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červen 1960, Jaroměř ztratila statut 

okresního města

Plánujete hypotéku?
Nebo refinancování?

Akční nabídky všech bank na jednom místě
Veškerou dokumentaci vyřídíme za vás
Řešíme i lehké nesrovnalosti v registrech
Všechny naše služby jsou ZDARMA
platí nás jednotlivé banky za přípravu hypotéky

za odhad nemovitostí

za vklad na katastr

za veškeré poplatky

Snížíme vaše náklady 
na vyřízení hypotéky

další...

+420 606 645 123
Tomáš Šubert

Palackého 920 
547 01 Náchod

Pojištění domácnosti na 1 rok zdarma

BONUS
ke každé hypotéce, nebo refinancování

Informace na tel. čísle 491 422 373
KRÁKORKA a.s. Červený Kostelec

HLEDÁME 
• šikovného mistra lomu 

• dělníka do lomu
- těžba kamene

Možnost 
dobrých
výdělků.

Možnost 
dobrých
výdělků.

Možnost 
dobrých
výdělků.

SAMOSTATNOU ÚČETNÍ
- SŠ vzdělání ekonomického směru

- praxe a zkušenosti v oblasti 
podvojného účetnictví

- znalost daňové problematiky

MZDOVOU ÚČETNÍ
- SŠ vzdělání ekonomického směru

- praxe ve zpracování 
mezd ve velké organizaci

- základní praxe v účetnictví

Pracoviště: Náchod

Profesní životopis zasílejte prosím 
na adresu - zdena@personalnachod.cz

Personal Náchod, Tyršova 64, 
Náchod, tel. 606 606 623

Personální agentura
 PERSONAL NÁCHOD 

hledá pro svého klienta

KOŽENÁ
GALANTERIE

KAMENICE 142, 
NÁCHOD

NOVÁ KOLEKCE ŠKOLNÍCH 
AKTOVEK A BATOHŮ

PLHOVSKÁ 339, 
NÁCHOD

BATOHY DOLDY, LOOP
   

po - pá 9.00 - 17.00
so         8.00 - 11.30

Profesionální hasiči Královéhradeckého kraje (stanice Velké Poříčí) mají 
k dispozici novou techniku. Jedná se o mobilní zdvihací zařízení určené pro 
práce jeřábové a vyprošťovací.  Foto Josef Pepa Voltr

velkoobchod - maloobchod

se školními a 

kancelářskými potřebami

NOVÁ PRODEJNA
Navštivte naši novou prodejnu

v Náchodě a získejte

SLEVU 20%
na veškerý sortiment,

více na

www.alestucek-nachod.cz
tel.: 775 909 495 U Zastávky 124, Náchod

 je název výstavy, která je umístěna 
v  Muzeu Boženy Němcové v  České 
Skalici (v  hlavní výstavní síni). Ve-
řejnosti je tato výstava přístupna až 
do 12. června t.r. Obsahem je průřez 
výtvarnou, literární a  sběratelskou 
činností Ladislava Havrdy. Dodejme, 
že výstava je otevřena každý den kro-
mě pondělí.   

Ze Skalice 
a z cest po Česku 

Podlahy
Vinyl • PVC

Laminát
Koberce

Interiérové 
dveře

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

www.domivo.cz

www.myhaus.cz                                               
www.vsmix.cz 

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

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

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

– SÍTĚ PROTI HMYZU – PARAPETY – MARKÝZY

NEJLEVNĚJŠÍ V REGIONU!

 V  pondělí 16. 5. 2016 nalezl pan 
Hruška z  České Metuje na  svém 
pozemku čápa černého. Ačkoliv ne-
měl čáp na  těle viditelná zranění, 
nebyl vůbec schopný letu, ani stát 
na  nohách. Přivolaný zoolog Sprá-
vy CHKO Broumovsko předal čápa 
do Záchranné stanice ČSOP v Jaro-
měři. Po jednodenním pobytu v zá-
chranné stanici se stav čápa zlepšil 
natolik, že se ho ošetřovatelé roz-
hodli vypustit zpět do volné přírody. 

Vrácení zpět do  přírody urychlila 
také obava, že by mohlo jít o jedince 
z hnízdícího páru. Ještě před vypuš-
těním dostal čáp plastový odečítací 
a  kovový kroužek pro případnou 
identifikaci. Po  několika minutách 
stání na poli u Solovic se čáp odra-
zil od  země, prolétl nad Vlásenkou 
a ztratil se na obzoru. Důvody jeho 
slabosti se nepodařilo zjistit. Dě-
kujeme za  Vaši pomoc poraněným 
zvířatům.

Černý čáp znovu létá nad Vlásenkou

 Zámek v  Ratibořicích je  místem, 
kde se můžete potěšit obrazy, květinami 
a  ilustracemi českoskalické výtvarnice 
Evy Skořepové – Radové. Doplňme, že 
ilustrace jsou inspirovány pohádkami 
Boženy Němcové. Spěchat na výstavu 
nemusíte – její pomyslné i ty skutečné 
zámecké brány jsou veřejnosti otevře-
ny dokořán až do 31. října 2016.  

Pohádky na zámku
 Pevnost Josefov nabízí nejen za-
jímavé prohlídkové okruhy pro kla-
sické turisty, ale i komplexní výukové 
programy pro děti. Určeny jsou pro 
celé věkové spektrum dětí a mládeže 
– od capartů z mateřinek, až po žáky 
základních a  středních škol. Vivat! 
- dějepisná výuka hrou, konstatuje 
s potěšením ECHO.   

Výuka hrou
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www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP RD 4+1 ve vyhledávané klidné části obce 
NMnM ve vilové čtvrti na Františku, ulice 
V Aleji. Největší předností nemovitosti je velmi 
unikátní a výhodná poloha v těsné blízkosti lesa 
s dobrým přístupem do města a na místní pomě-
ry velký pozemek – zahrada se vzrostlou zelení. Cena: 2 690 000,- Kč

Venkovské stavení s rekonstruovaným rybníkem v Bohuslavicích nad Metují ........................ 1 650 000,- Kč
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě  ve Velkém Dřevíči ....................................... 3 490 000,- Kč
Rodinný dům s 2 byty a dalšími pokoji pro ubytování u vodní nádrže Rozkoš ....................... 5 990 000,- Kč
Rekonstruovaný rodinný dům s klimatizací v Bohuslavicích. 7 místností................................ 2 900 000,- Kč
Rodinný dům se zahradou v Červeném Kostelci, dvě podlaží, podsklepený ............................ 1 750 000,- Kč

Dotace v oblasti kultury a památkové 
péče schválilo krajské zastupitelstvo 
Královéhradeckého kraje. Ve čtyřech 
programech bude pro letošní rok 
rozděleno téměř deset milionů ko-
run. Další tři miliony dostanou po-
řadatelé akcí s trvalou záštitou Rady 
Královéhradeckého kraje. V  rámci 
podpory a  rozvoje profesionálních 
i  neprofesionálních kulturních akti-
vit bude mezi 37 příjemců rozděleno 
1,8 milionů korun. K nejvýznamněj-

ším akcím patří například turné Čes-
kého chlapeckého sboru Boni pueri 
do  Číny, Novoměstský hrnec smí-
chu, � eatrum Kuks, Swingový fes-
tival Jardy Marčíka, soutěž mladých 
amatérských � lmařů JUNIORFILM, 
rekonstrukce bitev u  Jičína a  u  Ná-
choda, Polické divadelní hry, festival 
Menteatrál v Neratově, Mezinárodní 
hudební festival F. L. Věka nebo Me-
zinárodní houslová soutěž Mistra Jo-
sefa Muziky.  (mf)

Krajské peníze na kulturu

 Státní okresní archiv v Náchodě při-
chystal na  9. června Den otevřených 
dveří (od 8 hodin). V rámci něho můžete 
vidět prezentaci dokumentů vztažených 
k  prusko-rakouské válce z  roku 1866 
a výročí Karla IV. (představena bude na-
příklad panovnická listina z roku 1348).

Archiv dokořán
 Na 10. června je plánována již tra-
diční  akce Noc kostelů, která umož-
ní v noční atmosféře pocítit spiritu-
alitu sakrálních památek. V  našem 
regionu se k  akci připojí například 
Římskokatolická farnost v  České 
Skalici. 

Noc kostelů

Práce na nové mostní konstrukci v Náchodě – Bělovsi pro vás fotoapa-
rátem zachytil Josef Pepa Voltr. 

