness aerobik, Step 
Aerobik, Aerobik Team Show, Ko-
merční aerobik, Pom-Pons a Zumba 
Team zahájil starosta Města Náchod 
Jan Birke a  místostarostka Města 
Nové Město nad Metují Mgr. Broni-
slava Malijovská. Oba představitelé 
pořádajících měst přivítali soutěž-
ní týmy, trenéry a  rodiče a  popřáli 
soutěžícím mnoho úspěchů nejen 
v  této soutěži, ale v  celé jarní sezó-
ně. Odborná porota vybrala během 
dopoledne ve všech soutěžních i vě-
kových kategoriích 30 soutěžních 
týmů, které si z  Náchoda odvezly 
poháry, medaile, diplomy a sladkou 
odměnu. Poděkování a  malý dárek 
patřil také jejich trenérkám.

 Odpoledne přišel soutěžící po-
zdravit senátor Ing.  Petr Pakos-
ta, který pozorně sledoval výkony 
ve  skupinách Komerční aerobik 
a  Pom-Pons. Oceněným týmům 
v  jednotlivých kategoriích předal 
zasloužené ceny a  jejich trenérkám 
poděkoval  za obětavou práci.

 Celkem se letošního ročníku sou-
těže NOVÁČ CUP zúčastnilo 83 
týmů z celé ČR,  tj. 1003 dětí a mlá-
deže ve věku od 4 let. V silné konku-
renci získaly soutěžní týmy z Nového 
Města nad Metují a Náchoda celkem 
6 pohárů za 1. – 3. místo. L.D.

Lenka Daňková, 
Stepík Nové Město n.M.

Foto: Nejmladší tým Stepíku přijímá blahopřání od senátora 
Petra Pakosty k 2.místu

Nová kniha 
 Knihovny milovníků regionální  
literatury se mohou těšit na  nový 
přírůstek. Bude jím publikace Ne-
obyčejný příběh Vily Čerych aneb 
Odcházení a  návraty. Znalci jistě 
poznali, že publikace bude zaměře-
na na Vilu Čerych v České Skalici, 
která se stala i fi lmařským exterié-
rem pro projekt nedávno zesnulého 
exprezidenta Václava Havla. Křest 
knihy proběhl 18. května. Mezi 
kmotry, jež publikaci vyprovodili 
do světa, nechyběl ani známý herec 
Stanislav Zindulka.  

Do  Rumunska 
za krajany
 V  Novém Městě nad Metují se 
školáci ze ZŠ Komenského opět 
chystají na  cestu do  rumunského 
města Gerniku,  kde existuje komu-
nita našich krajanů. Výstupem z ces-
ty budou například velkoformátové 
fotografi e i  natočený fi lmový do-
kument. A nejen to... Školáci vezou 
také sbírku oblečení. Součástí ná-
vštěvy bude i podepsání partnerské 
smlouvy mezi Novým Městem nad 
Metují a Gernikem.    

PETANQUE KLUB 
STOLÍN

 Přijďte oslavit 650. výročí založení 
města Červený Kostelec spolu s pétan-
que klubem Stolín. Víme, že obyvatelé 
města Červený Kostelec patří ke  kul-
turně a  sportovně vzdělaným, a  proto 
jim nabízíme možnost shlédnout špič-
kový pétanque kategorie žen a  klubů 
v  rámci jednoho víkendu. V  sobotu 
26.5. pořádáme mistrovství ČR žen, 
kde obhajují naše hráčky titul. Zároveň 
to bude i generálka na mistrovství Ev-
ropy do  belgického Gentu, kam jedou 
reprezentovat město Č. Kostelec a  ČR 
na  podzim letošního roku. V  neděli 
27.5. vás zároveň srdečně zveme na Ex-

traligu klubů, kde hostíme Litovel, Pl-
zeň a  Karlovy Vary. Pro naše hráče to 
bude možnost testu pro mistrovství Ev-
ropy, které se bude konat také ve Stolí-
ně poslední víkend v červenci za účasti 
Finska, Estonska, Luxemburska, Švý-
carska a obhájce titulu z Monaka. Oba 
hrací dny začínají v 9 hodin. Věřím, že 
nás přijdete podpořit v  těchto nároč-
ných zápasech a  pomůžete nám svým 
fanděním vytvořit skvělou atmosféru 
a plně využít domácího prostředí.
Jménem všech hráčů klubu srdečně zve

Tomáš Nývlt – Komenský, 
prezident klubu PEK Stolín

 Ve čtvrtek 26. 4. 2012 jsme se sešli spo-
lečně s rodiči na naší školní zahradě, aby-
chom tradičně oslavili pálení čarodějnic. 
Děti absolvovaly čarodějnické disciplíny 
- jízda na koštěti, házení hadů do hrnce, 
namotávání pavouků, apod. Po  opečení 

uzeniny na  ohni proběhl čarodějnický 
soud. Chycená čarodějnice byla předve-
dena, soudce přečetl její prohřešky, ale 
i  dobré skutky a  děti rozhodly, jestli má 
být upálena nebo ne. Co myslíte, jak to asi 
dopadlo?              MŠ Vančurova Náchod

Chata jako
galerie
 V  Jiráskově chatě na  Dobrošově 
bude po celou letní sezónu ke shlédnutí 
výstava fotografi í. Jedná se o  zajíma-
vý sumář fotografi ckých záběrů, které 
jsou věnovány tomuto známému  roz-
hledovému místu. A  díky fotografi ím 
se můžete rozhlédnout hodně daleko 
i  vysoko!  Nechybí totiž ani fotografi e 
zachycující  stopy kondenzačních par 
dopravních letadel v leteckém koridoru 
nad naším regionem či snímek 93 ki-
lometrů vzdáleného Ještědu. Pokud by 
na chatu dorazili i Hogo fogo Homol-
kovi,  i oni by museli uznat, že za ty pa-
noramata ta cesta prostě stála!    

Jaro v ŠD při ZŠ Komenského Náchod
 S  příchodem jara přišly i  další akce 
do naší školní družiny. Začátkem dubna 
nás navštívila Policie ČR, která dětem 
ukázala svojí výzbroj i výstroj a poučila 
je o  bezpečnosti. Pokračovaly jsme zá-
bavnými akcemi věnovanými Dni Země, 
kde nás děti mile překvapily svými zna-
lostmi. Duben jsme zakončily čaroděj-
nickým rejem na zahradě ŠD. Děti si vy-
zkoušely let na koštěti v čarodějnických 
kostýmech, prošly si různé sportovní 
atrakce a nakonec si opekly buřty u ča-
rodějnického ohýnku.
 Do konce školního roku nás čeká ještě 
spousta zábavy a dobrodružství, na které 
se všichni moc těšíme.

Vychovatelky ŠD 
ZŠ Komenského Náchod




