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srpen 1910, v Červeném Kostelci 

vyhořel Hotel Praha

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

U nás najdete vše co potřebujete.

Pokud jde o motorky,
   poradíme se vším..

Je jedno, jestli doma máte skútra,
 nějnovější silnici, naleštěný chopper,
  či jen stařičkou čezetu po dědovi.

- odolné a oblíbené oblečení SPARK

- široký výběr příslušenství SHAD
- špičkové oleje a maziva BEL-RAY
- kvalitní servis a pneuservis

- kvalitní a prověřené přilby LS2

potrebuju@motoshop-rozeta.cz+420 491 520 093
www.motoshop-rozeta.cz

Grafik/čka
HPP - jednosměnný provoz / vhodné i pro absolventy 
klimatizované a nekuřácké pracoviště 
požadujeme:
nejenom kreativní, ale i systémové nasazení

Operátor knihárny
(lepička, výsek, řezačka, falcovačka ap) 
HPP - dvousměnný provoz, čisté prostředí
požadujeme:
praxe v oboru podmínkou, manuální zručnost,  
samostatnost

Nabízíme:
pravidelný adekvátní plat | prémie | příspěvek na dopravu 
a stravování | firemní společenské akce | možnost dalšího 
vzdělání | lidský přístup

Stabilní firma z Nového Města nad Metují s 26 letou tradicí 

hledá spolupracovníky  
na tyto pozice:

Životopis zasílejte na e-mail: 
tisk@losenicky.cz

KOŽENÁ
GALANTERIE
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            Český výrobce 

snubních a zásnubních prstenůsnubních a zásnubních prstenůsnubních a zásnubních prstenůsnubních a zásnubních prstenůsnubních a zásnubních prstenůsnubních a zásnubních prstenůsnubních a zásnubních prstenůsnubních a zásnubních prstenůsnubních a zásnubních prstenůsnubních a zásnubních prstenůsnubních a zásnubních prstenůsnubních a zásnubních prstenůsnubních a zásnubních prstenůsnubních a zásnubních prstenůsnubních a zásnubních prstenůsnubních a zásnubních prstenů
Navštivte naši Navštivte naši �remní prodejnu

v Novém Městě nad Metují 
a můžete si osobně prohlédnout a můžete si osobně prohlédnout 

více než 600 modelů šperků.
Domluvte si schůzku:

PO - PÁ 8.00 - 16.00 hod., Tel.: 491 474 533PO - PÁ 8.00 - 16.00 hod., Tel.: 491 474 533
mail: pretis@pretis.cz, www.luxurgold.czmail: pretis@pretis.cz, www.luxurgold.cz

Při zakoupení prstenů nabo zboží z naší kolekce nad 6.000,- Kč od nás jako Při zakoupení prstenů nabo zboží z naší kolekce nad 6.000,- Kč od nás jako 
poděkování za nákup obdržíte dárkový poukaz na zážitkové a relaxační masáže obdržíte dárkový poukaz na zážitkové a relaxační masáže 
nebo koupele pro dvě osoby ve Wellness hotelu Rajská zahrada.
Při zakoupení zboží nad 14.000,- Kč od nás obdržíte poukaz na ubytování 
na 1 noc pro dvě osoby ve 4**** hotelu Rajská zahrada v N.M./Metují.
www.hotelrajskazahrada.cz

Kladská 104, Náchod
+420 776 583 501

vondrejc@domivo.cz

WWW.DOMIVO.CZ

dveře - zárubně
okna - podlahy
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VZPOMÍNÁME
Hvězdy Ti nesvítí, slunce nehřeje, 

už se k nám nevrátíš, už není naděje. 
Prázdný je domov, smutno je v něm, 

cestička k hřbitovu zůstala jen.

Dne 29. 8. 2017 uplyne 10 roků od doby, kdy nás 
navždy opustil náš manžel, tatínek a dědeček,  

pan  Václav KRATOCHVÍL ze Šonova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.   

Manželka s rodinou

Dne 10. srpna 2017 uplynulo 10 smutných let 
od okamžiku, kdy nás navždy opustila 

naše drahá manželka, maminka, babička, 
prababička a sestra, 

paní Viléma Prušová 
z Nového Města nad Metují.

Kdo jste ji znali a měli rádi, 
věnujte jí s námi tichou vzpomínku.

rodina

Dne 23. 8. 2017 uplyne 25 let 
od náhlého úmrtí 

pana Jiřího Součka z Hronova. 

Čas plyne, ale bolest v srdcích zůstává. 

S láskou vzpomíná 
manželka a ostatní blízcí.

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).  