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA 
V NÁCHODĚ BERÁNEK NÁCHOD A. S.

 www.beraneknachod.czuvádí v měsíci ČERVNU 2016

Neděle 5.6. v 15.00 hodin
“Princezna Jůlinka a kouzelné 

račí klepeto”
Náchodská divadelní scéna

Vstupné: 50 Kč

Úterý 7.6. v 19.00 hodin
Honza Nedvěd 

Vstupné: 320, 300, 270 Kč

Středa 8.5. v 19.00 hodin
Kaprálová Quartet

Veronika Panochová – 1. housle, 
Simona Hurníková – 2. housle, 
Eva Krestová – viola, Simona 

Hečová – violoncello
Koncert  ab. cyklu – skupina „K“

Vstupné: 120, 110, 100 Kč

Úterý 14.6. v 17.00 hodin
Bacha na Bacha!

Závěrečný koncert ZUŠ J. Falty 
Náchod

Vstupné: 80 Kč

Úterý 21.6. v 19.00 hodin
A. Casona: Třetí slovo

Náchodská divadelní scéna
Vstupné: 80, 70, 60 Kč

Středa 22.6. v 19.00 hodin
A. Casona: Třetí slovo

Náchodská divadelní scéna
Představení ab. cyklu – skupina „A“

Vstupné: 80, 70, 60 Kč

Čtvrtek 23.6.  v 11.00 hodin
Veřejná generálka Slavnostní 

akademie žáků ZŠ Komenského 
I. stupně

Vstupné: 40 Kč

Čtvrtek  23.6. v 17.00 hodin
Slavnostní akademie žáků ZŠ 

Komenského I. stupně
Vstupné: 50 Kč

 
Pondělí  27.6. v 19.00 hodin

Myslimír po horách 
krkonošských putující

Literárně hudební večer

Malý sál městského divadla
Vstupné: 50 Kč

Úterý 28.6. v 17.00 hodin
Slavnostní akademie žáků ZŠ Plhov

Středa 29.6.  v 17.00 hodin
Slavnostní akademie žáků ZŠ 

Komenského II. stupně
Vstupné: 50 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
v Městském informačním centru 

v Náchodě, tel. 491426 060, 
v Informačním centru a muzeu 
v Novém Městě nad Metují, tel. 

491 472 119, v Cestovním a Infor-
mačním centru v Červeném Kos-
telci, tel. 498 100 657, v Regionál-
ním informačním centru v České 
Skalici, tel. 491 453 870 a v Info-
centru Hronov, tel. 491 483 646. 

www.beraneknachod.cz
Vozíčkáři po telefonickém nahlá-

šení na tel.: 737 261 645 
vstup zdarma.

 Letošní jaro na sebe nechalo dlou-
ho čekat, ale nám v mateřské škole to 
nevadilo. Pro děti jsme měli připrave-
nou spoustu zábavy, akcí a výletů.
 Děti se seznamovaly s  novou po-
můckou, kterou jsme zakoupili do MŠ 
„MAGIC BOX“.  Pomůcka funguje 
jako interaktivní tabule, místo tabule 
je interaktivní koberec, na kterém děti 
pracují. Při práci s  touto pomůckou 
se děti učí základům matematiky, zís-
kávají znalosti o  geometrických tva-
rech, zkoušejí prostorovou orientaci, 
získávají čtenářskou a  počítačovou 
gramotnost, posilují své přirozené 
poznávací city, zvídavost, mají radost 
z objevování.

 Tradičně jsme vynášeli Morenu 
do řeky Metuje, některé děti se vydaly 
na  výlet vláčkem na  rozhlednu „Sig-
nál“, navštívila nás paní Dušková se 
svými husky pejsky, byli jsme na ex-
kurzi v  ČOV Náchod, společným 
úklidem jsme „otevírali“ naši zahra-
du. Pro rodiče a děti jsme uspořádali 
„Čarodějnické odpoledne na  zahra-
dě“. Zahajujeme kurz „in-line brus-
lení“, chystáme se na  výlet na  zámek 
Častolovice… 

 Pro více informací nahlédněte na 
 www.ms-myslbekova.info.cz
 Kolektiv učitelek
  MŠ Myslbekova ulice, Náchod

Jaro v mateřské škole Myslbekova ulice

 V  Jaroměři – Josefově mají při-
chystanou zajímavou akci – pro-
cházku noční přírodou josefov-
ských luk. Výchozím bodem bude 
18. června v  19 hodin lokalita 
u  podklasného mlýna v  Josefově. 
Průvodci budou pracovníci Mu-
zea východních Čech, ornitologové 
a ochránci přírody. 

Noční příroda
 V Regionálním informačním cent-
ru v České Skalici jsou až do 17. červ-
na prezentovány návrhy logotypů pro 
Region Českoskalicko. Návrh vítěz-
ného loga bude v budoucnu používán 
na  propagačních a  dalších předmě-
tech s  cílem sjednocení turistických 
a volnočasových možností v  regionu 
pod jednu formální značku.

Logo Českoskalicka
 Ve  Schrollově parku v  Broumo-
vě se 11. června uskuteční (od 9.30 
hod.) XIII. ročník tradiční akce 
Běh Emericha Ratha. Závod je ote-
vřený pro všechny nadšence i spor-
tovce včetně nejmladších věkových 
kategorií. Připomeňme, že název 
závod nese po  všestranném spor-
tovci a  olympionikovi, kterému se 
Broumovsko stalo trvalým domo-
vem. 

Běh Emericha Ratha

VZPOMÍNKA
Dne 5. června 2016 uplyne 20 let od smutného okamžiku,

 kdy nás navždy opustila naše 
drahá maminka, paní Marie Micherová.

Stále vzpomínají synové a dcera

Rád bych touto cestou poděkoval 
primáři chirurgického oddělení ná-
chodské nemocnice MUDr. Jarosla-
vu Vokůrkovi za  vysoce odbornou 
a  obětavou práci lékaře a  v  nepo-
slední řadě za záchranu mého života.
 pacient Josef Seibert

Poděkování

 Květnové oslavy konce druhé světové války připo-
mněly  i genocidu židovské populace v mnoha městech 
a  obcích našeho regionu. Výjimkou není ani Náchod, 
kde  pietu za  transporty Židů do  Terezína či Osvěti-
mi představuje  i prostor starého židovského hřbitova, 
který je nyní upraven jako park (foto č.3.)  Židovský 
hřbitov se v  těchto místech připomíná již v  16. stole-
tí . V roce 1943 byl zničen nacisty. Na  tuto skutečnost 
upomíná i  pamětní deska, jejíž instalace byla součástí 
úpravy celého prostoru v roce 2013 (foto č.2). U hřbi-
tova se nachází i objekt  (foto č.1) , který sloužil kdysi 
jako obřadní síň a v 18. století plnil i funkci  židovského 
špitálu.  foto echo 

Starý židovský hřbitov v Náchodě 

2 1

3
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 Ve  dnech 14. – 15. května 2016 
se na  náchodském zimním stadio-
nu uskutečnilo � nále Mistrovství ČR 
v  mažoretkovém sportu kategorií 
A  a  B disciplín pom pom, minimix 
a  show. Celorepublikové klání pořá-
dal domácí tým rodičů a  mažoretek 
MONA, který měl v  celé soutěži také 
značné zastoupení. Z  kvali� kačních 
kol se do � nálního výběru s tímto ná-
činím probojovalo celkem 12 náchod-
ských choreogra� í, přičemž hned 10 
z nich si vytančilo postup na prestižní 
Mistrovství světa.
Se zlatou medailí na  krku tak domů 
odcházela úplně každá z  celkem 61 
členek souboru. Obrovským úspěchem 
je navíc i  skutečnost, že všem velkým 

formacím se podařilo obhájit loňskou 
pozici republikových šampionů.
 Hned týden na  to vyjel náchod-
ský tým MONA reprezentovat Čechy 
na  druhou část � nálového klání, ten-
tokrát s náčiním baton. I zde si děvča-
ta vybojovala velkou spoustu postupů 
na  další soutěže a  jeden z  předvede-
ných výkonů náchodských děvčat se 
nakonec proměnil v cenný kov. Skupi-
na juniorek s  náčiním baton si z  mo-
ravské Karviné odvezla titul 
II. VICEMISTRYNĚ ČR 2016.
 Republikovým vyvrcholením nic-
méně náchodským reprezentantkám 
boj nekončí. Vzhledem ke svým skvě-
lým úspěchům má celkem 22 jejich 
choreogra� í  tu čest dále se připravovat 

na  další dvě významné mezinárodní 
soutěže. Počátkem června vyrážejí dív-
ky do chorvatské Crikvenice na Mist-
rovství Evropy v mažoretkovém sportu 
a  koncem srpna pak budou bojovat 
na Mistrovství světa v Praze.
 Již nyní je ale jasné, že letošní sezóna 
patří mezi ty nejúspěšnější a  tím nej-
hřejivějším poznatkem ze všech soutě-
ží je skutečnost, že týmový duch nám 
pomáhá budovat úžasná kamarádství. 
Pokud bys i ty měla zájem stát se jed-
nou z  nás, stačí napsat na  náš e-mail 
mazoretky-nachod@seznam.cz. Moc 
rády tě mezi sebe přivítáme.

