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červenec 1847, na území Hejtmánkovic 

dopadl meteorit

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!

VŠE PRO VÁŠ MOTOCYKL

Na Hamrech 872, Náchod

Je jedno, jestli doma máte skútra,

+420 491 520 093

Grilovačku bez 
vínečka zvládne jen 
smutná partička Jarmila Zemánková, 

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

KOŽENÁKOŽENÁ
GALANTERIEGALANTERIE
PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT,

 ŽE V KAMENNÉM OBCHODĚ
JE LEVNĚJI, NEŽ NA INTERNETU

NOVÁ KOLEKCE
ŠKOLNÍCH BATOHŮ A AKTOVEK

TOPGAL, BAGMASTER, LOOP
DAKINE, BURTON, OXY

EMIPO, BELMIL, KARTON P+P

KAMENICE 142, 
PLHOVSKÁ 339, NÁCHOD

PO - PÁ 9 - 17 HOD
SO 9 - 11.30 HOD

 
Chcete část léta věnovat studiu angličtiny?

Potřebujete se připravit na opravnou maturitu z angličtiny?
 

V prostorách jazykové školy GATE Náchod 
nabízíme letní kurzy angličtiny   * skupinové i individuální  

                                          * se zkušeným lektorem
                           * za dobré ceny 

Kontakt: pavel_hrabec@centrum.cz , tel.: 774 374 784

Gate JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ 
I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

 Každým rokem pořádají malotřídní školy turnaj ve vybíjené. I letos se tako-
vý turnaj konal – tentokrát v malebné vesničce Suchý Důl.
 Turnaj byl výborně organizován ZŠ Suchý Důl – p. Noskovou a zúčastnilo se 
ho 6 družstev. Byli jsme tak svědky velmi napínavých soubojů, ve kterých naše 
děti úspěšně překonaly 4 družstva a umístily se na krásném 2. místě !!!
 Za což jim moc děkujeme – byly jste super !!! :-)
 kolektiv ZŠ Náchod – Palvišovská ul.

 

HLEDÁTE STABILNÍ PRÁCI V DOBRÉM KOLEKTIVU? 
ZAJÍMÁ VÁS PRÁCE S LIDMI?  

SV. ANNA Domov pro matky s d tmi Náchod p ijme 
pracovníky na pozice: 

 
 

 PRACOVNICE  -  PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 
 PRACOVNICE -  SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK 
 

Požadavky: od SOU až po odborné VŠ vzd lání dle dané pracovní  
pozice a typu dosaženého vzd lání (výhodou je odbornost  
v sociální oblasti nebo zájem o další vzd lávání). 
 

P edpoklady: bezúhonnost, zodpov dnost, komunikativnost,  
asová flexibilita, spolehlivost, schopnost týmové i samostatné  

práce, základní obsluha po íta e.  
 

Nabízíme: dobré pracovní podmínky a zajímavé povolání, práce  
na plný i zkrácený pracovní úvazek v nep etržitém provozu, p ísp vek 
na stravné, 5 dní dovolené navíc, možnost dalšího vzd lávání. 
 
 
 

V p ípad  zájmu zašlete strukturovaný životopis na uvedený  
E-mail nebo nás kontaktujte telefonicky do 28. 7. 2017 
Farní charita Náchod, Mlýnská 189, Náchod 
Email: charita.nachod@mybox.cz  
Tel.: 776 339 339 
                       www.charitanachod.cz, http://nachod.charita.cz 

nově otevřený 

OUTLET
Trička  99,-
Trička  199,-
Kraťasy  299,-

Náchod, Plhovská 695 
(naproti Itálii)
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Dne 26. června 2017 
jsme vzpomněli 30. výročí úmrtí

pana Františka Berky 
- hoteliéra z Hotelu Orlík 

v Teplicích nad Metují.

Vzpomínají syn František 
a dcera Hana s rodinami

VZPOMÍNKA

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Větší rodinný dům s bazénem umís-
těný v klidné lokalitě ve Velkém 
Dřevíči. Stavba prošla rozsáhlou rekon-
strukcí, při které byla vyměněna okna, vy-
budovány koupelny, opraveny podlahové 
krytiny (dlažba a parkety).  

Venkovské stavení v obci Borovnice, chlév, stodola, pozemek 1 087 m2 .............................999 000,- Kč
Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž ..............................890 000,- Kč
Rodinný dům s oplocenou zahradou v Červené Vodě. Výměra celkem 809 m2 ...................2 380 000,- Kč   
Rodinný dům v Novém Městě n/Met., 2 bytové jednotky, zahrada, garáž .......................3 350 000,- Kč
Rodinný dům v Hronově, 2 obytná křídla, udržovaná zahrada, krytý bazén .....................5 900 000,- Kč

Cena: 3 490 000,- Kč

VZPOMÍNKA
Dne 11. července 2017 uběhne 7 smutných let 

od úmrtí mého manžela,

pana Oldřicha Štrofa,
dlouholetého zaměstnance Úřadu práce v Náchodě

Prosím, kdo jste ho znali, zavzpomínejte 
na okamžik s námi.

Manželka Zdena a dcera Sylva s rodinou

VZPOMÍNKA
Dne 8. července 2017 

by oslavil 77. výročí narození

pan Jiří Šolc z Náchoda.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají synové Jiří, Jan a Aleš

VZPOMÍNÁME
Dne 17. 7. 2017 uplynou 4 smutné roky, 

kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, 
dědeček, pradědeček a bratr, 

pan Evžen Pilarčík ze Žďárek.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka Helena,  dcera Jana s rodinou, 
vnučka Lucie s rodinou  a sestra Míla s rodinou 

CHYBÍŠ NÁM
Dne 9. 7. 2017 uplynou 3 roky, kdy nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, tatínek, syn,  bratr a dědeček, 
pan Zdeněk  Pinkava.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Manželka Ludmila, maminka Věra, děti Petr, 
Radim a Lenka s rodinami a bratr Jaroslav

Malířský workshop
 Zajímavým příkladem česko – 
polské regionální spolupráce je 
i  Letní malířský workshop. Pro-
běhne například v  sprnovém ter-
mínu - v  době hlavních školních 
prázdnin -  v polském městě Nowa 
Ruda. Určen je pro mládež ve věku 
15 – 18 let.

Naďa Doležalová – životem s múzou Thalií po boku
 Před 90 roky se narodila vý-
znamná jaroměřská divadelní re-
žisérka Naďa Doležalová (1927). 
Byla to původně laborantka, úřed-
nice, vychovatelka, knihovnice, 
a  v  Jaroměři je především známá 
jako zasloužilá  amatérská hereč-
ka a  erudovaná divadelní režisérka 
DS Vrchlický v  Jaroměři, nositelka 
Zlatého odznaku J.K. Tyla (2007). 
Narodila před 90 lety dne 16. května 
1927 ve Dvoře Králové nad Labem 

v  kulturně založené rodině uči-
tele, který byl prý obávaným di-
vadelním kritikem.   Jako vůbec 
první členka DS Vrchlický získala 
odpovídající vzdělání pro výkon  
divadelní režie. V  letech 1962 - 
1964 s  výborným prospěchem 
absolvovala při Krajském osvěto-
vém středisku v  Hradci Králové 
dvouleté studium divadelní režie.  
Od roku 1963 do dubna 1997 jako 
režisérka nastudovala 26 inscenací. 

K hostování ve svých režijně vede-
ných hrách často zvala profesionál-
ní herce. Za zásluhy o rozvoj ama-
térského divadla v  naší Jaroměři 
obdržela paní Doležalová  čestné 
uznání, diplom a  pamětní medaili 
města Jaroměře (1997). Děkujeme 
ji za  veškerou kulturní a  divadel-
ní práci a do dalších let jí přejeme 
hodně zdraví a spokojenosti!

PhDr. Jiří UHLÍŘ 
(redakčně kráceno)