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
Rodinný dům v Šonově s pozemky o výměře 11 575 m2, voda, elektřina .........................1 200 000,- Kč 
Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž ..............................890 000,- Kč
Rodinný dům s vlastní studnou, zahradou, garážové stání v Sopotnici ..............................1 390 000,- Kč

Cena: 3 190 000,- Kč

Nový web
 Svazek obcí Jestřebí hory má 
novou podobu internetové pre-
zentace, kterou najdete na  adrese:  
www.jestrebihory.net Oproti starší 
verzi webu zde nově najdete do-
plněné databáze, linky, pozvánky,  
tipy na výlety i úřední desku.  

VZPOMÍNKA
Dne 11. 8. 2017 uplynulo právě 15 let, kdy nás opustil 

pan Vladimír Kosinka.
Těžko jsme se s Tebou loučili, těžké je bez Tebe žít. 

Láska však smrtí nekončí,  v srdci Tě stále budeme mít.                       

Stále vzpomíná rodina

VZPOMÍNKA
Dne 23. srpna 2017 by se dožil 100 let 

náš tatínek, dědeček a pradědeček, 

pan Jaroslav Nýč, pekař a cukrář 
z Náchoda, rodák z Borové.

Zemřel náhle před 30 lety.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dcery Jaroslava a Jana s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 21. 8. 2017 uplynou dva smutné roky, 

kdy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček, 

pan Josef LANGER z Velkého Poříčí.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají maminka, manželka,  
dcera s rodinou, syn s rodinou a vnoučata 

Ráďa, Štěpánka, Domča a Pepíček

VZPOMÍNKA
Dne 24. srpna by se dožil 90 let 

pan Jaroslav Haman z Náchoda.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Rodina Hamanova

Podkrkonošský les jako místo viny  a trestu
 V  roce 2017 si  připomínáme 130 
let od  narození spisovatele a malí-
ře Josefa Čapka v  Hronově na  Ná-
chodsku v  roce 1887.Připomeňme 
si nyní jeho baladickou novelu Stín 
kapradiny, kdy je les v Podkrkono-
ší místem řešení osudovéhé tématu 
viny a trestu. 
   Josef Čapek v roce 1930 začal tuto 
novelu otiskovat v  Lidových novi-
nách na pokračování.
Podal v  ní kalendářovou historku 
o  pytlácích a  zabitém hajném. Jde 
o  velmi hodnotný  umělecky pro-
pracovaný čtenářsky atraktivní  kri-
minální případ.
 Děj se odehrává v různých částech 
podkrkonošského lesa v  rodném 
kraji. Dva vesničtí chasníci - pytláci 
jsou přistiženi hajným nad upytlače-
ným srncem a jeden z nich hajného 
v  pytláckém rozvášnění puškou za-
střelí. Prchají  pak během deseti dnů 
lesem před spravedlností. Vrahem je 
řeznický tovaryš Ruda Aksamit, sa-

mozvaný dominantní vůdce dvojice, 
sobecký, hrubý, otrlý, drsný a  pod-
nikavý. Submisivní, citově založený,  
měkčí a poddajný Vašek Kala se mu 
neodváží vzepřít. Ačkoliv se snaží 
zahladit stopy útěku, páchají další 
zločiny, Ruda zastřelí nesmyslně re-
volverem četníka, znásilní venkov-
skou švadlenu, ukradnou šaty, obuv 
i  peníze, postraší děti i  skautky, až 
nakonec se ocitnou v pasti jako štva-
ná zvěř.  Když Rudu zasáhne kulka 
četnické pušky, uvědomí si životem 
otloukaný snílek Vašek Kala, že je 
konec a  sám se zastřelí revolverem 
ranou do hlavy  a  tak se vyhne za-
slouženému trestu. 
 Čapkova novela  Stín kapradiny je 
vskutku mistrovská balada v próze, 
zdařile stylizovaná a komponovaná. 
Je plná epičnosti a  dramatičnosti. 
Překrásná jsou zde líčení přírody 
a  lesního prostředí. Les, hlavní dě-
jiště temné baladické novely, jemuž 
autor propůjčil sugestivnost, pod-

manivost, působivost v  jeho plné 
škále barev, vůní, zvuků, tu není jen 
pouhou scenérií, ale pro štvané pyt-
láky se stává vězením a  bludištěm, 
z něhož pro hříšníky není úniku. 