Veronika Pecoldová, mažoretky 
MONA Náchod

Foto: Zdeněk Pecold

Mažoretky MONA obhajují pozice 
republikových jedniček

třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice

www.ceskaskalice.cz

Ideální pro sídlo malé výrobní či stavební � rmy ležící v okrajové části města, 
přímo navazující na krajskou komunikaci, s blízkým napojením na obchvat 
města. V přízemním objektu s nevyužitým podkrovím se nachází 2 kance-
láře, šatna, sociální zařízení, dílna, garáže a skladové prostory, které spolu 
tvoří uzavřený areál na stavebním pozemku p.č. 1463 o výměře 1660 m2, 
včetně zpevněných ploch na pozemku p. č. 1464 o výměře 112 m2  vše v obci 
a v katastrálním území Česká Skalice. Budova je napojena na veřejný vodo-
vod, kanalizaci, je zde elektro přípojka, betonová žumpa, zpevněné plochy 
a oplocení. Je možné provést napojení na plynovod. Po dohodě je možná 
prohlídka celého areálu.

Vyvolávací cena ve výši 2.935.080,- Kč.

Informace o termínu a způsobu prodeje získáte na elektronické adrese: 
www.ceskaskalice.cz – městský úřad- úřední deska nebo na Městském 

úřadě v České Skalici – odboru investic a správy majetku, 
tel. 491 490 071 – Ing. Jitka Kábrtová, mobil 721 561 577

nabízí odprodej objektu č.p. 394 vhodného pro podnikání

SPOJOVACÍ MATERIÁL - NOVÁ PRODEJNA
spojujete?  kotvíte?  šroubujete?  vrtáte?

navštivte RivCo Náchod, s.r.o. - 20 let v Náchodě

Náchod, Volovnice 333 – naproti Kalíšku
rivco@cmail.cz 491 421 550, 604 233 900 
www.rivco.cz
po – pá 7 – 17 hod so 8 – 11 hod
slevy pro řemeslníky – rozvoz v okolí zdarma

rivco@cmail.cz 491 421 550, 604 233 900 rivco@cmail.cz 491 421 550, 604 233 900 rivco@cmail.cz 491 421 550, 604 233 900 

 Místostarosta Miroslav Brát se setkal 
v prostorách Galerie výtvarného umě-
ní v Náchodě se ředitelem tohoto kul-
turního stánku Mgr.  Janem Kapustou 
a  akademickým sochařem Arnoldem 
Bartůňkem. Cílem setkání bylo formál-
ní potvrzení záměru, který byl inciován 
před několika lety, kdy sochař Arnold 
Bartůněk  daroval městu Náchod sochu 
s názvem Vítězslava. „Jsem velmi rád, 
že se nyní daří celému příběhu jménem 
Vítězslava dopisovat závěrečnou kapi-
tolu, t.j. řešit, kde bude socha umístěna. 
Považuji výběr lokality pro prezentaci 
uměleckého díla za  velmi podstatnou 
část toho, jak bude později tento kultur-
ní artefakt promlouvat ke svému okolí. 
Kdy se socha Vítězslavy před galerií ob-
jeví? Budeme se snažit, aby se tak stalo 
již tento podzim. Dořešit však musíme 
ještě formální náležitosti související 
s požadavky  památkového ústavu atd“, 
říká místostarosta Miroslav Brát. 

Vítězslava zkrášlí prostor před galerií

socha Vítězslava (mramor), autor 
akademický sochař Arnold Bar-
tůněk

(zleva) Ředitel GVU v Náchodě Mgr. Jan Kapusta, akademický sochař Arnold 
Bartůněk, místostarosta Miroslav Brát  - v prostoru před galerií, kde bude, 
po nezbytné redukci místní zeleně a dřevin, socha Vítězslavy umístěna. 

 Po  vynechání závodu v  Portugal-
sku, kde se nenaplnila skupina E2-SH, 
což by znamenalo boje jen za polovič-
ní body, se SVC GROUP Czech Nati-
onal Team přesunul do  malebného 
španělského města Arriondas na  45. 
ročník Subida Internacional al Fito.
 Tato trať svým pro� lem (porov-
natelným s  rychlostní vložkou pro 
Rally) vyhovuje spíše speciálům 
poháněných na  všechna 4 kola. Ale 
velká konkurence v kategorii již neu-
možňuje vynechat tento závod, a tak 
se doprovodný kamion se speciálem 
Audi DTM, upraveným v  dílnách 
SVC GROUP pro závody do  vrchu, 
vydal na  2500 km dlouhou cestu 
do  Španělska, aby se pokusil získat 
alespoň nějaký bodík.  
 Tréninkové jízdy signalizovaly, že 
technika i pilot Vladimír Vitver jsou 
v kondici a Audi si zde zajížděla velice 
kvalitní časy. Vláďa i Audi k sobotní 
jízdě nastoupili velice namotivovaní 
a  jízdu zajeli v  absolutně nejrychlej-
ším čase aut se střechou nad hlavou.
 V neděli bohužel opět pršelo a bylo 
jasné, že se bude rozhodovat na mok-
ré či osychající vozovce. Do  první 

závodní jízdy se tedy nastupovalo 
na mokrých pneu. Bohužel neznalost 
těchto pneu a  i  to, že pilot, jak sám 
přiznal, byl na  jeden z  úseků naivně 
moc rychlý. Tím se  nevyhnul kontak-
tu se svodidly, což zapříčinilo nemož-
nost jízdu dokončit. Po této kolizi se 
podařilo mechanikům za  20 minut 
vyměnit utržené zadní zavěšení kola 
a  Audi polepit, aby mohla nastoupit 
do  třetí a  rozhodující jízdy. Ta sice 
nebyla nejrychlejší, ale jak pilot, tak 
Audi ukázali své kvality a zkušenosti 
a dojeli si pro 1. místo ve třídě E2-SH 

a 10. místo absolutně, kdy za sebou ne-
chali i formulové a WRC speciály. Jako 
bonus byli i v neděli absolutně nejrych-
lejším autem se střechou nad hlavou.     

 Tento úspěch posunul SVC 
GROUP Czech Nationál Team v ab-
solutní klasi� kaci Mistrovství Evropy 
Hill Climb Championship na  první 
místo ve skupině  E2-SH a na 4 místo 
v  celkové klasi� kaci kategorie II bez 
rozdílu vozidel a tříd a rovněž nejlépe 
hodnoceným teamem v této kategorii 
hned za fenomenálními Italy.

Čtvrtý závod se jel ve Španělsku

 Je název výstavy fotogra� í, kte-
rou lze navštívit v  Turistickém 
informačním centru v  Teplicích 
nad Metují od  1. června do  31. 
července. Obsahem výstavy jsou 
fotogra� e z okolí Teplických skal. 
Jejich autorem je fotograf Jaroslav 
Čálek. 

Tady 
je krásně Po celý měsíc červen bude v době ote-

vírací doby Městské knihovny v Dobruš-
ce k vidění výstava Ilustrovaná příroda. 
Autorkou ilustrací je Leona Kuťková. 

Ilustrovaná příroda 

 V Pellyho domech v Polici nad Metují 
funguje půjčovna koloběžek. Provozuje 
ji � rma Kostka. Vybírat můžete z osmi 
kusů koloběžek tří modelů.  

Půjčovna koloběžek

MĚSTYS VELKÉ POŘÍČÍ
vyhlašuje výběrové řízení 

na pozici

EKONOM OBCE
Podrobné informace

obdržíte na tel. 
č. 491 482 732 

a na www.velkeporici.cz.
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Severní Kypr – nové zastavení knižního
projektu Mare Nostrum 

Náš redakční kolega Mirek 
Brát přidal další kapitolu 
do  nově připravované kni-
hy Pontos – zápisky z  vod-
ní říše, která naváže na  již 
vydané kvarteto publikací 
knižního projektu Mare 
Nostrum zaměřených pře-
devším na  oblast Středo-
zemního moře. Tentokráte 
se Mirek vypravil do  oblas-
ti východního Středomoří 
na Severní Kypr. „Je to velmi 
zajímavá oblast již z  formál-
ního úhlu pohledu, protože 
se jedná o území, které je de 
iure součástí Kyperské re-
publiky, ale de facto se jedná 
o území obsazené v roce 1974 
tureckou armádou. Na Sever-
ním Kypru byla v  80. letech 
20. století vyhlášena Severo-
kyperská turecká republika, 
kterou ovšem kromě Turec-
ka mezinárodní společen-
ství neuznává. S  tím si však 

běžný turista na  Severním 
Kypru hlavu lámat nemusí, 
protože v současné době je to 
velmi bezpečný a  atraktivní  
region ve  smyslu trávení vol-
ného času a  poznávání zdej-
ších kulturních, historických  
a  přírodních zajímavostí“, 
vysvětluje Mirek, který se zde 
zaměřil například na potápění 
na poloostrově Karpaz, jenž je 
považován za poslední panen-
skou lokalitu v  rámci celého 
Středozemního moře - bez zá-
sadní zátěže turistickou infra-
strukturou. Severokyperská 
mise knižního projektu Mare 
Nostrum proběhla s  laskavou 
podporou cestovní kanceláře 
FIRO – tour (www.� rotour.cz), 
která tento region ve  východ-
ním Sředomoří pomáhá obje-
vovat stále většímu počtu čes-
kých turistů  
 Připravila Laďka Škodová, 
 foto Mirek Brát 

Divoké pobřeží poloostrova Karpaz.