„Ve zdravotnictví jsou i dobré zprávy“, říká náměstek 
hejtmana Aleš Cabicar

* Pane náměstku, jak se snažíte po-
moci při stabilizaci zdravotního per-
sonálu? Jaké v  této věci Královéhra-
decký kraj činí kroky?
„Nejdříve mi dovolte pár dat. V těchto 
dnech evidujeme ve  všech nemocni-
cích a  ostatních zdravotnických za-
řízeních, kterých je Královéhradecký 
kraj zřizovatelem, schodek přibližně 
73 nelékařského zdravotnického per-
sonálu (zdravotní sestry, sanitáři – 
pozn. redakce) a přibližně 52 lékařů či 
lékařek. Tento stav samozřejmě klade 
silné nároky na  naše doktory a  sestry 
zejména u  oborů, kde držíme směn-
ný provoz. V  ONA se jedná zejména 
o pracoviště interny. Je několik způso-
bů, jak se snažíme situaci zlepšit, kraj 
fi nančně podporuje proces umístění 
lékařů například z Ukrajiny, či Polska, 
zde v Náchodě se velmi daří spoluprá-
ce s  polskou Vratislaví, kdy u  nás již 
působí několik fyzioterapeutů a  mám 
informace od vedení nemocnice, že je 
možnost tuto spolupráci ještě rozšířit. 
Další cestou je naše snaha zafi xovat bu-
doucí lékaře k závazku působit v našich 
zdravotnických zařízeních po  ukon-
čení studia, což v  praxi znamená, že 
poskytujeme cestou Zdravotnické 
nadace založené krajem jednorázový 
motivační příspěvek ve  výši 120.000 
korun posluchačům šestých ročníků 
lékařských fakult po celé republice prá-
vě proti závazku čtyřletého působení 
u nás. Působím jako předseda Správní 
rady této nadace, velmi úzce spolu-
pracujeme i  s  Lékařskou fakultou UK 
v  Hradci Králové, její děkan pan pro-
fesor Červinka je rovněž členem správ-
ní rady této nadace. V  současnosti se 
správní rada bude zabývat myšlenkou, 
jak zahrnout a  jaké mechanismy na-
stavit nejenom k  lékařům, ale i  zdra-
votním sestrám. Ty se rovněž snažíme 

získat třeba opět v  sousedním Polsku, 
konkrétně v Jelení Hoře je střední zdra-
votnická škola, která úzce spolupracu-
je s  naší „zdrávkou“ v  Trutnově a  již 
se někteří studenti byli podívat třeba 
v  nemocnici v  Trutnově jako na  své 
případné budoucí pracoviště.“
* Často slýcháváme o fi nančním pod-
hodnocení zdravotnických sester. Co 
děláte v této věci? Snažíte se pro sest-
ry najít další zdroje?
„Samozřejmě ano. Již jsem předložil 
zastupitelstvu možnost čerpat na platy 
nelékařského zdravotnického personá-
lu dotační tituly k  tomu určené, které 
bude vypisovat Ministerstvo zdravot-
nictví ČR. Celý proces je v chodu, tady 
bude kraj resp. zdravotnický odbor 
shromažďovat požadavky od  všech 
poskytovatelů akutní lékařské péče, 
tzn. že třeba i od FN Hradec Králové. 
Výsledkem bude navýšení základního 
platu u sester pracujících ve směnném 
provozu u  akutní péče o  2000 Kč mě-
síčně s platností možnou od 1.7. 2017 
do  31.12. 2017. Od  1.1. 2018 by mělo 
být dle příslibů MZ ČR toto navýšení 
zahrnuto do  nové úhradové vyhlášky, 
která se zpracovává.“
* Vraťme se k nemocnici v Náchodě. 
Jak to vypadá s přestavbou?
„V současné době bylo vydáno přísluš-
né povolení, které zohledňuje mírné 
změny, které jsme udělali a nyní se čeká 
na jeho nabytí právní moci. Po té se bez 
nějakých zbytečných prodlev vypíše 
standardní výběrové řízení. Tady bych 
rád podotknul, že jsme ještě jednou celý 
projekt prošli s jednotlivými primariáty 
ONA, neboť právě lékaři jako budou-
cí uživatelé nového pavilonu musí mít 
možnost se detailně seznámit s projek-
tem a případně ho připomínkovat.“
* Magnetická rezonance by tedy měla 
být jako první?

„Ano, bude. Magnet považuji do  bu-
doucna za standardní diagnostické zaří-
zení a to, že potřební čekají na vyšetření 
na rezonanci až několik měsíců, je neú-
nosné. Krajští zastupitelé nám již schvá-
lili účelovou dotaci 46 mil na pořízení 
této lékařské technologie, nicméně 
svázali mne podmínkou, že doložíme 
ochotu zdravotních pojišťoven zahr-
nout náchodský magnet do  systému 
úhrad. Musím říci, že ta jednání nebyla 
jednoduchá, ale potřebná prohlášení 
pojišťoven již máme k dispozici a budu 
o tom informovat zastupitele na jedná-
ní krajského zastupitelstva v září. Tímto 
se otevře možnost soutěže o dodavatele 
a následně poskytnutí zmíněné krajské 
dotace. První vyšetření pacientům by 
tedy mohla být pacientům poskytnuta 
koncem tohoto roku či začátkem příš-
tího nejpozději.“
* Co byste našim čtenářům a  vašim 
pacientům rád řekl na  závěr našeho 
rozhovoru?
„Ve  zdravotnictví není lehká situace, 
a  týká se to celé republiky. Ale když 
bych se přesvědčoval, že to je neřešitel-
né, nezlepšitelné, zkrátka jenom černé, 
začal bych vidět ty věci jenom černě 
a už bych asi tuto dobu dělal něco jiné-
ho. Osobní zkušenost, kdy jsem byl nu-
cen pár dní hospitalizace na náchodské 
chirurgii, mě opět přesvědčila, že naše 
sestry a lékaři jsou vstřícní, vlídní, pro-
fesionální, i když jsou momentálně pod 
silným tlakem. Takže kdyby mi někdo 
tvrdil, že to tak není, řekl bych mu, že 
nemluví pravdu. A jestli mohu na úplný 
závěr touto cestou poděkovat náchod-
ské chirurgii vedené panem primářem 
Vokůrkou a  sestrám tam pracujícím 
za profesionální péči a vlídnost, kterou 
mi poskytli, byl bych rád.“
* Děkuji za rozhovor.  Karel Petránek

 V  posledních týdnech stále častěji slýcháváme o  problémech v  našem 
zdravotnictví, které se týkají plošně všech zdravotnických zařízení v České 
republice. Neutěšená situace ohledně personálního podstavu či platového 
ohodnocení nelékařského zdravotnického personálu jsou jedny z nich. Pro-
to se Echo zeptalo náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje pro zdra-
votnictví Aleše Cabicara na situaci v Královéhradeckém kraji a zejména 
na situaci v největším poskytovateli zdravotních služeb v našem regionu, 
kterou je Oblastní nemocnice Náchod (ONA).

Výstava v lapidáriu
 Broumovská skupina kostelů 
se prezentuje v Novém Městě nad 
Metují prostřednictvím fotogra-
fi í Jana Záliše a  Martina Mádla. 
Výstava  je otevřena v  lapidáriu 
Městské galerie Zázvorka až 
do 30. září t.r. 

Hronovská pouť
 V  Hronově proběhne v  termí-
nu 15.-16. července tradiční pouť. 
Park A. Jiráska se stane dějištěm 
koncertního show pro nejmenší 
diváky i  prostorem pro kouzelnic-
ké vystoupení. Chybět nebude ani 
koncert Vlasty  Horvátha s kapelou. 

„Čistá Skalice“ 
 Již jedenáct ročníků trvá soutěž 
Čistá obec, ve  které ve  třídění od-
padů soutěží obce a města Králové-
hradeckého kraje. V kategorii měst 
do  5001 obyvatel v  oblasti třídění 
elektroodpadu zvítězila Česká Ska-
lice. Gtratulujeme! 

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 5. července 2017 uplynuly dva smutné roky, 

kdy nás navždy opustil pracovitý a skromný člověk, 
pan Robert Šorfa ze Suchého Dolu.

Kdo jste ho znali a měli rádi, 
věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

Bratr Jiří s rodinou

Svaz důchodců v Náchodě  přeje všem seniorům krásné 
prožití letních měsíců.
Na programy do klubovny vás pozveme začátkem září.

Informace k pobytu v hotelu MAS 
v termínu 25. 2. - 4. 3. 2018 – zbývají 2 volná místa.
V případě zájmu se ohlaste na tel. 775 242 562 A. Polákové

Senior klub v Náchodě „HARMONIE 2“ 
ČERVENEC - SRPEN 2 0 1 7
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Pas  Magnum
Kamenice 113, Náchod

2. patro

POSLEDNÍ VOLNÉ BYTY K PRODEJI

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

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

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

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

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

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

parkovišti a většina bytů též terasou 
či balkonem.

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

Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 18.7.2017.

Obecné předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků

fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, 
která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt
dosažení věku 18 let
znalost jednacího jazyka
bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

Požadujeme
vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou 
praxe v oboru nebo zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou
znalost zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
v platném znění výhodou
řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič/ řidička
dobrá znalost práce na PC
komunikativnost a vstřícný přístup k občanům

Nabízíme
pracovní poměr na dobu neurčitou
nástup do pracovního poměru 1. 9. 2017 nebo dle dohody
platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění (9. platová třída)
5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, příspěvek na dovole-
nou, pružná pracovní doba, možnost dalšího vzdělávání a další výhody dle kolektivní 
smlouvy

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
na obsazení funkce

odborný pracovník/odborná pracovnice
odboru životního prostředí na úseku ochrany 

zemědělského půdního fondu, s místem výkonu práce v Náchodě.

OXFORD I „RODIŠTĚ“ HARRYHO POTTERA
 Čtyřicet žáků sedmých až devátých 
ročníků ze Základní školy Komen-
ského z Nového Města nad Metují se 
ve dnech 5. – 9. května 2017 zúčast-
nilo poznávacího zájezdu do Londý-
na. Připravila jej pro ně paní učitelka 

anglického jazyka Michaela Novotná 
ve spolupráci s cestovní kanceláří Jany 
Hudkové. Hlavním cílem bylo nejen 
poznání nejznámějších londýnských 
památek, ale i  návštěva Oxfordu 
a  ateliérů Warner Bros. Studio Tour, 

kde vznikaly jednotlivé díly Harryho 
Pottera. Velkým zážitkem pro děti za-
jisté bylo i ubytování v rodinách, kdy 
měly možnost prověřit své znalosti 
angličtiny a poznaly život obyčejných 
Angličanů.                                         SN

Přijmeme nového člena týmu na pozici

PLC programátor /
konstruktér elektro
Hledáme do party člověka, který se rád zapálí pro věc a je schopen týmové práce.