PhDr. Jiří UHLÍŘ 
(redakčně kráceno)

Vytížené informační centrum
O  turisty v  Náchodě není nou-
ze. Denně jim je proto k  dispozici 
Městské informační centrum v bu-
dově staré radnice na  Masarykově 
náměstí v  centru Náchoda, které 
nabízí nejen turistické informace 
o městě a okolí, ale i další služby pro 
občany města, jako například vyhle-
dání spojů, prodej suvenýrů a map, 
předprodej vstupenek a  informace 
o  kulturním dění ve  městě a  okolí. 
Od  května letošního roku je navíc 
turistům k  dispozici sezónní info-
centrum v nově upravených prosto-
rách v  areálu náchodského zámku. 
Počet zájemců o  jeho služby se ne-
ustále zvyšuje. Jen během července 
sem zavítalo více než 2000 turistů. 
Oproti červnu se tak návštěvnost 
„zámeckého íčka“ téměř ztrojnáso-

bila! Když k  tomu přičteme téměř 
7000 návštěvníků infocentra na ná-
městí, jsou to opravdu úctyhodná 

čísla. Kromě domácích přijíždí nej-
více návštěvníků z  Polska a  z  Ně-
mecka. (tz, foto archiv MN)

Tendr na přestavbu náchodské nemocnice je zveřejněn
Tendr na  modernizaci Oblastní 
nemocnice Náchod je zveřejněn. 
Zadávací dokumentace a  všechny 
potřebné dokumenty jsou k  dispo-
zici na  veřejném pro�lu zadavatele 
Královéhradeckého kraje.  Cílem 
celé modernizace je v konečné fázi  
sestěhování horního areálu nemoc-
nice a  sjednocení všech provozů 
do  dolního areálu. V  konečné fázi 
by měli být převedeni i  všichni 
pracovníci nemocnice, čímž dojde 
také ke snížení nákladů na logistiku 
a  transport v rámci areálu. „Přede-
vším pak bude celá náchodská ne-

mocnice a  její provozy odpovídat 
dnešnímu modernímu fungování 
a  pojetí medicíny,“ řekl k  projektu 

modernizace náměstek hejtmana 
odpovědný za  zdravotnictví Aleš 
Cabicar.  (tz-khk, foto archiv KHK)

Kalendář
   Již nyní můžete v IC Broumovska 
(Broumov, Mírové náměstí) zakou-
pit stolní kalendář na rok 2018 s pů-
vabnými kresbami Jiřího Škopka. 
Kalendář má název „U NÁS“ a ob-
jevíte zde skutečně regionální moti-
vy z Broumova, Červeného Kostel-
ce, Police nad Metují,  České Skalice  
a dalších  míst našeho regionu. DPC 
kalendáře je 125 korun českých. 

Maloskalické posvícení
 Tradiční Maloskalické posvícení 
(v České Skalici – pozn. redakce pro 
přespolní) je nachystáno na  termín 
25. – 28. srpna. Těšit se můžete nejen 
na  houpačky, adrenalinové atrakce 
a  stánkový prodej, ale i  na  bohatý 
doprovodný program pro děti i do-
spělé: diskotéku, Sněhánky Míši Do-
linové, vystoupení rockových skupin 
Nanovor,  Manual Rock a další. 

Netopýří noc
 V  Jaroměři – Josefově proběhne 
v pátek 1. září Netopýří noc. Dodejme 
pro vysvětlení, že Mezinárodní (dříve 
evropská) noc pro netopýry je osvěto-
vá akce zaměřená na ochranu netopý-
rů. Jedná se o akci s dlouholetou tra-
dicí. Celkem se této akce zúčastňuje 
na 40 států celého světa. V Jaroměři – 
Josefově bude mít podobu přednášky, 
výstavy fotogra�í i chytání netopýrů. 
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro �rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA
od 50,-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

Škola bruslení 
je opět tady!!!

Srdečně zveme všechny zájemce o bruslení na ledě, aby nevá-
hali a přihlásili se včas do naší školy.  Bruslíme od 3.  září každou 
neděli od 9:45 na Zimním stadionu v Náchodě. Máme připraveny 
nové hry na ledě pro děti a letos otevíráme i výuku základů brus-
lení pro dospělé. Přihlášky a další informace najdete na našich 
stránkách www.brusleniskola.cz nebo na mobilu 733 508 392. 
Bruslíme pro radost !!! Těší se na vás trenérský tým

SPRÁVCE SKLADU 
DESKOVÉHO MATERIÁLU. 
Převážně lehčí fyzická práce 

na jednosměnný provoz. Řezání 
desek, organizace skladu. Rozvod 
po okrese  Náchod. Řidičský prů-

kaz B podmínkou. Vhodnější spíše 
pro muže. Malý přátelský kolektiv.