Na  Severním Kypru v  městečku Dipkar-
paz najdete v  těsné blízkosti a  poklidné 
duchovní symbióze pravoslavný kostel 
i muslimskou mešitu. 

Mirek během jednoho z ponorů zkoumá 
ulitu tritonky římské.

Ve  městě Girne (Kyrenia) na  severním 
pobřeží se nachází i  expozice věnovaná 
podmořské archeologii. 

Textilní � rma 
NYKLÍČEK A SPOL. S.R.O.

Textilní � rma 
NYKLÍČEK A SPOL. S.R.O.

Textilní � rma 
NYKLÍČEK A SPOL. S.R.O.
přijme do  jednosměnného, dvousměnného a třísměnného provozu

SEŘIZOVAČE, TKADLENY A  DĚLNICE NA  ZAPRACOVÁNÍ

• 5 týdnů dovolené
• stravenky

• 2 x ročně zdarma pedikúru/manikúru
• příspěvek na dopravu

Adresa: Rašínova 278, 549 01 
Nové Město nad Metují

Kontakt:
telefon: +420/ 491 470 678
telefon: +420/ 491 470 662

e-mail: nyklicek@nyklicekaspol.cz

NÁSTUP NEJLÉPE IHNED.

 

BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ
PLASTOVÉ NÁDRŽE

výroba • montáž  • servis

Autotuning k  přehradě Rozkoš již neodmyslitelně patří. Na  tamních akcích 
je k  vidění mnoho zajímavého včetně „vytuněných škodověnek“ všech typů.                       
 foto Josef Pepa Voltr

 V  kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v České Skalici proběhne 3. 
července koncert pěveckého sboru  
z Nového Zélandu. Jedná se o jedi-
né vystoupení tohoto akademické-
ho sboru s  názvem New Zealand 
Youth Choir na území Královéhra-
deckého kraje. Dodejme, že sbor 
byl založen již v roce 1979 a  tvoří 
ho 50 zpěváků ve věku 18 – 25 let. 

Koncert sboru 
z Nového Zélandu

 Město Hronov uspělo s  projek-
tem zaměřeným na tamní odpado-
vé hospodářství. Z  prostředků EU 
se tak do Hronova dostává z fondu 
Evropské unie přesně 2 344 542 Kč 
jako uznatelné náklady na  projekt 
(z  celkové částky 2  758  284 Kč). 
Pořízeny budou 4 kusy podzemní-
ho kontejnerového stání na tříděný 
odpad o objemu 5m3, opraveno 13 
kontejnerů na tříděný odpad a nově 
zakoupeno i  30 kusů popelnic 
na biologicky rozložitelný komunál-
ní odpad. Zdá se, že  odpadu ve for-
mě nepořádku jinde než v  kon-
tejnerech či popelnicích opravdu 
v Hronově „pšenka nepokvete!“ 

Zaostřeno na odpad

Hašpl a.s. Velké Poříčí 
přijme

Referenta zákaznického servisu - provoz HYNČICE

Požadujeme: 
• SŠ vzdělání
• samostatnost, zodpovědnost
• komunikativnost
• znalost cizích jazyků výhodou (AJ, NJ, PJ, RJ)
• ŘP sk. B

Náplň práce:
• vyřizování zakázek
• zajišťování přeprav
• komunikace s dopravci
• administrativní práce
• zadávání dat do systému

Nabízíme:
• týden dovolené navíc
• příspěvek na stravováníCMYK: 0, 100, 100, 30 

CMYK: 90, 60, 20, 0

Své životopisy zasílejte na e-mail: prochazkova@haspl.cz
nebo volejte +420  491 401 718 Procházková Hana

Roco IV

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

Kladská 106, 547 01 Náchod

doprava a montáž 
po celé ČR zdarma

 Zajímavé představení dílka Ku-
chařka a  generál aneb druhá míza 
v nastudování DS NA TAHU z Čer-
veného Kostelce proběhne v  přírod-
ním divadle v  obci Val u  Dobrušky 
19. června od 14 hodin. Dodejme, že 
přírodní divadlo v obci Val má již 60-
ti letou   tradici. O jeho provoz pečuje 
spolek Beseda Val. 

Přírodní divadlo

 Chcete se dozvědět více o  mož-
nostech sportování v  Polici nad 
Metují? Informace pod jednou „vir-
tuální střechou„  najdete na portálu 
o  polickém sportu na  adrese www.
sportvpolici.cz A  protože  se blíží 
léto, nebudou tam samozřejmě chy-
bět ani informace o tamním koupa-
lišti. 

Portál o sportu
Náchod: František Dítě, Mlýnská 304, naproti gymnáziu, 491 421 594

www.cyklotony.cz

Broumov: Mírové náměstí 130, 491 421 711

S ELEKTROKOLEM KTM
OD CYKLOTONY NÁCHOD

S ELEKTROKOLEM KTM
OD CYKLOTONY NÁCHOD

PŘIJĎTE

ZKUSIT 

TO

NEJLEPŠÍ!

Nabízíme: 
Rychlé půjčky do 5 tis.

Hotovostní půjčky do 50 tis. Kč.

Nebankovní hypotéky
- Oproti zástavě nemovitosti
- Bez dokládání příjmů 

a nahlížení do registrů
- Až do 3mil. Kč
- Vyplacení exekucí

Potřebujete
půjčit peníze?

Telefon 774 061 137
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Finančně  přispěli: 
JECH CZ s.r.o. – Dobruška * ALBA – METAL, spol. s r.o. – Břeclav * Miroslav Matuška DENA – Doly * Česká osiva a.s. – Chlumec nad Cidlinou 
* KREDO – Solnice * Lenka Houdková – rodinná farma Ostřešany * VITALTECH – Všestrany * MARINE s.r.o. – Nové Město nad Metují 

* UNIPRINT s.r.o. – Rychnov n. Kn.* STUHA a.s. – Dobruška * AVETOUR – Dobruška * POŽÁRNÍ SLUŽBY – Opočno 
* J. Veska UNIVEL – Podbřezí * ALARM CZ s.r.o. – Dobruška * Pavel Dvořák soukr. zemědělec – Nahořany * V-GARDEN s.r.o. – Smiřice 

* ProDos s.r.o. – Dobruška * Ing. Tomáš Nentvich – Dobruška * MIVAS – Dobruška

Squash centrum Náchod
HÁZENKÁRSKÁ HALA HAMRA  |  TEL.: 602 886 577

Společnost HARTMANN - RICO a.s. patří s počtem 1300 zaměstnanců mezi nejvýznamnější 
výrobce a distributory zdravotnického materiálu a hygienického zboží v České republice. Společ-
nost je součástí  mezinárodní skupiny HARTMANN, která je zastoupena v mnoha evropských 
i mimoevropských zemích.

SEŘIZOVAČ
  
Náplň práce:
• Obsluha výrobních strojů, 
 provádění drobných oprav
• Odpovědnost za kvalitu 
 vyráběného materiálu
• Vyplňování výrobní dokumentace, 

manipulace s materiálem

Požadujeme:
• Min. SŠ, SOU vzdělání tech. směru
• Technické myšlení 
• Aktivní přístup, odpovědnost,
 samostatnost

Odborný pracovník  SCM
 (Plánování výroby/dispozice materiálů)

Náplň práce:
• Komunikace s dodavateli v ČR i v cizině
• Plánování výroby dle kapacity závodu
• Řízení skladových zásob

Požadujeme:
• Znalosti na úrovni  SŠ, VOŠ
• Zkušenosti v oblasti logistiky
• AJ – slovem i písmem
• Pokročilá znalost (MS Offi ce, SAP – 

výhodou)
• ŘP sk. B

OPERÁTOR - seřizovač linky 
na výrobu sádrových obinadel

Náplň práce:
• Jednodušší obsluh výrobní linky
• Pomoc při balení hotových výrobků
• Příprava komponentů pro výrobu
• Práce ve třísměnném
 nebo nepřetržitém provozu

Požadujeme:
• Výuční list
• Věk min. 18 let
• Manuální zručnost
• Chuť pracovat
• Bezúhonnost, spolehlivost, zodpovědnost
• Nástup ihned

Hledáme posilu 
pro náš tým!