Popis pozice:
>  komunikace se zákazníky, analýza jejich potřeb, vypracování specifikace zařízení
>  tvorba cenových nabídek
>  objednávání komponentů pro rozvaděče
>  vedení samostatných projektů
>  tvorba dokumentace, schéma EPLAN, návody, výrobní dokumentace…
>  vývoj, případně výroba, montáž a kompletace elektronických výrobků
>  programování PLC Siemens Simatic
>  zapojení, oživení a servis strojů u zákazníků v rámci ČR
>  zaškolení obsluhy u zákazníka, technická podpora
      
Co požadujeme:
>  zkušenosti s tvorbou dokumentace
>  znalost PLC automatů, sběrnic, senzorů
     a akčních členů (Profibus, Profinet)
>  programování PLC nebo C
>  smysl pro odpovědnost za svěřené projekty
>  řidičský průkaz skupiny „B“
>  VŠ popř. VOŠ nebo SŠ v oblasti IT
     nebo elektrotechnického směru  

Co nabízíme:
>  nabízíme práci v prosperující společnosti s týmem zkušených vývojářů
>  spolupráci na projektech pro mezinárodní firmy
>  příjemné a přátelské pracovní prostředí
>  rozmanitou náplň práce
>  plně hrazené stravování
>  důchodové připojištění
>  notebook a mobilní telefon
>  možnost částečné práce z domova - Home office
>  motivující platové ohodnocení
>  možnost dalšího odborného i osobního vzdělávání a profesního růstu

Nehledáte-li jen zaměstnání, ale tvůrčí práci plnou akce a dobrodružství, pak Vás
rádi uvítáme na palubě. Nástup možný ihned. Životopis a motivační dopis prosím
zasílejte na: solcova@smart-tec.cz.

Co oceníme:
>  zkušenosti s prostředím EPLAN
>  schopnost samostatného rozhodování
>  komunikativní dovednosti na dobré úrovni
>  chuť učit se novým věcem
>  schopnost pracovat pod tlakem
>  znalost anglického jazyka

www.smart-tec.cz

Expozice zimních 
sportů
 Až se zeptáte v  zimě, co dělali 
v Polici nad Metují v létě, můžete se 
dočkat odpovědi, že otevírali expo-
zici zimních sportů. Umístěna bude 
v  Muzeu města Police nad Metují 
v benediktinském klášteře, kde do-
plní prohlídkovou trasu muzea, je-
jíž součástí může být (na vyžádání) 
i  prohlídka barokní roubené školy 
z konce 18. století. 

Děkujeme
Jménem naší maminky 
paní Marty Jiráskové 
bychom touto cestou 
rády poděkovaly 
za záchranu života a následnou 
úžasnou péči celému týmu 
neurochirurgického oddělení 
Fakultní nemocnice v Hradci 
Králové. Obrovský dík patří 
nejen lékařům MUDr. Tomáši 
Česákovi Ph.D., MUDr. Václavu 
Málkovi Ph.D. a MUDr. Pavlu 
Póczošovi, ale i všem sestřič-
kám (bratrům) a sanitářkám.
Děkujeme moc, 
jste opravdu skvělí! 
Dcery Martina a Kateřina

Poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval  
MUDr. Hercíkovi  a sestrám 
chirurgického oddělení Oblastní 
nemocnice v Náchodě 
za obětavou 
a profesionální péči 
při mém léčení.  
Rudolf Marek, 
Nové Město nad Metují

Vášeň pro barvu
 Až do  10. září můžete navštívit 
prestižní výstavu v  Galerii výtvar-
ného umění v Náchodě. Jejím obsa-
hem jsou díla Filippa Andrejeviče 
Maljavina (1869 - 1940). Na  vý-
stavě s  názvem Vášeň pro barvu 
participují i  Ruské středisko vědy 
a  kultury v  Praze, Národní galerie 
v Praze a další subjekty. 
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SRAZ VETERÁNŮ NA ŠPINCE
Kdy: 15. 7. 2017 od 13  do cca 18 hod.

Kde: Areál rybníku Špinka u Červeného Kostelce
K vidění budou historická vozidla různých značek a typů, 

vystoupení hasičů a vodní záchranné služby 
a další bohatý program pro dospělé i děti.

Pozvánka do Muzea kočárků
 Raritní a  v  Evropě velmi ojedině-
lá expozice kočárků, panenek a  pa-
tentních listin na vás čeká v Náchodě 
v  tamním soukromém muzeu. Najde-
te jej v ulici Za Sodovkárnou (pod fi -
nančním úřadem). Navigaci vám 
poskytne rovněž i  webová prezentace 
www.starozitnekocarky.cz. Každý z nás 
se v minulosti s dětským kočárkem dů-
věrně setkal, ale jenom nám to nějak 

nepřišlo. Nyní   si můžete své vzpomín-
ky osvěžit a potěšit se nádherou těchto 
starožitných kočárků. V muzeu na plo-
še 220 m2 můžete obdivovat skvosty vy-
robené od roku 1838 až do roku 1970. 
Výstava kočárků je doprovázena dobo-
vými dekoracemi, jako jsou panenky, 
hračky, pokojíčky nebo různými tech-
nickými zajímavostmi v  podobě růz-
ných výrobních patentů.
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BERÁNEK NÁCHOD a.s.
 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka 

Úterý 12. září 2017 v 19.00 hodin
 Divadlo U Hasičů Praha

Debbie Isitt: ŽENA, CO UVAŘILA SVÉHO MANŽELA
                      Produkce, scéna a režie: Petr Kracik                     Originální a vtipná černá komedie                           
Hrají: Ilona Svobodová, Nela Boudová, Otmar Brancuzský

Vstupné: Kč 240,- 220,- 200,-

Pondělí 30. října 2017 v 19.00 hodin
Divadlo Kašpar Praha

Jiří Suchý, Jiří Šlitr: JONÁŠ A TINGL TANGL
Režie: Jakub Špaček                                                                                                    Uctivý remake

Hrají: Petr Lněníček, Zdeněk Dočekal, Adéla Petřeková, Veronika Němcová, Pavel Husa a Klára Böhmová
Vstupné: Kč 260,- 240,- 220,-

Neděle 26. listopadu 2017 v 19.00 hodin
Divadlo Kalich

Tennessee Williams: BÁJEČNÁ NEDĚLE V PARKU CRÉVE COEUR
                          Režie: Iva Janžurová                                                             Cituplná komedie
Hrají: Iva Janžurová, Sabina Remundová, Lucie Žáčková, Barbora Munzarová
                                                                                                               Vstupné:  Kč 340,- 320,- 300,-

Středa 6. prosince 2017 v 19.00 hodin
Buranteater Brno
                                                                                           John Buchan a Alfred Hitchcock: 39 STUPŇŮ
                     Režie: Mikoláš Tyc                                                    Bláznivá špionážní komedie 
Hrají: Michal Isteník, Ivana Krmíčková, Petr Jarčevský, Petr Tlustý a Pavel Novák
                                                                                                             Vstupné: Kč 200,- 180,- 170,-

Úterý 16. ledna 2018 v 19.00 hodin
Divadlo v Rytířské Praha
                                                              Donald Churchill: CHVILKOVÁ SLABOST
                              Režie: Petr Hruška                                                                 Jímavá komedie
Hrají: Petra Špalková, David Matásek a Sandra Černodrinská
                                                                                              Vstupné: Kč 320,- 300,- 280,-

Únor 2018
A studio Rubín
                                                                                                  Petr Kolečko: PADESÁTKA
                           Režie: Vojtěch Kotek               „Dědova zlomená hůlka je takovej jizerskej Eycalibur.“
Hrají: Ondřej Pavelka, Jakub Prachař, Marek Taclík
Představení je nevhodné pro děti do 15 let.
                                                                                                               Vstupné: Kč 320,- 300,- 280,-

Středa 14. března 2018 v 19.00 hodin
 Divadlo Palace Praha
                                                                                                              Liz Lochheadová: PERFECT DAYS
                     Režie: Petr Kracik          „Pro ženy, které chtějí být šťastné, a muže, kteří se toho nebojí.“
Hrají: Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, Petra Jungmanová, Dana Syslová, Vilém Udatný a Jan Hofman
                                                                                                Vstupné: Kč 320,- 300,- 280,-

Pátek 20. dubna 2018 v 19.00 hodin
Rádobydivadlo Klapý

                                                                                            V. Vančura, R. Felzmann: ROZMARNÉ LÉTO
                      Úprava a režie: Jaroslav Kodeš       Velmi populární humoristická novela Vladislava Vančury