Nabídky výhradně emailem: 
benes.lubomir@email.cz, 

nebo dopisem: Beneš Lubomír, 
Nádražní 581, Hronov, 549 31

Sníh na koupališti 
 Jiráskovo koupaliště v  Náchodě 
ve spolupráci se Zimním stadionem 
Náchod i  letos připravilo tradiční 

letní koulovačku na koupališti. Sníh 
byl pro radost (zejména dětí) přive-
zen  ze zimního stadionu v Náchodě. 
 Foto Josef Pepa Voltr

Cyklobusy jezdí i do Polska  I  návštěvníci našeho regionu mo-
hou využít dvou linek oblíbených 
cyklobusů, které pro ně každoročně 
organizuje a  propaguje společnost 
pro Kladské pomezí Branka, o.p.s. 
Dostanete se s  nimi i  do  lázeňské-
ho městečka  Kudowa Zdroj (viz. 
foto). Můžete si zde projít kolonádu 
a park, jehož rozloha je celých 17 ha. 
Vydat se můžete k  nedalekému Al-
tánu lásky (Altana Miłości), odkud 
vás čeká krásný výhled na část měs-
ta, nebo do  1,5 km vzdálené míst-
ní části Čermné (Czermne), kde se 
u  kostela nachází kostnice (Kaplica 
Czaszek), jejíž interiér je vyložen více 
jak třemi tisíci lebek a  kostí. Cyklo-
bus přijíždí z Náchoda v 8.25 a 12.25 
a zpět vás odveze v 11.35 a 16.05 ho-
din. Další tipy na  výlety a  podrob-
né jízdní řády cyklobusů najdete na 
 www.kladskepomezi.cz/cyklobusy.

Plavci Delfínu Náchod na MČR v plavání – Praha Podolí 2017
 Počátkem července se konalo 
mistrovství ČR v plavání na otevře-
ném bazénu v Praze – Podolí.

 Těchto závodů se zúčastnilo 8 
plavců Delfínu Náchod v čele s Pav-
lem Janečkem. Plavci dosáhli vý-
borných výsledků, Pavel Janeček byl 
dvakrát mistrem republiky na 200m 
a  400m polohový závod a  Anežka 
Rožnovská obsadila druhé místo 
na  50m prsa. Velmi dobře si vedla 
Petra Lemfeldová na dlouhých tra-
tích 1500m a  800m VZ kde si vy-
tvořila nové osobní rekordy. Trati 
1500m VZ skončila v kategorii ml. 
dorostenek na 6. místo. Plavci si vy-
lepšili své osobní časy celkem v 17 
disciplínách.
 Postoupili celkem 6x do semi�ná-
le: Jan Pavelka, Pavel Janeček, Pavlí-
na Linhartová a Anežka Rožnovská. 
Těmto závodům předcházely dobře 
obsazené závody v Ústí nad Labem 

24. června, které byly poslední kva-
li�kací na  MČR v  Praze zde vybo-
jovali plavci Delfínu Náchod celkem 
12 medailí. Pavel Janeček se teď při-
pravuje na  Letní mistrovství světa 
v  Maďarsku – Budapešti na  dlou-
hém bazénu. Poděkování patří všem 
plavcům účastníkům MČR 2017: 

Martinu Cögerovi, Pavlu Janečkovi,  
Petře Lemfeldové, Pavlíně Linharto-
vé, Tereze Hofmanové, Janu Pavel-
kovi, Štěpánu Remešovi i  Anežce 
Rožnovské a  též i  jejich trenérům.  
Děkujeme za  podporu městu Ná-
chod a  sponzorům plaveckého od-
dílu.    Luděk Vrzal, Delfín Náchod

Jachtaři na Rozkoši slaví jubileum
Červenec byl ve  znamení oslav v  jachetním klubu TJ 
Slávia Jachting Česká Skalice. Je tomu totiž přesně pa-
desát let od chvíle, kdy parta nadšenců  nechala zapsat 
svůj spolek jako o�ciální jachetní oddíl. V červenci 1967 
byl v Praze na tehdejším Československém svazu tělo-
výchovy a  sportu zaregistrován vznik Tělesné jednoty 
Slávia (tehdy bylo domovským městem klubu Nové 
Město nad Metují). Plachetnic, v  té době stavěných 
po  domácku a  doslova „na  koleně“ dle vlastní inven-
ce nebo podle vzácně šířených výkresů, bylo zatím jen 
velice málo. A  těch certi�kovaných, proměřených pro 
regulérní účast v o�ciálním sportovním klání, opravdu 
jen pár.  Uteklo však jen několik málo roků a jachtklub 
na Rozkoši už pořádal skvěle organizačně zajištěné vě-
hlasné závody, na něž se rády pravidelně sjížděly špičky 
tohoto sportu z celé republiky. Sluší se jmenovat ty, jimž 
za položení základů pro krásný jachtařský sport u nás 
vděčíme. Byli to pánové Vladimír Kábrt, Josef Svatoň, 
Lumír Hadinec a  Stanislav Svatoň. Těmto zakladate-
lům, jakož i  mnoha dalším činovníkům jachtklubu 