Nabízíme:
• Garanci stability 

v prosperující společnosti
• Zvýhodnění za směnování
• 5 týdnů dovolené
• Práce v čistém prostředí

• Příspěvek na penzijní připojištění 
• Za kvalitní práci odpovídající mzdu
• Příspěvek na dopravu 

do zaměstnání
• Příspěvek na zdraví a relax

Místo pracoviště CHVALKOVICE
Výrobní provoz: 3 směnný/ 4 směnný
Nástup možný Ihned

Své životopisy zasílejte elektronicky na:  
aneta.mrazkova@hartmann.info nebo
poštou na adresu Hartmann Rico a.s., 
personální oddělení, Malá Bukovina 50, 
552 04 Malá Bukovina - Chvalkovice
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                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

* Nechcete být sám - sama? Nabízí-
me Vám příležitost nalézt životní-
ho partnera. Seznamovací agentura 
IRENA, Náchod. TEL.:736 768 114

* Prodám zděný družstevní byt 3+1 
po rekonstrukci. Bez možnosti převodu 
do  o.v. Náchod - Branka. R.K. nevolat. 
Tel. 737 808 046
* Prodám byt 1+1 OV v Náchodě, po kom-
pletní rekonstrukci.  Velmi nízké náklady 
na bydlení, Běloveská ul. Tel.: 776 622 776
* Do osobního vlastnictví prodáme byt 
3 + 1 v Náchodě, Václavická 1716, 4. pat-
ro. Klasická zděná výstavba. Cena Kč 890 
tisíc. Volejte 733 131 189.
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
3+kk v osobním vlastnictví v Hronově 
v Jungmannově ulici. Nové rozvody el., 
vody, odpadu, nové omítky, okna, pod-
lahy, koupelna a  WC. Výměra bytu 71 
m². Tel. 774 311 404  , RK nevolat Cena:  
995 000,- Kč
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
2+kk v osobním vlastnictví v Hronově 
v Jungmannově ulici. Nové rozvody el., 
vody, odpadu, nové omítky, okna, pod-
lahy, koupelna a  WC. Výměra bytu 37 
m². Tel. 774 311 404  , RK nevolat Cena:  
595 000,- Kč
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
2+kk v osobním vlastnictví v Hronově 
v Jungmannově ulici. Nové rozvody el., 
vody, odpadu, nové omítky, okna, pod-
lahy, koupelna a  WC. Výměra bytu 53 
m². Tel. 774 311 404  , RK nevolat Cena:  
895 000,- Kč
* Prodám  zděný byt 2+1 v  osobním 
vlastnictví v Hronově v Nerudově ulici. 
Byt je před rekonstrukcí. Výměra bytu 60 
m². Tel. 774 311 404  , RK nevolat Cena:  
690 000,- Kč
* Prodám  zděný byt 3+1 v  osob-
ním vlastnictví v  Novém Městě nad 
Metují v  Havlíčkově ulici. Po  rekon-
strukci - plastová okna, ústřední vytá-
pění, nové rozvody el., nová koupelna.  
Tel. 777  602  884  , RK nevolat Cena:  
1 149 000,- Kč
* Prodám zděný byt 2+1 v  družstevním 
vlastnictví v  Novém Městě nad Metují 
v ulici Nad Stadionem. Po rekonstrukci - 
plastová okna, ústřední vytápění, nové roz-
vody el., nová koupelna.  Tel. 777 602 884  , 
RK nevolat. Cena:  1 490 000,- Kč
* Pronajmu byt 2+1 54 m2  OV v  Ná-
chodě-Staré město za  Albertem. Byt 
je po  celkové rekonstrukci. Nová 
okna, velký balkon,kolárna,sklep,výtah. 
Od  rána sluníčko. Nájem 5500,-Kč + 
energie.Kauce nutná. TEL.: 608 380 686
* Hledám dlouhodobý pronájem bytu 
2+1 nebo 3+1 nejlépe s balkonem v Ná-
chodě. Tel. 734 723 250
* Pronajmu byt 3+1 s balkonem v zre-
konstruovaném činžovním domě 
v  blízkosti centra Náchoda. Parkování 
auta možné ve dvoře. Tel. 603 853 095
* Hledám dlouhodobý pronájem byt 
2+1 nebo 3+1 nejlépe lok. Plhov, Bě-
loveská nebo centrum Náchoda. TEL.: 
774 893 517
* Dlouhodobě pronajmu byt 3+1 u ne-
mocnice v Náchodě, klidný vchod, slun-
ný byt, volný od  7/2016. Vratná kauce 
20.000 Kč. Tel. 608 533 652
* Pronajmu byt v N.Městě - Malecí, 3+1, 
1.patro, volný 07/16. TEL.: 602 106 346 
volat po 19.hod.
* Pronajmeme garzonku 35 m2 v  No-
vém Městě nad Met., nejlépe ženě. Tel. 
776 224 358 volat v pracovní dny 9-16 hod.
* Prodám nový družstevní byt 3+kk 
na  krásném místě v  Náchodě, s  vyhra-
zeným parkováním. Ihned volný, za cenu 
860 tisíc Kč. kontakt 733 131 189.
* Pronajmeme byt 3+kk, 73 m2 v  se-
cesním domě na Kamenici v Náchodě, 
2.patro, nájem 5.300 Kč +energie, jistota 
25 t.Kč. Pravidelný dostatečný příjem 
podmínkou! Tel.: 602 575 252
* V  Náchodě prodám nový družstevní 
nízkoenergetický byt 1+kk blízko cent-
ra města včetně parkovacího stání. Cena 
Kč 490 tisíc. K okamžitému nastěhování. 
Info 730 517 357.

* Pronajmeme volné prostory pro pro-
voz kavárny, jiných obchodních služeb 
nebo pohybových aktivit jako cvičení, 
� 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 palivové dřevo. Cena doho-
dou. Zájemci volejte 720 581 277

* Prodej palivového dřeva. TEL.: 
702 611 187

* Prodám nový psací stůl světlé barvy, 
rozměr d 160 cm, š 60 cm, po pravé stra-
ně 5 šuplat. Tel. 602 103 775
* Prodám černou kotlíkovou soupra-
vu na  guláš. Nová, cena dohodou. Tel. 
602 103 775
* Černá ředkev 10,-Kč /kg, brambory - pěs-
tované bez herbicidů, pesticidů a umělých 
hnojiv 8,- Kč/kg, Kocourek, Slavětín. Tel.: 
732 381 524, email: vl.kocourek@seznam.cz
* Prodám palivové dřevo v  me-
trech. Nové Město a  okolí. TEL.: 
776 327 208

* Koupím jakékoliv staré fotoapará-
ty a  příslušenství - objektivy, vybavení 
černé komory, staré fotogra� e, reklamní 
fotogra� cké materiály. Hodinky PRIM 
a náhradní díly na hodinky PRIM. Platba 
v hotovosti. Tel. 777 559 451

* KOUPÍM starý nábytek, skříně, 
truhly atd... půdní veteš, hračky, ob-
razy, porcelán, vše staré. V případě zá-
jmu vyklidím Vaši nemovitost. Dobře 
zaplatím. Tel. 777 200 126

* Koupím starý betlém, vánoční ozdoby 
a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i  celou pozu-
stalost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotogra� e, fotoaparáty, 
vyznamenání, mince a  bankovky, po-
hlednice a známky. TEL.:724 020 858

* Koupím staré, nepotřebné i  po-
škozené věci. Hračky zn.ITES, KDN 
aj..vláčky TT, HO, MERKUR aj.aj., 
starožitný a chromovaný nábytek, hu-
dební nástroje, hodiny, hodinky, foto-
aparáty, rádia, voj.věci, obrazy, por-
celán, automoto díly, atd.. Než něco 
vyhodíte, volejte 608 811 683

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

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

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

* Hledám paní na pomoc v domácnosti 
- 1x týdně cca 2-3 hodiny, 5km od Ná-
choda. Telefon 605 105 170

* Provádím zednické práce, rozvo-
dy vody a topení v plastu, hodinový 
manžel, nátěrové práce, další různé 
řemeslnické práce. TEL.:702 611 187