                                                                                                                 Vstupné: Kč 120,- 100,- 80,-
           

Květen 2018
Divadlo A. Dvořáka Příbram
                                                 Woody Allen: PROKLETÍ NEFRITOVÉHO ŠKORPIÓNA
                       Režie: Milan Schejbal                                               Rozkošně bláznivá komedie
Hrají: Bohumil Klepl, Anna Fixová, Vladimír Senič, Martin Dusbaba, Eliška Dohnalová, Filip Müller a Roman Štabrňák
                                                                                                                Vstupné: Kč 360,- 340,- 320,-

Červen 2018 
Náchodská divadelní scéna 

Titul inscenace je zatím utajen.                        
                                                                                                                                                                                                Vstupné: Kč 120,- 100,- 80,-

Středa 13. září 2017 v 19.00 hodin
 Divadlo U Hasičů Praha

Debbie Isitt: ŽENA, CO UVAŘILA SVÉHO MANŽELA
                         Produkce, scéna a režie: Petr Kracik                     Originální a vtipná černá komedie                           
Hrají: Ilona Svobodová, Nela Boudová, Otmar Brancuzský           
Vstupné: Kč 240,- 220,- 200,-

 Úterý 31. října 2017 v 19.00 hodin
Divadlo Kašpar Praha

Jiří Suchý, Jiří Šlitr: JONÁŠ A TINGL TANGL
Režie: Jakub Špaček                                                                                                    Uctivý remake

Hrají: Petr Lněníček, Zdeněk Dočekal, Adéla Petřeková, Veronika Němcová, Pavel Husa a Klára Böhmová
Vstupné: Kč 260,- 240,- 220,-  

Čtvrtek 30. listopadu 2017 v 19.00 hodin
Městské divadlo Mladá Boleslav

Jeffrey Hatcher: KRÁS(K)A NA SCÉNĚ
Režie: Petr Mikeska                             Výlet do shakespearových časů a světa herců

Hrají: Daniel Bambas j.h., Roman Teprt, Martin Hrubý, Alena Bazalová, Petr Prokeš, Ivo Theimer, Eva Reiterová a další
Vstupné: Kč 240,- 220,- 200,-  

Úterý 5. prosince 2017 v 19.00 hodin
Divadlo Bez zábradlí Praha

Yasmina Reza: ART
Režie: Karel Heřmánek              Kolik pravdy, upřímnosti a tolerance unese přátelství?

Hrají: Karel Heřmánek, Josef Carda, Zdeněk Žák
Vstupné: Kč 320,- 300,- 280,-  

Neděle 14. ledna 2018 v 19.00 hodin
Divadlo Kalich Praha

John Fiske: ZKÁZA TITANICU
  Režie: Jakub Nvota                          Vtipná parodie pro dva herce v mnoha úlohách

Hrají: Miroslav Vladyka a Filip Blažek 
Vstupné: Kč 300,- 280,- 260,-

Pondělí 12. února 2018 v 19.00 hodin 
Divadlo Pod Palmovkou

Woody Allen: MOCNÁ AFRODÍTÉ
Režie: Štěpánek Vojtěch     Nejdojemnější komedie Woody Allena nejen o mileneckém mnohoúhelníku

Hrají: Zdeněk Kupka, Tereza Dočkalová, Vendula Fialová, Stanislav Šárský, Ondřej Volejník, Jan Hušek, 
Milan Němec a další…Vstupné: Kč 340,- 320,- 300,- 

Čtvrtek 15. března 2018 v 19.00 hodin
Divadlo Palace Praha

Liz Lochheadová: PERFECT DAYS
Režie: Petr Kracik          „Pro ženy, které chtějí být šťastné, a muže, kteří se toho nebojí.“

Hrají: Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, Petra Jungmanová, Dana Syslová, Vilém Udatný a Jan Hofman
Vstupné: Kč 320,- 300,- 280,-

 Sobota 21. dubna 2018 v 19.00 hodin
Rádobydivadlo Klapý

V. Vančura, R. Felzmann: ROZMARNÉ LÉTO
Úprava a režie: Jaroslav Kodeš        Velmi populární humoristická novela Vladislava Vančury

Vstupné: Kč 120,- 100,- 80,-

Květen 2018
Divadlo A. Dvořáka Příbram Neil Simon: RANDE S DUCHEM

Režie: Milan Schejbal
Spisovatelka Rose, před časem velmi slavná, se po smrti přítele Walshe, rovněž úspěšného spisovatele, stáhla do soukromí.
Hrají: Eva Holubová, Oldřich Vízner, Anna Fixová, Vojtěch Záveský/Jiří Vojta 
Vstupné: Kč 340,- 320,- 300,-

-

v Náchodě     Divadelní předplatné v sezoně 2017/2018 „MODRÉ“ a „ZELENÉ“

Předplatné nabízíme za cenu Kč 1 800,-, Kč 1 650,- a Kč 1 400,-
 Prodej pro stávající předplatitele bude zahájen od 19. 6. 2017 a potrvá pouze do 15. 7. 2017v Městském informačním centru v Náchodě. 
V tuto dobu budete mít možnost zakoupení svého místa a bude pouze na Vás, jestli si vyberete „MODRÉ“ nebo „ZELENÉ“ předplatné. Předplatitelé „Klubu mladého diváka“ z loňské sezony si mohou volná 
místa vybrat od 16. 7. 2017. Noví zájemci o divadelní předplatné jak „MODRÉ“ nebo „ZELENÉ“ budou mít možnost od 17. 7. do 20. 8. 2017 zakoupit si neobsazená místa dle svého zájmu a výběru. 
Prodej probíhá pouze v Městském informačním centru v Náchodě Otevírací doba: po - pá  8.00 - 12.00 hodin, 12.30 - 17.00 hodin                 so -  ne  8.00 - 12.00 hodin, 12.30 - 15.00 hodin                  
Rezervace permanentek probíhá telefonicky na 491 426 060 nebo písemně na adrese: Městské informační centrum, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod nebo na e-mail: infocentrum@mestonachod.cz. 
Rezervované permanentky vyzvedněte do 7 dnů od rezervace. Platbu je možno provést hotově nebo platební kartou.                      Další informace na našich stránkách www.beraneknachod.cz.

Hašpl a.s. Velké Poříčí
http://www.haspl.czpřijme

Seřizovače
Požadujeme:
• vyučen nebo vyučen s maturitou ve strojírenském
oboru
• třísměnný provoz
• spolehlivost, zodpovědnost
Nabízíme:
• po zaučení možnost pracovního poměru na dobu
neurčitou
• týden dovolené navíc
• příspěvek na stravování
Náplň práce:
• seřizování a obsluha strojů

Své životopisy zasílejte na email personalni@haspl.cz
    +420 491 401 718 paní Procházková,
    +420 491 467 241 paní Kubečková

Legendární skupina Buty okoření 16. srp-

na slavnostní zahájení 63. Mezinárodního 

folklorního festivalu Červený Kostelec. 

 

Tato hudební  skupina původem z  Ostravy, 
která vznikla v  roce 1986 ze skupin U238 a B 
komlex patří mezi hvězdné stálice české hu-
dební scény. 

V hudbě skupiny Buty se mísí velké množství 
hudebních stylů (rock, folk, folklor různých et-
nik, country, jazz, bigbít a další) s nápaditými 
vtipnými texty. Každé album se od předešlého 
výrazně odlišuje. V přírodním areálu se tak mů-
žete těšit na hity jako např. Nad stádem koní, 
František, Krtek, Vrána, Chtěl bych se jmeno-
vat Jan a další. Předskokanem této legendár-
ní kapele bude v  Červeném Kostelci domácí  

Kostelecká cimbálovka (v  roce 
2016 zde dělala předskokana 
známé kapele Čechomor). 

Ve  spolupráci s  Městským 

kulturním střediskem Čer-

vený Kostelec jsme pro vás 

připravili soutěž, ve  které se 

hrálo o čtyři vstupenky (2+2) 

na koncert skupiny Buty.

 

Stačilo správně odpovědět 

na  naši soutěžní otázku:  

Jaké jméno patří jednomu 

ze zakládajících členů skupiny Buty?

Správné jméno v naší nabídce bylo  Radek 

Pastrňák.

Ze správných odpovědí jsme vylosovali dva 

výherce, kteří obdrží vždy dvě vstupenky 

na koncert skupiny Buty. 

Jsou to: paní Iveta Vítová z Provodova  

- Šonova a pan Miloslav Šváb z Červeného 

Kostelce. GRATULUJEME! 

 
Vstupenky na koncert Buty jsou v omezeném 
počtu  v prodeji v IC Červený Kostelec, IC Ná-
chod, IC Česká Skalice, IC Hronov a  IC Police 
nad Metují. Na koncert je možné vstupenky re-
zervovat na webu www.mksck.cz, a poté do 5 
dní vyzvednout na  výše uvedených místech, 
online prodej není možný. Cena vstupenek je  
do 31. července 150 Kč a od 1. srpna 170 Kč.