v  průběhu celých padesáti let, vzdalo hold slavnostní 
shromáždění na Rozkoši.  Úřadující předseda TJ Slávia 
Jachting Česká Skalice Jiří Hamp zde zdůraznil tradici 
sportovního i společenského života na břehu Rozkoše. 
Projevy přednesli  i českoskalický starosta Martin Sta-
něk a  předseda spřáteleného rozkošského Jachklubu 
Odysseus z Hradce Králové pan Jiří Stránský. 
 Zdeněk Pátek (redakčně kráceno, foto archiv)

Gymnázium na přeboru 
České republiky
 Studenti Jiráskova Gymnázia 
v Náchodě se zúčastnili Šachového 
přeboru České republiky čtyřčlen-
ných školních družstev ve  Zlíně, 
kam si vybojovali účast vítězstvím 
v krajském přeboru. V silné kon-
kurenci nejlepších školních týmu 
obsadili celkově 20. místo, když je 
pouhý bod dělil od 13. místa a dva 
body od 7. místa. Umístění našich 
žáků mohlo být ještě lepší, kdyby 
pořadatelé vybrali jiný termín než 
ke konci června, kdy maturanti již 
měli prázdniny a řada dalších stu-
dentů byla na školních výletech.
 Náchodské Gymnázium v  de-
víti odehraných utkáních ve dvou 

zvítězilo, ve  třech hrálo smírně 
a ve čtyřech zápasech byli poraže-
ni.Na jednotlivých šachovnicích 
měli hráči tyto výsledky: David 
Černý 5/9, Jan Zahálka 6/9, Jan 
Trojtl 4/9 a zaskakující náhradní-
ci Jaroslav Grulich 1/5 a Miroslav 
Poláček 1/4 .

 Sponzorem náchodského Gym-
názia bylo Saar Gummi Červený 
Kostelec, který poskytl �nanční 
dar a věnoval účastníkům reklam-
ní trička.
 Sponzorovi děkujeme, stu-
dentům blahopřejeme – trenéři 
šachového kroužku

BYLI JSME TAM DOMA
Čtenářům Echa nabízíme recenzi 
knihy Byli jsme tam doma, autorky 
Evy Koudelkové.
  Kniha zachycuje životní příběhy 
dvacítky kladských Čechů a  vzpo-
mínky na jejich dětství a rané mládí 
v části Kladska, zvané Český koutek.
 Titul knihy svádí ke  dvěma otáz-
kám. Kdo a  kde? Odpověď: Kladští 
Češi v  příhraničních obcích tzv. Čes-
kého koutku v Kladsku. Většina jejich 
předků tam žila od nepaměti, po tere-
ziánských válkách přestali být občany 
českého království v  rámci rakouské 
monarchie a  stali se občany Pruska, 

posléze Německa – Říše. Ale vraťme se 
ke knize Byli jsme tam doma. Má pod-
titul Vzpomínky pamětníků na dětství 
v Českém koutku. (Sestavila a k vydání 
připravila Eva Koudelková. Naklada-
telství BOR, Liberec 2017; 256 stran 
textu a 8 stran přílohy.)
 Po  předchozích dvou „českokout-
kových“ knihách – Čtení o  Českém 
koutku (2011) a  Výpravách do  Čes-
kého koutku (2012) jde o  knihu třetí, 
jako historický dokument ji pokládám 
za nejvýznamnější, nejzávažnější. V ní 
jsou svědectví těch, kdo tam do  roku 
1945 žili, svědectví o  osudech rodin  

ze sedmi obcí Českého koutku. „To 
bylo na Josefa /1946/, v noci, poněvač 
pak měl jet ten transport. To byla po-
slední možnost! My jsme měli jet tím 
transportem mezi prvníma,“ vzpomíná 
Josef Hillmann z Březové. Utíkali – „no, 
kam to bylo nejblíž, do Český Čermý.“ 
 Kniha je věnována památce pana 
Jana Stillera, „velkého milovníka zdej-
šího kraje“, sběratele starých dobo-
vých pohlednic a fotogra�í, které tvoří 
cennou dokumentární součást knihy. 
Zásluha Evy Koudelkové je nedoceni-
telná. Posbírala vzpomínky vlastně už 
opravdu ve chvíli poslední. Vždyť těm 
tehdy malým dětem je už většinou přes 
osmdesát. Při zamýšlení nad obsahem 
knihy se mi maně promítla slova místo-