* Výměna autogenu (kyslík, acetylen). 
TEL.:777 590 755
* ZDARMA vyklidíme Vaši nemovitost, 
chalupu, dům, byt, garáž, kůlnu ,sklep 
,hospodářské stavení atd. Nemovitost tím 
připravíme kompletně k  prodeji či rekon-
strukci.Individuální přístup ke každému zá-
kazníkovi vždy až na místě Tel.: 777 200 126

* Prodám nový družstevní byt 2+kk 
v  Náchodě - levně. Cena 690 tisíc ko-
run. Nízké provozní náklady. Par-
kování na  vlastním pozemku. Volejte 
733 735 709.
* Pronajmu byt 1+1 v  Hronově. 
TEL.:608 11 00 41
* V  bytě 4+1 v  Broumově na  Spořilově 
pronajmu 2 místnosti. TEL.: 604 16 44 85
* Nabízím do pronájmu nově zrekonstru-
ovaný, mezonetový byt v cihlovém domě 
v centru města Hronov. Byt je vybaven ku-
chyňskou linkou s  indukčním sporákem, 
myčkou a mikrovlnou troubou. Vestavěné 
šatní skříně, ohřev vody elektrickým boj-
lerem, led osvětlení. Vytápění centrální 
kotelnou. Vlakové i autobusové nádraží je 
vzdálené 400m. Vyhrazené parkovací mís-
to vedle domu. Nájem 13.000 Kč. Pro více 
informací volejte na 736 768 620

* Prodám pěkný zděný byt 2+1, 
70 m2 v  OV v  klidné části Nového 
Města n.M., nedaleko centra. Byt je 
po  částeč. rekonstrukci - nová okna, 
izolace, stoupačky. Cena 1.300.000,-
Kč. TEL.:602 462 397

* Prodáme družstevní byt 1+1 v  Jaro-
měři, Josefa Šímy 778, 8. podlaží, celko-
vá výměra 31,88 m2. Cena Kč 450 tisíc. 
Kontakt: 733 131 189.
* Koupíme byt v  osobním vlastnictví 
v okrese Náchod výhradně ve správě SBD 
Náchod. Uveďte cenu, velikost bytu a jeho 
vybavení, adresu a podlaží. Platba v hoto-
vosti. Kontakt: gorceous@seznam.cz

* Pronajmu garáž v  centru Náchoda 
s úložným prostorem o výšce 1,6 m nad 
celou garáží. Cena 1000,- Kč/měs..  Tel.: 
737 407 528
* URGENTNĚ. Mladý pár koupí 0,3-2ha 
orné půdy k drobnému hospodaření v oko-
lí Hronova, Police nad Metují. Pokud již ne-
zvládáte svůj pozemek obhospodařovat a ne-
chcete jej prodat, tak možný i  dlouhodobý 
pronájem. Tel. 739 085 538, Děkujeme
* Hledám oplocený pozemek nebo za-
hradu s  chatkou ,elektřinou ,případně 
i vodou . Pronájem nebo koupě. Náchod 
a okolí do 15 km. TEL.:605 164 973
* Prodám stavební pozemek s protéka-
jícím potokem, možnost zhotovení ryb-
níku, 2500 m2 na okraji obce Dolní Ra-
dechová. Asfaltová cesta až na pozemek. 
Cena 990 000,-Kč. TEL.:608 66 77 30

* Nabízíme k  prodeji starší RD 
ve Vrchovinách u Nového Města nad 
Metují. Jen vážní zájemci . RK nevo-
lat! Tel. 737 935 230.

* Prodám zahradu na Kašparáku. Cena 
dohodou. Tel.: 608 881 004

* Pronajmu garáž v  Náchodě - Úvoze 
(ihned). Cena 800-Kč/měsíčně. Telefon 
491 420 544 (po 18 hod.)

* Prodám kosmetický salon-funkč-
ní vybavení, v bílém provedení,služ-
by manikúra, modeláž nehtů, ma-
sáže, pedikúra, kosmetika. Volejte 
773 237 128 jen vážné zájemkyně.

* Pronajmu obchod 75 m2 v Náchodě 
na Kamenici. TEL.:778 001 068
*Pronajmu obchod 78m2 na  hlav-
ní třídě v  Červeném Kostelci. Tel. 
731 470 399
* PRONAJMU KANCELÁŘ V TRUT-
NOVĚ NA  KRAKONOŠOVĚ NÁ-
MĚSTÍ, 40m2 ZN.DOBRÁ ADRE-
SA  NÁJEMNÉ 3.200,-Kč ; INFO  
777 302 483
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Ka-
menici ve  2. patře s  výtahem, WC 
a kuchyňkou k dispozici. Velikost 28 m2 
a  16 m2. Nyní výrazná SLEVA. Telefon 
777 152 750 v pracovní dny

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz



Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 
STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCESTĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

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

TEL.: 722 907 510 

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

KOMŮRKOVÉ DESKY 
Tl. 10mm, čiré, cena 198,-Kč/m2 bez DPH, 
239,-Kč s DPH. Desky Makrolon, Marlon, 

všechny barvy. Trapézové desky na přístřešky. 
PLEXISKLO, desky na míru. Skleníky, 

zahradní domky, stříšky.  MONTÁŽE desek. 
Tel. 777200866, email: info@benocz.cz. 

BENO CZ Hronov. (U nádraží českých drah.)

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle
739 275 119

www.pujcime-vam.cz
HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

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

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 

* Prodám štěňata jezevčíka dlouho-
srstého standard (fenky), čistokrev-
ná bez PP, prarodiče s  PP. Narozená 
25.5.2016, k  odběru od  20.7.2016. Sa-
mozřejmostí je očkování a  odčervení. 
Předám se smlouvou, očkovacím prů-
kazem a hračkou. Kontakt: 723 179 492.

* Prodám 2 štěňata - fenky Německého ov-
čáka bez PP. Odběr ihned. TEL.: 724 024 174

RŮZNÉ

NÁCHODSKO
776 353 038

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

VÝROBA 
NEREZOVÉHO

ZÁBRADLÍ

telefonTELEFON
777 590 755

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce, 

MD, podnikatele
tel. 723 041 274

www.diravpenezich.cz
Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn 

ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a péči 
o klienta po uzavření této smlouvy.

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Bezpečná půjčka 
- až domů.

Pro zaměstnané, ženy 
na MD,důchodce a OSVČ.

Náchod.
Tel. 722 732 992

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

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

 TEL.: 722 907 510

HRAČKY

BRUDER
CELÝ SORTIMENT + NÁHRADNÍ DÍLY

Č. KOSTELEC KŘIŽOVATKA 
UL. ZEMĚDĚLSKÁ A 17. LISTOPADU

TEL. 736 603 169

Přijmu kuchaře na letní 
sezónu na přehradu Rozkoš.

Tel. 604 425 322

KUŘICE
Ve stáří 16 týdnů, barva červená a černá

Chovatelské potřeby

Červený Kostelec
Prodej 9. 6. 2016

mob. 736 763 929

nutno

objednat

PLAVBA 
NA PLACHETNICI 
V CHORVATSKU
e-mail: vilik73@seznam.cz
tel.: 732 933 615

Restaurace 
U Slovana v Náchodě
hledá pomocnou sílu 
do kuchyně
a číšníka-servírku 
na výpomoc 
(brigádu).
Tel.: 608 416 617

U Slovana v Náchodě
hledá pomocnou sílu

a číšníka-servírku 

Tel.: 608 416 617

PRÁZDNINOVÁ BRIGÁDA
Hledáme spolehlivého

 distributora novin ECHO a letáků 
pro Dolní Radechovou.

Více informací SMS na tel. 602  103 775 
nebo e-mail: echo@novinyecho.cz

DOMÁCÍ MAZLÍČCI



ECHO 7str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

Borsovo 
energetické
okénko 129.