Soutěžili jste s novinami ECHO a vyhráli jste 
vstupenky na koncert skupiny Buty!
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STAÈÍ
AVOLATZ

HOTOVOST

NA 13 A 16 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

AŽ  70.000 KÈ

Specialista na čalouněný nábytek
• sedací soupravy
• postele
• jídelní stoly a židle
• obývací stěny
• šatní skříně

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01

POSPÍCHAL S.R.O.
Jarní 22, 
460 01 Jablonec nad Nisou

NÁCHOD  
 491 421 787,  email: nachod@pospichal-strechy.cz

ÚPICE  
 499 881 189,  email: upice@pospichal-strechy.cz

www.pospichal-strechy.cz 

EKOFARMA BOŠINA
ROGRAM

ASOCIACE
SOUKROMÉHO 
ZEMĚDĚLSTVÍ

PŘIJĎTE SE SVÝMI DĚTMI A POZNEJTE 
FORMOU HRY VŠE O ŽIVOTĚ NA FARMĚ

Selské 
VSTUP ZDARMA

S

www.asz.cz
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pro rodiny 

Vernéřovice 248, okres Náchod

* Naučné stezky pro děti 

* rohlídka farmy 

* pívání a tancování s Myš & Maš, malování í
a obličej, balónkování, bubnování pro celou rodinu

 * elká herna pro děti pod širým nebem  

* rodej regionálních produktů přímo na farmě 

* ulinářská show z lokálních surovin

* va Hüttnerová - herečka, malířka, autorka nás
avede za domácím štěstím z tradic našich babiček 
ž do dnešních dob včetně autogramiády jejích
osledních knih

* Dokumenty o zdravých potravinách s Harvest Films

* možná přijde i kouzelník!
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Na rodinnou farmu za zdravými potravinami 
a spoustou zábavy
 I v  letošním roce se široké veřejnos-
ti otevírají brány farem členů Asociace 
soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR), 
a  to v  podobě celodenních Selských 
slavností zejména pro rodiny s  dětmi. 
Tentokrát se konají v  rámci projek-
tu „Dobré a  poctivé z  pole na  talíř“ 
a představí rodinné farmy jako výrobce 
zdravých a  kvalitních potravin. Dru-
há letošní Selská slavnost se uskuteční 
v sobotu 15. července na Ekofarmě Bo-
šina ve  Vernéřovicích na  Náchodsku, 
která se v  roce 2015 umístila mezi pě-
ticí nejlepších v  soutěži Asociace sou-
kromého zemědělství ČR Farma roku. 
Ekofarma Bošina je v  širokém okolí 
dobře známou a  hojně navštěvovanou 
farmou, kterou manželé Jan a  Lucie 
Bošinovi vybudovali ze zchátralého 
kravína. Dnes obhospodařují 350 hek-
tarů v  minulosti značně zanedbaných 
pozemků, věnují se chovu více než 
dvou stovek kusů masného skotu, pra-
sat a také mnoha druhů a plemen drů-
beže, naleznete zde i několik ovcí, koní 
a  poníků. Stěžejním produktem farmy 
je vyzrálé hovězí, vepřové a  drůbeží 
maso, funguje tu krásná stylová prodej-
nička. Návštěvníci slavností si budou 
moci prohlédnout celou farmu včet-
ně všech zvířat a  zemědělské techniky. 
Dlouholetý osvědčený partner Aso-
ciace - společnost Park Tři věže zajistí 
bohatý doprovodný program v podobě 

naučných stezek či velké herny pod 
širým nebem. Slow Food Prague - or-
ganizace, která celosvětově podporuje 
využití lokálních plodin a  potravin, 
nachystala pro děti workshopy a gastro 
hry ve  stylu „Škola chutí - jíme a  po-
znáváme všemi smysly.“ Nebude chybět 
ani zpívání a  tancování s  Myš & Maš, 
bubnování pro celou rodinu, malová-
ní na  obličej a  balónkování.  Zkrátka 
ale nepřijdou ani dospělí. Dočkají se 
praktické ukázky zpracování míst-
ních surovin spojené s  ochutnávkou, 

za domácím štěstím z tradic našich ba-
biček až do dnešních dob je zavede he-
rečka, malířka a autorka Iva Hüttnero-
vá, budou moci zhlédnout i dokumenty 
o zdravých potravinách. A odpoledne je 
čeká vystoupení country kapely.  
 Ještě nemáte program na  sobotu 
15. července? Teď již ano - přijeďte 
na Ekofarmu Bošina do Vernéřovic i se 
svými dětmi a poznejte formou hry vše 
o životě na farmě!         

Šárka Gorgoňová, 
vedoucí mediálního oddělení ASZ ČR 

Ekofarma Bošina je v širokém okolí dobře známou a hojně navštěvovanou farmou. 

Obch. firma v textilní oblasti příjme
ASISTENTKU DO OBCHODNÍHO ÚSEKU.

Svůj životopis zašlete na adresu:  
deptrade@deptrade.cz  

- SŠ vzdělání, komunikativnost,
znalost práce na PC,

- obsluha Excel, Word, řid.p. skup. B,
- znalost Aj a Polštiny 
(hovorově slovem i textem).

- zákl. znalost účetních operací

Léto otevřených kostelů 
Broumovska
 Pro obrovský zájem turistů, kteří 
na Broumovsko míří z celé Evropy, 
se letos otevřou broumovské kos-
tely veřejnosti po dobu celých let-
ních prázdnin každé úterý a sobotu. 
Vstupné bude dobrovolné a půjde 
předně na opravu těchto barokních 
skvostů. Kostely v Božanově, Martín-
kovicích, Otovicích a Šonově budou 
otevřeny v uvedených dnech v čer-
venci od 9-12 hod a v srpnu 14-17 
hod. Kostely ve Vernéřovicích, Heř-
mánkovicích, Ruprachticích a Viž-
ňově v červenci od 14 do 17 hodin 
a v srpnu od 9 do 12 hodin.  (red)
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ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

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

 TEL.: 722 907 510

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

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

TEL.: 722 907 510 

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

* Sympatický, zkušený, pohled-
ný pár na  úrovni, ona domina 
43, on 41, hledají mladší přítel-
kyni na  trvalé přátelství. E-mail 
o2zn@seznam.cz

*35letý muž hledá ženu 18 – 28 let, 
která by mu byla diskrétní přítel-
kyní pro občasné nezávazné schůz-
ky. Vše je na domluvě a vzájemných 
sympatiích. Možné pojmout i  jako 
jistou formu brigády, i  dlouhodo-
bě. Nejlépe Č.Skalice, Nové Měs-
to a  okolí. Ozvi se, nekoušu. TEL.: 
776 679 828
* Vdovec, bezdětný 178 cm, nekuř. 
z Náchoda by rád poznal hodnou-
ženu do 61 let z Náchoda a blízké-
ho okolí, která je nyní sama. TEL.: 
731 233 562
* 55 letá štíhlá, rozvedená neku-
řačka se ráda bude starat o  muže 
mírné povahy. Ráda vařím, výlety, 
pohodový vztah, jen vážně. Kontakt: 
alzbeta1972@seznam.cz

* Nechcete být sám - sama? Na-
bízíme Vám příležitost nalézt 
životního partnera. Seznamo-
vací agentura IRENA, Náchod. 
TEL.:736 768 114

*Prodám byt 3+1, 70m2, s  balko-
nem a  garáží, T. G. Masaryka, N. 
Město n. M. TEL.. 604 707 657
*Prodám udržovaný byt 3+1 
v družstevním vlastnictví v Nácho-
dě na  sídlišti u  nemocnice. Nová 
okna, zateplení. Sklep, lodžie, par-
kování u domu. Výměra bytu 76 m². 
Tel. 777 602 884, RK nevolat. Cena:  
1 190 000,- Kč
*Prodám udržovaný byt 3+1 
v  družstevním vlastnictví v  Ná-
chodě na  sídlišti u  nemocnice Vše 
v  dobrém stavu. Nová okna. Sklep, 
lodžie, parkování u  domu. Výměra 
bytu 76 m².Tel. 777 602 884, RK ne-
volat. Cena:  799 000,- Kč
*Pronajmu zděný byt 3+kk v  Ná-
chodě. Výborný stav v opraveném, 
zatepleném domě. Plastová okna, 
kuchyňská linka s  myčkou, krytá 
lodžie, sklepní kóje. Výměra bytu 
97 m². Tel. 777 602 884, RK nevolat. 
Cena:  11 000,- Kč/měs.+služby
*Pronajmu byt 2+kk v  Červeném 
Kostelci. tel:606 643 635
*Pronajmu nebo prodám byt 2+kk 
v  OV v  Náchodě ul. Běloveská 
(okna do  Montace). Byt je po  re-
konstrukci včetně kuch. linky. Ná-
jem 4800,- měs. + poplatky a kauce. 
Tel.774 224 446
*Pronajmu pěkný byt 2+1 v  Ná-
chodě, poblíž centra, 2.patro, zdě-
ný dům. Nájemné 5500 + energie. 
Kauce 15000,-Kč. Volný ihned. Tel. 
602 79 00 44
*Pronajmu byt 3 + 1 v  Nácho-
dě.  Nájemné 2500,-Kč + energie  
+ služby. Volné od 20. 6. 2017. Tlf: 
606 788 614
*Prodej družst. bytu 3+1 Branka 
Náchod, 4.p. 82m2. Klidná lokalita, 
výhled do přírody. Cena 1 090 000 Kč. 
RK nevolat. Tel. 774 669 387
* Prodám byt 3+1 v  Červeném 
Kostelci v centru města, po částeč-
né rekonstrukci, ihned volný. Cena 
1.150.000 Kč. Tel. 732  588  520. RK 
nevolat.
* Prodám DB 3+1 v  Hronově, 71 
m2, 4. p.  paneláku, jižní strana, 
s  balkónem 7 m. Tel. 723  358  615 
RK nevolat.