předsedy vlády Pavla Bělobrádka z po-
čátku června 2017, pronesená v bavor-
ském Augsburku v projevu , jemuž byl 
dán titulek Nebudu se omlouvat, vyhá-
nění se nesmí opakovat: „Samozřejmě, 
že nesmíme zapomínat. Hlavně na časy 
násilí a  brutality před, při i  po  druhé 
světové válce. To se nesmí opakovat. Už 
nikdy se nesmějí vyhánět lidé za svých 
domovů jen proto, že jsou nějaké ná-
rodnosti, náboženství nebo rasového 
původu.“  O nuceném odchodu Němců 
z našeho pohraničí po válce (odsunu) 
se mluví velmi často. O odchodu, nebo 
spíše útěku Čechů v prvních říjnových 
dnech roku 1938 z pohraničí, obsazo-
vaného německou armádou už méně. 
Židovské obyvatelstvo z Říše a později 

z jí okupovaných zemí nikdo k odcho-
du „nenutil“. Mohli „svobodně“ zůstat 
a počkat na transport do koncentráků. 
Poláci z  východních oblastí, připoje-
ných po válce k Sovětskému svazu, také 
odcházeli „svobodně“, většinou byli 
přesunuti právě do  Slezska a  Kladska. 
A odtud šli do transportů němečtí stát-
ní příslušníci, i  když to byli Češi, po-
kud se nerozhodli pro často riskantní 
útěk do Čech, často jen pár set metrů 
od  původního domova. Odsun, útěk, 
vyhnání, transporty „někoho někam“, 
to už by se alespoň v civilizované Evro-
pě vskutku opakovat nemělo. Nesmíme 
zapomínat – ani na  osudy kladských 
Čechů. I to je memento této knihy.
 Aleš Fetters



velmi povzbuzující slyšet  z  úst tohoto 
špičkového odborníka, který celý svůj 
profesní život  věnoval průzkumu, vyu-
žívání i ochraně minerálních vod v Če-
chách a  na  Moravě, tolik pozitivních 
slov na  adresu města Náchoda v  sou-
vislosti s  projektem revitalizace lázeň-
ství.  Dr. Řezníček v rámci svého pobytu 

v  Náchodě navštívil i  nové vrty mine-
rálky a našel se i čas na cestu do areálu 
náchodského zámku. Budu na  setkání 
s ním velmi vzpomínat. Přeji panu Řez-
níčkovi hodně zdraví a  životní pohody. 
Lidé jako on jsou tou nejlepší inspirací 
a povzbuzením pro všechny další kroky, 
které město Náchod chystá v souvislosti 
s čerpáním a využíváním minerální vody 
z nových vrtů.  

Váš Jan Birke, 
starosta Náchoda, poslanec PS PČR
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Pro svůj moderní a čistý provoz v NÁCHODĚ 
přijmeme zaměstnance na pozice: 

Řidič kamionové dopravy
Nabízíme Vám:

l nadstandardní platové podmínky l pracovní režim s každodenním návratem 
domů l moderní vozový park l příspěvek na stravování l mobilní telefon

l nutný profesní průkaz, ŘP skupiny C+E

Seřizovač výrobních linek
l technické nebo elektrotechnické vzdělání l praxe na obdobné pozici je vítána 

l samostatnost l ochotu pracovat ve 3 směnném provozu
l nastavení, seřízení a údržba strojů na přiděleném úseku výroby

Technolog
l přebírání nových výrob včetně výrobní a kontrolní dokumentace 

l aktualizace dokumentů k sériové výrobě l vzorkování
l cizí jazyk slovem i písmem (AJ) l technické vzdělání

l orientace a přehled v oblasti automatizace výrobních linek

Montážní dělnice/ík
l drobná ruční výroba kabelových svazků a drobných dílů 

pro automobilový průmysl
Požadujeme:

l manuální zručnost l pečlivost l ochotu pracovat ve směnném provozu

Pro výrobní provoz v NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ 
přijmeme zaměstnance na pozici:

Obsluha CNC strojů
l čeká vás obsluha CNC strojů značky STAR 
l základní údržba strojů a kontrola výrobků

l práce vhodná pro ABSOLVENTY 
l ochota práce ve 3 směnném provozu l zodpovědnost

Více informací: Personální oddělení: 
Bc.Tereza Ru�erová, email: personal@hronovsky.cz

Metallic Technologies
vacuum devices and components 

Český výrobce jednoúčelových strojů a strojních dílců

Hledáme nové spolupracovníky pro tyto pozice:

Koordinátor výroby
Požadavky:

n VŠ, SŠ strojního zaměření n samostatnost, organizační schopnosti n ŘP skupiny B
n vedení menšího kolektivu pracovníků n uživatelská znalost práce na PC