Vážení a milí čtenáři,
jako každý rok touto dobou Vám přes 
naše pobočky spouštíme náš pravidel-
ný zákaznický servis.
Letos bude o  to zajímavější, že díky 
výraznému snížení cen plynu na svě-
tových trzích a výrazně lepším náku-
pům v druhé polovině minulého roku 
dojde i  k  dalšímu snížení ceny pro 
všechny, kteří mají na  rok 2016 po-
depsaný cenový dodatek ke  smlouvě, 
tak jak jsme slíbili. Tím zároveň do-
stáváme svému krédu, které vůči na-
šim zákazníkům ctíme – FÉROVOST 
A OTEVŘENOST.
V rámci servisu bude pro Vás připra-
ven dotazník, který nám umožní dal-
ší zlepšování našich služeb přes naše 
„kamenné“ pobočky, které Vám zaru-
čují STABILITU férového obchodní-
ho vztahu a zároveň Vám pomůžeme 
se zorientovat i v novinkách na ener-
getickém trhu a to tak, aby jste stabilně 
mohli snižovat své náklady za energie.
Naši vyškolení zaměstnanci na  po-
bočkách Vás budou postupně zvát 
na  schůzky, případně si s  Vámi do-
mluví termín schůzky u Vás, abychom 
kompletní servis / snížení cen na tento 
rok / stihli k 30.6. tohoto roku.
Pokud by v příštím roce a během dru-
hé poloviny tohoto roku došlo k dal-
šímu snížení průměrných nákupních 

cen, tak se zachováme stejně jako 
teď –   férově Vám opět snížíme ceny 
za energie.
S úctou

Mgr. BORS Michal: poradce ředitele 
společnost Armex Energy a.s. , kance-
lář Husovo náměstí 22, Česká Skalice-
Tel: 731 508 654, e-mail: michal.bors@
armexenergy.cz, vedoucí kanceláře 
D. Nováková, dana.novakova@arme-
xenergy.cz, tel. 730 897 101
Pobočka  Armex Energy, a.s., Tyršova  
61,  NÁCHOD, tel. 491 204 001 : 
Regionální vedoucí: 
I. TOMANOVÁ 702 173 037, 
M. Hofmanová 607 007 927,
J.Kumprechtová 601 354 385, 
e-mail: iveta.tomanova@armexenergy.cz
Pobočka Armex Energy, a.s.,
Jihoslovanská 144,  TRUTNOV, tel. 
491 204 002
Regionální vedoucí : V. Fischerová  
727 811 397  , J. Lehutová 727 956 318, 
I.Nevečeřalová
Email: veronika.fischerova@armexenergy.cz 
Pobočka Armex Energy, a.s., 
Havlíčkova 1496, 
RYCHNOV nad Kněžnou, tel. 491 204 004
T. Novotný  727 850 658, 
tomas.novotny@armexenergy.cz ,  
P. Švec  724 382 904

(pi)

 Náměstí F.L.Věka v Dobrušce bude 
10. června dějištěm celodenní akce 
Den bezpečnostních složek a  zá-
chranných složek IZS. Akce se koná 
s podporou Královéhradeckého kraje 
a  její součástí bude i  pestrý dopro-
vodný program. 

Den 
bezpečnostních 
složek

 Chce se vám na zajímavý turistic-
ký pochod naším regionem? Potom 
vezměte v úvahu nabídku, kterou pro 
vás má akce Putování Broumovskem 
dne 11. června. Najdete zde paletu 
pochodů pro pěší i  cyklotras pro ty, 
kteří se raději dívají na  krajinu ze 
sedla jízdního kola. Trasy pro pěší 
jsou v délkách od 15 do 44 km, cyk-
listy čekají „štreky“ od 30 do 60 km. 
Ve všech případech platí, že se začíná 
již v 7 hodin ráno na Fotbalovém hři-
šti Stanislava Opočenského v  Brou-
mově.   

Putování 
Broumovskem

Možnost pronájmu 

NEBYTOVÝCH 
PROSTOR 

v areálu Řemeslnického 
centra v Náchodě 
ul. Na Hamrech. 

Prostor 40 m2 a 180 m2.

 Informace 
na tel. 777 601 106

Tel: 776227724, 8 let zkušeností
Zainvestujte 

a prodlužte svému vozu životnost...

Ochranné nástřiky podvozků a dutin 
vozidel antikorozními vosky, 

nebo i jinými materiály 
dle Vašich požadavků

Cena se odvíjí od velikosti vozu 
a použitého materiálu
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro � rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

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

ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

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

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 8. 2016 r.

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

PRACOVNÍ POZICE: 
 

Konzultant / konzultantka 
 

pro oblast Ekonomiky a Skladového hospodářství 
 
 
 

Jsme společnost nabízející SW služby se zaměřením na implementace 
informačních systémů řady HELIOS. Do našeho konzultačního týmu hledáme 
spolupracovnici, případně spolupracovníka, který rozšíří naše kapacity na 
pozici Junior konzultanta. 
Jako uchazeč o tuto pozici musíte prakticky rozumět účetnictví a daním s nimi 
spojenými a musí mít pracovní návyky ze zpracování těchto agend. Uchazeč 
stejně tak musí rozumět systému evidence skladového hospodářství. Praxe i z 
této oblasti je vítána. Náplní práce bude ve spolupráci se Senior konzultantem 
a v týmu s ostatními spolupracovníky naučit zákazníka ovládání IS HELIOS 
(Green) a poskytnout mu účinnou pomoc a podporu pro jeho práci. 
Tato činnost konzultanta je spojena s častými výjezdy za zákazníkem a proto 
je podmínkou řidičské oprávnění sk. B s nejméně 2-letou praxí v řízení. 
Samozřejmostí je ochota často cestovat. Komunikace se zákazníkem musí být 
charakterizována vstřícností a trpělivostí.  
Důležitým předpokladem je bezúhonnost uchazeče, diskrétnost a minimálně 
středoškolské vzdělání. Anglický jazyk aktivně není podmínkou, ale výhodou. 
Nabízíme nadprůměrné finanční ohodnocení, služební mobil a notebook, 
příspěvek na dovolenou a penzijní připojištění, vánoční prémii, příspěvky na 
obědy a další. Nástup nejlépe od 1.9.2016. 
 
 
 

Zájemci informujte se na tlf: 491 422 779, nebo navštivte 
www.asv.cz/zamestnani 

 o celkové výměře 34,80 m2 
v centru Náchoda 

- 2 samostatné místnosti 
+ sociální zařízení. Měsíční 

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

voda, odpadky/. 

Info 733 131 189 

Pronajmeme nebytový prostor

Místo pro vaše podnikání

 Opět po roce se Střední škola pro-
pagační tvorby a polygra� e Velké Po-
říčí přihlásila do  soutěže dovedností 
mladých gra� ků, kterou pod záštitou 
MŠMT organizovala Polygra� cká 
škola Olomouc. V  letošním roce se 
utkaly týmy z Čech, Moravy, Sloven-
ska i Finska. První úkol byl „domácí“ 
a týkal se propagačních materiálů pro 
� rmu Farmak. Studentky 3. ročníku 
oboru Reprodukční gra� k Patricie 
Volná a Michaela Chalupníková zpra-
covaly výsekové desky, propagační 
plakát a  dva letáky. Odborná porota 
složená z  předních odborníků Olo-
mouckého kraje tento úkol ohodno-
tila 2. místem. Další soutěžní klání 
pokračovala již v Olomouci, kam na-
místo Patricie odjela soutěžit Jana Ha-

vlíčková. Další soutěžní disciplínou 
bylo zhotovení banneru pro chemic-
kou školu. I  tento úkol splnily dívky 
výborně a jen tři body je dělily od prv-
ního místa! Celkově se poříčský dívčí 
trojlístek umístil v  mimořádně tvrdé 
konkurenci na krásném druhém mís-
tě. Své dojmy shrnuly dívky takto:„ 
Soutěž pro nás byla opravdu zajíma-
vá a  zábavná. Snažily jsme se vytvo-
řit takovou práci, která nejenže bude 
z hlediska tisku a gra� ky správná, ale 
která také zaujme a přiláká. Snaha se 
vyplatila, protože jsme získaly hod-
notné ceny a  ověřily jsme si, že stojí 
za  to být vytrvalé a  pečlivé!“ Dodej-
me, že veškeré práce budou po zaslání 
z  Olomouce vystaveny na  školních 
webových stránkách.  RL

Úspěšní gra� ci z Poříčí

Již po  sedmé byla Základní ško-
la a  Mateřská škola Josefa Zemana 
v  Náchodě pořadatelem Hudebně 
– divadelního festivalu pro žáky spe-
ciálních škol regionu, letos dokonce 
s  mezinárodní účastí a  také poprvé 
jako součásti festivalu Náchodská Pri-
ma sezóna. Tématem VII. HDF byla 
„Amerika“ a  díky tomu se tento fes-
tival může letos pochlubit osobní ná-
vštěvou amerického velvyslance v ČR 

pana  Andrew H. Schapiro. Na  po-
dobném festivalu jsem byla poprvé 
a musím přiznat, že ubránit se dojetí 
z hereckých a tanečních výkonů han-
dicapovaných dětí, z jejich nefalšova-
né a  bouřlivé radosti, bylo opravdu 
těžké. Cíl festivalu byl splněn a z očí 
všech jsem vyčetla, že se již teď těší 
na další. Mgr. Zdeňka Říhová, učitel-
ka ZŠ a MŠ J. Zemana, Náchod 
 (redakčně kráceno)