* Koupíme byt v osobním vlastnic-
tví v  okrese Náchod výhradně ve 
správě SBD Náchod. Uveďte cenu, 
velikost bytu a  jeho vybavení, ad-
resu a  podlaží. Platba v  hotovosti. 
Kontakt: gorceous@seznam.cz
* Hledám pronájem bytu v  OV, 
2+1 nebo 3+1 v  Náchodě. Nejlépe 
na sídlišti Plhov. Od července nebo 
srpna 2017. Tel. 606 505 212. Jen se-
riózně!

*Prodám rodinný dům v  Klato-
vech cena 4  000  000 Kč. Telefon 
608 182 600
*Koupím garáž v  Náchodě. Platba 
hotově, za  nabídky předem děkuji.
Tel.:777 225 962.

*Prodám zahradu se zděnou cha-
tou v  kolonii Broumov-Otovice. 
Info Tel. 736 603 169
* Prodám chalupu v  blízkosti Ná-
choda (Hronovsko: Velký Dřevíč). 
Po  částečné rekonstrukci (střecha, 
okna, přípojky). Větší pozemek 2800 
m2, v  blízkosti lesa, klidná lokalita, 
škola školka v místě, vhodné na re-
kreaci i  k  trvalému bydlení. Více 
info: tel. 731 062 328, cena k jednání 
1 300 000,-Kč.
* Prodám stavební pozemek s pro-
tékajícím potokem, možnost zho-
tovení rybníku, 2500 m2 na  okraji 
obce Dolní Radechová. Asfaltová 
cesta až na pozemek. Cena 990 000,-
Kč. TEL.:608 66 77 30

* Prodám hospodu ve  Vysokově, 
zn.jakékoliv využití, navr. cena 1,5 
mil. Kč. TEL.: 606 951 546 RK NE-
VOLAT
* Pronájem kanceláře v  Náchodě 
na Kamenici ve 2. patře s výtahem, 
WC a  kuchyňkou k  dispozici. Ve-
likost 28 m2 a 16 m2. Nyní výrazná 
SLEVA. Telefon 777 152 750 v pra-
covní dny
* Pronajmeme volné prostory 
pro provoz kavárny, jiných ob-
chodních služeb nebo pohybo-
vých aktivit jako cvičení, fi tcen-
trum a  jiné služby. Prostory se 
nachází na  Kamenici v  Náchodě 
v  I.patře se samostatným vcho-
dem. Investice do  zařízení a  vy-
bavení provozu jsou nutné. TEL.:
777 152 750 v pracovní dny

*Prodám masné králíky k  chovu, 
křížence belgických obrů.Šestajovi-
ce u Jaroměře. Tel.775 676 153
* Prodám funkční průmyslový šicí 
stroj MINERVA za 4.000 Kč. Červe-
ný Kostelec. Tel. 721 158 355

* Prodám palivové dříví 550,-
Kč/m3 i  s  dovozem. TEL.:
702 611 187

* Prodám nové chemické WC, vy-
savač na  popel. Cena dohodou. 
A  za  odvoz daruji stavební kámen. 
Stěhování. Tel. 702 589 633
* „Medíček, med, zdravý jsi hned.“ 
Prodej medu ze dvora, kontakt 
na včelaře 732 238 760 J. Týfa
* Prodám dřevěné dveře balko-
nové 2 ks 210x90, terasové 1ks 
210x180 dvojitě prosklené, udr-
žované. Zájemci zašlu foto. Mail: 
info@falkar.com. TEL.: 606 629 767

* Koupím jakékoliv staré fotoapa-
ráty a příslušenství - objektivy, sta-
ré fotografi e, reklamní fotografi cké 
materiály. Hodinky PRIM a náhrad-
ní díly na  hodinky PRIM. Platba 
v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, 
uniformy, vyznamenání i  z  obdo-
bí socialismu v  jakémkoli stavu. 
TEL.:603 549 451
* Koupím staré fi lmové plakáty 
a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoč-
ní ozdoby a  vše o  Vánocích. TEL.:
722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou po-
zůstalost. TEL.: 722 907 510
* Koupím staré fotografi e, fo-
toaparáty, vyznamenání, mince 
a bankovky, pohlednice a známky. 
TEL.: 724 020 858
* Koupím veškeré starožitnosti 
např. obraz, sklo, porcelán, hodiny, 
mince, pohlednice, knihy i  celou 
pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu 
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

* Koupím staré, nepotřebné 
i  poškozené věci. Hračky zn.I-
TES, KDN aj..vláčky TT, HO, 
MERKUR aj.aj., starožitný a chro-
movaný nábytek, hudební nástro-
je, hodiny, hodinky, fotoaparáty, 
rádia, voj.věci, obrazy, porcelán, 
automoto díly, atd.. Než něco vy-
hodíte, volejte 608 811 683

* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, 
PUŇŤA aj.staré časopisy, ko-
miksy, knihy, celé knihovny, po-
hledy, známky, plakáty, aj.papíro-
vý materiál, bankovky, mince, LP 
desky, CD atd. TEL.:777 579 920

*Erotický chat zdarma registra-
ce na www.SexChat21.com

* Provádím zednické a  řemesl-
nické práce. TEL.. 702 611 187

* Stříhání okrasných stromů 
a  keřů, s  možností odvozu větví 
a travní hmoty, sekání trávy a cel-
ková péče o  trávník, výsadba rost-
lin a keřů, terénní a výkopové prá-
ce, zahrada dle Vašeho přání. Péče 
i  v  době Vaší dovolené. Kvalitní 
a  cenově dostupné služby. TEL. 
737 564 496

* Nabízím práci minibagrem. 
Úpravy terénu, výkopy pro ba-
zény, čističky, zámkové dlažby, 
vodu, kanalizaci, el. a další. Cena 
dohodou. TEL.: 774 224 446

*Přijmeme na  rozvoz knih ženy 
i  muže (vhodné i  pro senio-
ry) 15 - 20 tis. Kč měsíčně. TEL.: 
777 803 359
*Sekání trávy a  údržba zahrad. 
Sekání s  možností odvozu trávy - 
celková péče o trávník (vertikutace, 
přihnojování, trávník bez krtin) - 
údržba, výsadba a střih živých plotů 
- výsadba rostlin - péče o  zahradu 
v době dovolených - komplexní 
péče o zahradu dle ročního období 
(péče o užitkovou i okrasnou zahra-
du, hrabání a likvidace listí, rytí zá-
honů). Kvalitní služby za rozumnou 
cenu. Tel. 603 147 456
*Svobodná matka s dvěma dětmi 5 
a 9 let hledá práci na farmě s mož-
ností bydlení, tel. 607 525 173

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

NEBYTOVÉ PROSTORY

RŮZNÉ

PRODÁM

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

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbraně, mince, 
hodinky, známky, odznaky apod.

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 
NÁCHOD, TEL. 606 564 930
Výkup i z pozůstalosti, z půdy, 

i při stěhování.
PO - ČT 9.00 - 16.00 

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

HROMOSVODY
montáž * opravy * revize

tel.: 776 543 988

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY

WWW.LTIZOLACE.CZ        

TEL.736 603 169

PROVIDENT
BEZHOTOVOSTNÍ = NÍZKÉ POPLATKY

HOTOVOSTNÍ = PENÍZE  IHNED

Tel.: 702 072 201

PŘIJMEME ŘIDIČE SKUP.B 
na brigádní nebo trvalý 

pracovní poměr.
Kontakt 602 411 666,

info@ekodelta.cz

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

NÁCHODSKO
776 353 038

 *Ráda pomohu dětem i  dospě-
lým s  jejich problémy v  rámci 
mých schopností v  oboru psycho-
logická astrologie. Náchod. TEL.: 
777 163 924

* KOUPÍM MOTOCYKLY - ja-
kékoliv, starší, nepotřebné, neú-
plné, překážející, díly, traktůrky 
i  jinou techniku rychlé slušné 
jednání. Tel.723 837 437

* Do  své sbírky koupím ČZ 175 
Skútr zvaný „prase“. Výhodou 
pěkný původní stav a  platný TP, 
za což dobře zaplatím! Děkuji! Tel.: 
606 515 966  t.krause@farmet.cz
*Člen klubu historických vozidel 
koupí nebo pomůže ocenit jakýko-
liv starý motocykl či vůz, případně 
vraky a  jakékoliv zbylé díly i drob-
nosti! TEL.:  606 515 966
* Prodám traktor, domácí výroba, 
motor SEAT IBIZA, naft a, je třeba 
vylepšit spojku, řazení - řízení, po-
jízdný. Dále prodám ke traktůrku 
káru 3 x 1,5 m. Vše za  18  000,-Kč. 
Tel. 737 530 012

* Dobrý den, sháním kocourka. 
ODMĚNA: 5000. Jak Vypadá? 
zeleno-žluté oči, černý ocas, 
obličej a záda, bílé břicho, pac-
ky, brada, polštářky (na  pac-
kách) měl všechny černé, nad 
očičkama měl méně chlupů. 
DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMA-
CE O  NĚM: stáří 3 roky, váha 
skoro 4 kg, ztráta ve Velké Poříčí, 
kocour domácí. Povaha: línější, 
mazlivý, náladový. A cizích lidí se 
nebál. Jestli jste ho někde zahléd-
li nebo máte tušení, že jste ho ně-
kde viděli,  tak napište na Email: 
terineckahajna@gmail.com nebo 
zavolejte na  číslo 735  908  821. 
A... když získáte jeho fotku tak 
by bylo fajn kdybyste mně ji za-
slali.