Svářeč - zámečník
Požadavky:

n SŠ, SOU strojního zaměření n svařování metodami TIG, MIG/MAG
n orientace ve výrobní dokumentaci

Nabízíme:
n profesní rozvoj a růst n jednosměnný provoz n odpovídající �nanční ohodnocení

n �remní bonusy n osobní přístup

Kontakt: Bačetín 121, 518 01 Dobruška
Tel: +420 494 371 756, +420 603 485 363

e-mail: info@metallic-technologies.cz, www.metallic-technologies.cz

Husovo náměstí 1022, Náchod 547 01, Tel.: 777 874 728

NOVÁ KAVÁRNA 
V NÁCHODĚ 

Gate
LADA PETRÁNKOVÁ

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

Ve školním roce 2017/2018 zahajujeme již poosmadvacáté

KURZY
němčiny (1. až 4. ročník) 

+ konverzační kurz
Tel.: 603 440 969, E-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz

angličtiny (1. až 4. ročník)
+ konverzační kurz s rodilým mluvčím

Tel.: 774 374 784, E-mail: pavel_hrabec@centrum.cz

ruštiny pro začátečníky a mírně pokročilé
Tel.: 732 639 129, E-mail: mir.nemcova42@seznam.cz 

Kurzovné za pololetí: 1.790,- Kč
Více informací najdete na naší internetové stránce: www.gatenachod.cz

ASISTENTKU
DO OBCHODNÍHO ÚSEKU

•SŠ vzdělání, komunikativnost,  
  znalost práce na PC 
•obsluha Excel, Word, řid. p. skup. B
•znalost Aj, případně Polštiny výhodou  
  (hovorově slovem i textem) 
•zákl. znalost účetních operací

Svůj životopis zašlete na adresu:
deptrade@deptrade.cz

Obch. firma v textilní oblasti 

PŘIJME

Příběh náchodské minerálky má svoje velké postavy

Snaha města Náchoda  o  obnovení lá-
zeňské tradice vstupuje do přelomového 
období. Základem lázeňství u  nás byla 
vždy voda. Nyní máme vlastní zdro-
je vody, na  vlastních pozemcích. Díky 
společnému projektu s dalšími českými 
a  polskými partnery máme i  nezbytné 
�nanční prostředky pro obnovení čer-
pání minerální vody typu IDA. Mů-
žeme tak navazovat na  práci minulých 
generací a připomínat si též osobnosti, 
které byly v minulosti spojeny s čerpá-
ním minerálních vod a  jejich využitím 
pro lázeňství a zřídelní výrobu v Nácho-
dě – Bělovsi. Bylo mi obrovskou ctí, že 
jsem mohl  na náchodské radnici přiví-
tat RNDr. Vladimíra Řezníčka (*1939), 
předního  českého hydrogeologa a bal-
neotechnika. Právě dr.  Řezníček  se už 
v  roce 1962 podílel na  zásadním prů-
zkumu minerálních vod v Bělovsi. Bylo 

Regionální poslanecká kancelář Jana Birke  www.janbirke.cz

Již „historický snímek“ vrtné soupravy, která na podzim roku 2016 nově přivedla 
na povrch minerální vodu na pozemcích města Náchoda.

OBNOVA LÁZEŇSTVÍ

Starosta Náchoda Jan Birke tiskne ruku RNDr.  Vladimíru Řezníčkovi, který se po-
dílel na průzkumu minerálních zřídel v Náchodě – Bělovsi již v roce 1962.

„Zuška vystavuje“
 Do 30.září trvá výstava věnovaná 
Základní umělecké škole Bedřicha 
Smetany v Novém Městě nad Metu-
jí. Najdete ji v tamním Spolkovém 
domě na Husově náměstí. Připo-
meňme si, že novoměstská „Zuška“ 
byla předána novoměstské veřej-
nosti již 27. května 1954 u příleži-
tosti odhalení pomníku Bedřicha 
Smetany. 
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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

MV č.34/2016 Sb. 