Amerika v Beránku

 Letošní rok je odborníky považován za „rok kůrovce“. Smrkové porosty osla-
bené suchem se nedokážou tomuto škůdci bránit. Jednou z  forem boje proti 
dalšímu šíření kůrovce je i co nejrychlejší  těžba  a následný odvoz napadeného 
dřeva z lesa k dalšímu zpracování. A tak, když na silnicích potkáme transport 
dřeva, možná by mu s nadsázkou slušel i nějaký ten majáček s právem před-
nostní jízdy, protože škody, které dokáže kůrovec napáchat, jsou opravdu velké. 
 Ilustrační foto echo  

Rok kůrovce hrozí i lesům v regionu

 Jiráskovo gymnázium v Náchodě je 
již šestým rokem pravidelným účast-
níkem soutěže robotů postavených 
ze stavebnice LEGO, kterou pořádá 
České vysoké učení technické v Praze. 
Letošní úloha (pro žáky nižšího gym-
názia) byla naučit robota sledovat co 
nejrychleji černou čáru. Zadání bylo 
ztíženo vyvýšeným mostem uprostřed 
dráhy, který bylo nutno překonat.
 I  když zadání vypadá jednoduše, 
vůbec o  jednoduchou úlohu nešlo – 
pro spoustu týmů byl velký problém 
vůbec ve vymezeném čase 90 sekund 
projet celou dráhu. Naše dva týmy 
FastCore (Šimon Prudil, Kryštof Ve-
verka a  Evheniy Vorokhta) a  Gym-
plBot (Tomáš Heger) to i  s  časovou 
rezervou zvládaly, a  tak postoupily 
ze základních skupin do  následného 
play-o� . Nakonec Tomáš Heger (žák 
sekundy) obsadil krásné čtvrté místo 
a  druhý tým došel až do  osmi� nále, 

což je v konkurenci 48 týmů z celé re-
publiky pěkný výsledek.
Jsme rádi, že naši studenti mají o robo-
tiku zájem a že se nám je daří v rámci 
volitelného předmětu Hrátky s  robo-
tikou i  v  rámci robotického kroužku 
připravovat na  takovéto soutěže. Pro 
studenty, i jejich vedoucího, to zname-
ná mnoho hodin odpolední práce nad 
stavbou a programováním robotů.
Díky podpoře Královéhradeckého 
kraje a � rmy ATAS elektromotory Ná-
chod a.s. budeme moci na  příští rok 
zakoupit další robotické stavebnice 
založené na  platformě Arduino, tak 
se naši studenti budou moci seznámit 
i s tím, co se využívá v praxi v reálných 
aplikacích. Určitě to pro ně bude zna-
menat velké plus do budoucna a otevře 
jim to možnost účastnit se nejrůzněj-
ších zajímavých projektů.
 RNDr. Jan Preclík
 Jiráskovo gymnázium Náchod

Jízda s robotem po čáře a přes most
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STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

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

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

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

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

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

SMACZNEGO VÁM PŘEJE 
POLSKÉ LOWISKO

První patro opatského křídla brou-
movského kláštera hostí expozici, jejíž 
název mnoho napoví o jejím obsahu – 
Ladná krása hasičské zbroje. Exponáty 
pochází ze soukromých sbírek a před-
stavují zejména hasičské helmy. Výsta-
vu lze navštívit do 19. června. 

Hasičská výstava

 V Městské Galerii Zázvorka v No-
vém Městě nad Metují je do 26. červ-
na ke  zhlédnutí výstava výtvarníků 
z  německého Hildenu ( Hilden je 
dlouholeté partnerské město Nového 
Města nad Metují – pozn. red.) Uvi-
díte práce německého výtvarnického  
tria ve složení: Ute Alkenings, Marlie 
Cremer, Hildegard Skirde.

Hildenští 
v Zázvorce

 Ve  Rtyni v  Pokrkonoší se chystá 
již 52. ročník známého festivalu de-
chových hudeb Koletova Rtyně 2016. 
Termín letošního ročníku festivalu 
je stanoven na 28.-29.června. Hlavní 
program se uskuteční ve  rtyňském 
přírodním am� teátru. V  případě  
krajně nepříznivého počasí  se přesu-
ne do tamní orlovny. 

Koletova 
Rtyně 2016

 O uzavřené cestě v ratibořické ba-
žantnici jsme vás již v ECHU infor-
movali. Nyní pro vás máme dobrou 
zprávu: Cesta je opět bezpečná a  je 
otevřena pro pěší. Sesuv půdy a  ka-
mení byl již odstraněn. Probíhá další 
preventivní zabezpečení svahu. 

Bažantnice
opět bezpečná

Druhou červnovou neděli, 12. června 
2016 modeláři klubu FALEMO Čer-
vený Kostelec pořádají opět další roč-
ník podívané pro malé i velké fandy 
letectví. Ani zájemci o pozemní tech-
niku nepřijdou zkrátka a na speciálně 
vyčleněné ploše se bude prohánět vše, 
co má kola a jezdí.
Pro návštěvníky je připraveno par-
kování, ozvučení celé akce a  samo-
zřejmostí bude několik možností 
občerstvení. Opět bude připraven 
i  doprovodný program v  podobě 
vrtulníku letecké záchranné služby 
a  děti se jistě zabaví v  Rodinném 
centru Žaltmánek. Všechny modely 
si budete moci detailně prohlédnout 
na  stojánce a  samozřejmě je uvidí-
te také v  akci. O  každém modelu se 

dozvíte podrobnosti a zajímavosti při 
komentovaných ukázkách.
Přijďte se tedy pobavit na modelářské 
letiště Končiny – Červený Kostelec 
v neděli 12. června 2016 od 14 hodin.
Se všemi se těšíme na  viděnou, di-
vákům přejeme hezké zážitky a nám 
všem příznivé počasí.
Další informace najdete na 
http://www.falemo.cz.
za LMK FALEMO Ing. Koch Pavel

Končinská modelářská show

HLEDAJÍ DOMOV

NURMI - asi 5letý husky, kte-
rý žil v  nevhodných podmín-
kách. Je vhodný k  aktivním 
lidem, kteří mají rádi pohyb. 
Fenky má rád, pejsky si vybí-
rá. Nurmi je očkovaný a čipo-
vaný.

JACK - Jackova panička při-
šla o střechu nad hlavou, a tak 
se Jack ocitl v  útulku. Je to 
asi 4letý kříženec středního 
vzrůstu. Pomalu se rozkouká-
vá, trochu se bojí, ale jinak je 
to mazel. Jack je očkovaný.

Městský útulek Broumov, Jana Slováková, tel. 721 543 498

DOBROČINNÝ BĚH VE PROSPĚCH 
MĚSTSKÉHO ÚTULKU V BROUMOVĚ
Kdy: 12.6.2016 v 9:40 hodin 
Kde: Nové Město nad Metují, Krčín, Husitská ulice (u mostu)
Trasy: 3 km, 6 km
Možnosti běhu se svým psem, možnost účasti i jako chodec
Startovné: 50,- Kč
Přijďte si zasportovat, podpořit dobrou věc a ukázat 
svého bývalého útulkáčka z Broumova.
Městský útulek Broumov, Jana Slováková,
 721 543 498, jannaslovakova@seznam.cz

Na dopravním hřišti v Bělovsi pro-
běhl  v závěru května již VI. ročník 
závodu Slavata Triatlon Tour, který 
pořádal český triatlonista a  filan-
trop Tomáš Slavata. Na  startovní 
čáru se zde vedle sebe postavily  děti 
z běžných rodin i dětských domovů.
Tomáš Slavata o „šňůře“ závodů  Sla-
vata Triatlon Tour říká: Je takovou 
střechou toho všeho, co dělám, je to 
prostředí, kde mohu spojit všechny 
ty děti jak z  dětských domovů, tak 
základních škol. Je to triatlono-
vá tour, která dává šanci naprosto 
každému dítěti. Snažím se spojit 
dva rozdílné světy, které naše spo-

lečnost oddělila a  přitom si každý 
zasluhuje dostat rovnocennou šan-
ci...  Všechny děti, které se závodů 
Slavata Triatlon Tour  účastní, mají,  
nezávisle na  umístění, náhodným 
losem vždy šanci vyhrát nové jízdní 
kolo. Zahájení závodu v Bělovsi svo-
jí přítomností podpořil i náchodský 
místostarosta Miroslav Brát, který 
k akci poznamenal. „Jsem velmi rád, 
že probíhají takové akce a že existu-
jí lidé jako je Tomáš Slavata. Sport 
je  o  překonávání bariér - vnějších 
i těch v nás.  Nemyslím, že zde bylo 
hlavní vyhrát, ale především se zú-
častnit a zasoutěžit si.“ foto archiv

Slavata Triatlon Tour

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775