* Daruji koťata. TEL.: 731 934 758
* Prodám štěňata německého ov-
čáka s  PP z  CH.s. z  Vysokovské 
smečky. K odběru koncem červen-
ce. TEL.: 721 194 387

Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVAVYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 604 687 554 
STST

ČISTĚNÍ INTERIÉRŮ 
A KLIMATIZACÍ VOZIDEL

tel.: 775 268 129 
www.cisteauto.snadno.eu

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
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SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 8. 2017 r.

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

 

 

 
 

PRACOVNÍK (CE) VÝROBY 
 Mzda až 18.000 K  hrubého po zapracování 
 Benefity - 13. plat, stravenky, p ísp vky na dopravu, 

dovolenou 
 Jednosm nný provoz, nové pracovní prost edí aj. 
 Možnost práce na zkrácený pracovní úvazek, nebo 

dohodu 
 

 
Tel. 491 426 360, e-mail: info@adapt-electronic.cz 

ADAPT electronic CZ s.r.o.                    
se sídlem v Nízké Srbské 101, Machov, 
zabývající se výrobou v oblasti elektroniky 
a kabelové konfekce, hledá nové

• 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

Přij�te navštívit 

KORÁLKÁRNU 
v Červeném Kostelci, Sokolská 108.

Prodáváme už druhým rokem 
– české korále (mačkanice, ohňovky, 
rokajl, perly), Jablonecká bižuterie 
s kameny Swarovski a Preciosa, 

kovové komponenty, kůže, návlekový 
materiál, vlasová galanterie, 

tvořivé projekty pro děti.
Velké množství ukázkových výrobků. 
Vše, co u nás objevíte, naučíme Vás 

vyrábět. DÍLNY KAŽDÝ DEN! 
Otevřeno

Po – Čt  13:30 – 16:30
Pá  9:00 – 12:00, 13:30 – 16:30

So 9:00 – 11:00.
Těšíme se na vaši návštěvu

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

Drobné opravy, malování atd.
NEMOŽNÉ IHNED 

– ZÁZRAKY DO 3 DNŮ
Volejte od 8 do 18 hodin 

po – pá + víkendy
Tel. 777 894 162

HODINOVÝ 
MANŽEL PEPÍNO

Druhý ročník fotbalového turnaje starších žáků O POHÁR STAROSTY MĚSTA NÁCHODA se konal v so-
botu 17. 6. 2017. Nejlepším hráčem celého turnaje byl vyhlášen Filip SCHMORANZ z  hradeckého týmu  
(na fotografi i v druhé řadě čtvrtý zprava), který  letošní ročník vyhrál.  Foto Josef PEPA Voltr

MEGA LAST MOMENT DO ITÁLIE 
 poslední volné mobil-home

Itálie – Lido di Spina - kemp Mare e Pineta ****
• 4 bazény • animační programy pro děti a dospělé 

• obchody a restaurace • pozvolný vstup do moře • kemp v blízkosti centra 
• ubytování v mobil-home (2x ložnice, wc, sprcha)

Autobusem z Náchoda a okolí    21. 7. - 30. 7.   a  28. 7. - 6. 8.
5 900 Kč za osobu / při obsazení 2 osobami v mobil-home
5 200 Kč za osobu / při obsazení 3 osobami v mobil-home
4 800 Kč za osobu / při obsazení 4 osobami v mobil-home

 
Autem   22. 7. - 29. 7.  a  29. 7. - 5. 8.  - 10 000 Kč za mobil-home pro 6 osob 

Možnost objednat českou plnou penzi za 1 700 Kč za osobu

Informace: Cestovní kancelář SONA, Náchod, 
tel.: 606 073 615, 603 153 603, sona@sonatour.cz, WWW.SONATOUR.CZ

 o celkové výměře 34,80 m2 
v centru Náchoda 

- 2 samostatné místnosti 
+ sociální zařízení. 

Měsíční nájem Kč 4 tisíce 
+ Kč 1 tisíc za služby /teplo, 

voda, odpadky/. 

Info 733 131 189 

Pronajmeme nebytový prostor

Místo pro vaše podnikání
Místo pro vaše podnikání

PŘÁTELSTVÍ NA DLANI
9. 6. 2017 se uskutečnilo další společné setkání českých a polských 
dětí v rámci udržitelnosti projektu „ Přátelství na dlani“.
 České děti připravily pro polské 
kamarády pěší túru. Předem na-
studovaly mapu, vybraly nejkrat-
ší a  nejlepší cestu, zjistily některé 
zajímavosti o  místech, která tento 
den navštíví. Pak se vydaly přivítat 
polské děti, které přijely autobusem 
na  nádraží v  Náchodě. Společně se 
všichni vypravili směrem na Dobro-
šov. Asi po hodince cesty na ně čekal 
překrásný výhled na Náchod a oko-
lí. Bylo opravdu nádherně a všichni 
si užili úžasný rozhled z  dobrošov-
ské vyhlídky na  českou i  polskou 
stranu. Po  malém obědě jsme se  
všichni vypravili směrem dolů, zpět 

do Náchoda. V Bělovsi jsme si pro-
hlédli pěchotní srub Voda, kde jsme 
se dozvěděli zajímavé informace 
z  historie. V  Bělovsi jsme se také 
rozloučili s  polskými dětmi, kte-
ré se opět autobusem vrátily domů 
do  Kudowy. Naše partnerství trvá 
již pátým rokem. Je moc zajímavé 
sledovat  děti, které se již bez problé-
mů mezi sebou domluví, jak si spo-
lu povídají, jak si užívají společný 
den a vyjadřují přání se opět setkat 
v příštím školním roce. Poděkování 
patří také panu Pavlu Jirkovi, který 
se s námi podílel na organizaci výle-
tu.  Kolektiv ZŠ Pavlišovská

HLEDÁME ŘIDIČE 
NA BRIGÁDU 

NA ROZVOZ NÁBYTKU 
PO ČR.  

Občas svoz zboží z PL.
Požadujeme: ŘP sk. B, 

manuální zručnost,  sílu na 
výnosy, zákaznický přístup.
Čas v týdnu 1-2x celý den.

Kontakt: 774 07 22 11, 
info@ak-nabytek.cz

Městské divadlo Dr. Josefa Čížka 
v Náchodě  uvádí

92. koncertní abonentní cyklus
Komorní hudby 2017 /2018

20. září 2017 v 19.00 hodin
FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
Andreas Sebastian Weiser - dirigent

16. října 2017 v 19.00 hodin
Smyčcové kvarteto KUBELÍK KVAR-
TET a Robert PACOUREK - klarinet
Jan Marek - 1. housle, 
Dana Truplová - 2. housle, 
Karolína Strašilová - viola, 
Tomáš Strašil - violoncello

5. listopadu 2017 v 17.00 hodin
MISSA SOLEMNIS, OP 81 ZVANÁ 
KORUNOVAČNÍ
Václav Jan Tomášek
Sóla:  Helena Hozová - soprán
 Radka Rubešová - alt
 Václav Cikánek - tenor
 Jakub Hrubý - bas
Účinkují:
Rychnovský chrámový sbor
Eva Fuksová - sbormistryně
Besharmonie                        
Libor Sládek a Filip Beneš - sbormistři
Carmina alta   
Karel Štrégl - sbormistr
Orchestr učitelů 
ZUŠ Rychnov nad Kněžnou

21. listopadu 2017 v 19.00 hodin
GABRIELA EIBENOVÁ + CEMBALO
Gabriela Eibenová – zpěv 
a Martina Přibylová - cembalo

20. prosince 2017 v 19.00 hodin 
VÁNOČNÍ KONCERT 2017
Účinkují:
Komorní orchestr slávy Vorlové Náchod
Josef Vlach - dirigent
Pěvecký sbor HRON Náchod  
Ing. Vlastimil Čejp - sbormistr
Pěvecký sbor Dalibor Hronov  
Zuzana Meierová Genrtová - sbormistr

17. ledna 2018 v 19.00 hodin
FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
Jan Bartoš - klavír
Andreas Sebastian Weiser - dirigent

8. února 2018 v 19.00 hodin
VEČER KLASIKŮ 
Jiří Vodička - housle,
Martin Kasík - klavír

7. března 2018 v 19.00 hodin
KALABIS QUINTET 
Zuzana Bandúrová - fl étna, 
Jarmila Vávrová - hoboj, 
Anna Sysová - klarinet, 
Denisa Beňovská - fagot, 
Adéla Tribeneklová - lesní roh

11. dubna 2018 v 19.00 hodin
Antonio Vivaldi: 
ČTVERO ROČNÍCH DOB
Lucie Sedláková Hůlová - housle, 
Ensemble Lucis - komorní soubor

28. května 2018 v 19.00 hodin
CAMERATA NOVA NÁCHOD 2018
Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod
Josef Vlach - dirigent

7. června 2018 - v Kostele svatého 
Vavřince - na Masarykově náměstí 
v Náchodě
VARHANNÍ KONCERT
Pavel Svoboda - varhaník

Ceny abonentek pro koncertní 
sezonu 2017 / 2018   
Kč  950,-    Kč 800,-    Kč 600,-

Předplatné platí pro jednu sezonu a za-
hrnuje jedno předplacené místo na  11 
koncertů včetně Varhanního koncertu 
v Kostele svatého Vavřince. 
Prodej abonentek pro stávající abonenty 
bude zahájen 12. 6. a  potrvá do  14. 7. 
2017 (prosíme o předložení letošní prů-
kazky). 
Od 12. 6. bude zároveň probíhat prodej 
pro veřejnost a to na místa, která nebyla 
v loňské sezoně obsazena.
Prodej ostatních abonentek pro veřej-
nost bude zahájen 17. 7. a potrvá do 15.  
9. 2017. 

Prodej bude probíhat v  Městském in-
formačním centru v Náchodě, otevíra-
cí doba: po - pá od 8.00 - 12.00 hodin, 
12.30 - 17.00 hodin, sobota, neděle 8.00 
- 12.00 hodin, 12.30 - 15.00 hodin.
Rezervaci abonentek lze uskutečnit te-
lefonicky (491 426  060) nebo písemně 
na adrese Městské informační centrum, 
Masarykovo nám. 1, 547  01 Náchod, 
popřípadě na  e-mail: infocentrum@
mestonachod.cz. Rezervované perma-
nentky vyzvedněte do 7 dnů od rezerva-
ce. Platbu je možné provést hotově nebo 
platební kartou.

Slevy
• studentská individuální  Kč 150,-
• studentská hromadná   Kč 200,-  
 (platí při zakoupení min. 5 ks)
• pro děti do 14 let v doprovodu rodičů 

sleva na místo 50 %   
(nepřenosná na dospělou osobu)

Další informace Vám poskytneme 
na  tel.: 737  261  641 nebo na  našich 
stránkách www.beraneknachod.cz.
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Hotel ElkolH t l Elk v Náchodě
OTEVŘENA 

LETNÍ ZAHRÁDKA
OVOCNÉ LIMONÁDY, poháry

nová svěží SUDOVÁ VÍNA
pp

Rezervace na tel.: 608 824 331
více na www.hotelelko.cz

nebo www.facebook.com/hotelelko.cz 

HLEDÁME NOVÉ TVÁŘE 
DO RUBRIKY DÍVKA ECHA
Je-li Vám více než 15 let, zašlete svou fotografii 
(v rozlišení min. 300 dpi, s uvedením autora) 
na mailovou adresu: echo@novinyecho.cz 

Staňte se novou tváří naší pravidelné rubriky.

 
INFORMACE PRO UCHAZEČE:

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici nám zašlete na email  jarmila.krivdova@saviotechnics.com 
svůj aktuální životopis s připsáním Vaší platové představy a možného termínu nástupu.

Mezinárodní výrobní společnost se sídlem v Červeném Kostelci 
hledá vhodného kandidáta na pozici:

NÁKUPČÍ
Pracovní náplň:
• reportování vedoucímu nákupu, úzká 

spolupráce s výrobou a vývojovým oddělením
• organizace výběrových řízení
• hodnocení dodavatelů
• sledování vývoje na trhu s komoditami, 

zpracování získaných dat
• každodenní kontakt s dodavateli 

v ČR a v zahraničí
• vyřizování poptávek a nabídek
• vystavování objednávek v ERP systému
• správa kmenových dat v ERP systému
• zajišťování potřebné dokumentace

Požadujeme:
• SŠ technického zaměření
• Pracovní zkušenosti v automobilovém 

průmyslu výhodou
• Minimálně 3 roky praxe
• Výborná znalost MS Offi  ce
• Znalost anglického jazyka nutná, 

italský jazyk výhodou
• ŘP skupiny B

VÝROBNÍ 
TECHNOLOG 
(se zkušenostmi 
z automobilového průmyslu) 
Pracovní náplň:
• zodpovědnost za přidělenou technologii 

v závodě (kovoobrábění)
• stanovování parametrů výrobního zařízení
• optimalizace výrobních parametrů a příprava 

technologických postupů
• analýzy vad, stanovení jejich příčin 

a určování postupů jejich odstranění
• komunikace se zákazníkem

Požadujeme:
• SŠ/VŠ technického zaměření
• pracovní zkušenosti 

v automobilovém průmyslu 
• technické myšlení
• místo pracoviště na Královéhradecku
• Znalost anglického jazyka nutná
• ŘP skupiny B

Nabízíme:
• zázemí nadnárodní společnosti
• možnost osobního a odborného růstu

• velmi dobré pracovní ohodnocení
• nástup možný ihned

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

„A je to venku“
Na  podzim děti zakopaly a  na  jaře vy-
kopaly. Ptáte se o  čem je řeč? No přeci 
o  odpadcích. Celou zimu čekaly, co se 
bude dít. Jarní hloubení jámy na  naší 
školní zahradě bylo pro děti skutečným 
dobrodružstvím. Přenášely žížaly na zá-
honek, povzbuzovaly se slovy: „Chla-
pi, makáme...“, a  ta radost při objevení 
plechovky, sklenice či ponožky? Tímto 
jednoduchým pokusem děti snadno po-
chopily, že si příroda hned tak s nějakým 
odpadkem sama neporadí. Kéž se pro 
naši novou generaci stane samozřejmostí 
šetrné zacházení s odpady. Kolektiv dětí 
 a učitelek z MŠ Vítkova Náchod

 Jelikož všichni víme, že 1.června 
mají svátek naše děti, připravily pro ně 
i paní vychovatelky ze školní družiny 
při ZŠ Náchod – Babí v rámci tohoto 
dne zajímavý program.
 Za  krásného počasí jsme vyje-
li na  Pavlišov, kde jsme plnili růz-
né zábavné úkoly po  cestě směrem 
na místní hřiště. Tam nás čekal scho-
vaný poklad a projížďka na koni. Ne-
chybělo občerstvení nanukem.
 Užili jsme si společně báječné od-
poledne plné sluníčka a pohody.
Kolektiv ZŠ Náchod – Pavlišovská ul.

Vážení přátelé dobré hudby, koupání a  příjemného posezení, zveme Vás 
na skvělé hudební akce, pořádané v areálu přírodního koupaliště ve Star-
koči. Přijďte posedět, poslechnout si živou hudbu, vypít pár drinků nebo se 
i vykoupat. 
Každou neděli od 15:00h. budou hrát tyto oblíbené kapely: 
9. 7. 2017 unplugged koncert kapely Proradost
16. 7. 2017 country Druhá vlna
23. 7. 2017 pro všechny generace Simon a Kaněra
30. 7. 2017 oblíbená country kapela Tak jako dřív
Vstupné dobrovolné. Celý program na www.koupalistestarkoc.wz.cz
Dne 15. 7. 2017 Dětské odpoledne, od  15hodin začínáme představením 
Boučkova loutkového divadla. Následovat budou hry a soutěže o ceny a na zá-
věr ukázky šermu předvede skupina Antares

Dále se zde v sobotu 22. 7. 2017 
od  20:30h. koná koncert, kde 
vystoupí Sebastian se svými hity 
Toulavá, Záchranný bod,  a  Vo-
xel s  hity V  naší ulici, Jednou, 
…. Po koncertě bude následovat 
autogramiáda. Předprodej v  síti 
Ticketstream nebo o  víkendu 
v  areálu koupaliště. Těšíme se 
na Vás.

Dřevořezbářské 
sympozium
 V  areálu Pevnosti Dobrošov 
u  Náchoda se v  termínu od  15. 
do 16. července uskuteční 2. ročník 
dřevořezbářského sympozia „Dob-
rošovské dřevobraní“.  Těšit se mů-
žete na  výtvory  šesti profesionál-
ních řezbářů. Tématem letošního 
ročníku jsou nadpřirozené bytosti. 
Akce začíná v  sobotu v  10 hodin, 
ukončení je plánováno v  neděli 
v 13 hodin. Vstup je zdarma.  

HLEDAJÍ DOMOV
ZED - 7letý německý ovčák. Majitel ho 
dával do útulku s těžkým srdcem. Museli 
se přestěhovat z domku do bytu a tam se 
Zed trápil a brečel, proto musí jít bydlet 
k domku se zahradou. Zed je očkovaný.
CYR - asi 3letý pejsek, který opět niko-
mu nechybí. Přitom je to moc hodný 
a milý pejsek, vhodný i k dětem.

Městský útulek Broumov, 
Jana Slováková 721 543 498

ZED CYR
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