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

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01

Městys Velké Poříčí pořádá

POŘÍČSKÉ SLAVNOSTI
sobota 26. srpna od 13 hodin

Těšit se můžete na bohatý program pro celou rodinu. Na náměstí vystoupí 
děti ze ZUŠ Hronov a MŠ Velké Poříčí, loutkové divadlo, lidová muziku  
Šmikuranda a poříčská kapela Warování. Zároveň zde bude jarmark, ská-
kací hrad, řetízkový kolotoč a ukázka modelů tanků. V Obecním domě 
se můžete přijít podívat na prezentaci historického kalendáře. Za školou 
proběhne ukázka výcviku psů. U kostela se připravuje Farní den se mší 
svatou, vystoupením kouzelníka, hrami pro děti, country kapelou Slave-
ňáci a cestovatelskou besedou P. Jiráska o Kostarice. U hasičské zbrojnice 
se uskuteční ukázky hasičského sportu, pro děti bude připravena pěna 
a jízdy na ra�u. Večer bude ve znamení DJ Icemana. Na Inline hřišti se 
můžete těšit na turnaj v Bubble footballu. Více na www.velkeporici.cz 

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

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

VEDOUCÍHO ODDĚLENÍ
KVALITY

Požadujeme:
• SŠ technického směru
• zkušenosti v oblasti kontroly
• znalost práce v CAD systému
• komunikativní znalost AJ nebo NJ
• flexibilita
• řidičský průkaz sk.B
Nabízíme:
• výhodné platové podmínky
• 5 týdnů dovolené
• další firemní benefity
Náplň práce:
• řešení dodavatelských a odběratelských reklamací
• vedení týmu kontrolorů
• zajišťování potřebných certifikátů
• tvorba koncepce oddělení kvality

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

Polygrafové 
v novém 
 Realizaci centra odborné přípra-
vy polygra�ckých oborů při Střední 
škole propagační tvorby a polygra-
�e Velké Poříčí odsouhlasila rada 
Královéhradeckého kraje. Stamilio-
nový projekt zahrnuje stavební prá-
ce, které umožní soustředění výuky 
polygra�ckých oborů do  jednoho 
místa i pořízení nových technologií 
pro výuku. Většinu těchto nákladů 
pokryjí evropské dotace. „Věříme, 
že moderní technologie a prostředí 
výuky přilákají více uchazečů o stu-
dium. Prostřednictvím centra chce-
me polygra�i popularizovat a  do-
stat do povědomí veřejnosti. Každý 
z  nás někdy v  životě držel v  ruce 
knihu, ale jen málokdo ví, jak se 
vyrábí,“ uvedl Rudolf Volhejn, ředi-
tel Střední školy propagační tvorby 
a polygra�e Velké Poříčí. (tz-khk)

Filmy pod širým 
nebem 
Filmy pod širým nebem pořádá 
v Polici nad Metují - v rámci Nové 
terasy spolek Apeiron ve spoluprá-
ci s  Muzeem papírových modelů 
a  za  podpory Města Police nad 
Metují. Po tři letní večery se Terasa 
před Muzeem papírových modelů 
proměňuje ve �lmový sál, kde strop 
imaginárního kina nahradí hvězd-
ná obloha. Tři �lmy, které spojuje 
jedno téma: lidský život. Zachyce-
ný ať už v  okamžiku veliké lásky, 
nebo v meditativní poloze ohlížení 
se za vším, co se stalo nebo ve chvíli 
hledání další cesty. Tři �lmy, jejichž 
náladu si divák odnáší domů… Ten 
třetí zde na vás čeká 26. 8. od 20.00 
hodin. Jedná se o  �lm  Paola So-
rrentina: Mládí (Itálie, Francie, 
Švýcarsko, Velká Británie, 124 mi-
nut) Vstupné na  Filmy pod širým 
nebem je dobrovolné. Při nepřízni-
vém počasí se promítání uskuteční 
v náhradních prostorech.
 Apeiron z. s. (redakčně kráceno)

Vážení přátelé dobré hudby 
a příjemného posezení, 

zveme Vás na 

SKVĚLÉ HUDEBNÍ 
AKCE 

pořádané v areálu přírodního 
koupaliště ve Starkoči. 

Přijďte posedět, poslechnout si 
živou hudbu, vypít pár drinků..

Každou neděli od 15:00h. hrají 
tyto oblíbené kapely: 

20. 8. 2017 
pro všechny generace hudební 
bramboračku zahraje Vertigo 

Sakulente
27. 8. 2017 

zahrají na tanečním odpoledni 
Proměny

3. 9. 2017 
Závěrečný festival oblíbených 

kapel, které nám hrály celé léto
Vstupné dobrovolné.  

Celý program na 
www.koupalistestarkoc.wz.cz

Dále to roztočíme v sobotu 26. 8. 
2017 už od 20.00h. na poslední 

benátské noci tohoto léta s kapelou 
Proradost. Těšíme se na Vás.

Markéta Matoušová ve �nále 
národní soutěže krásy!
 Česká Skalice může být hrdá, 
do  nejprestižnější soutěže krásy 
Česká Miss se letos probojovala 
krásná 25–ti letá modelka Mar-
kéta Matoušová. I  vymůžete být 
součástí letošního �nálového ga-
lavečera České Miss, které se koná 
23.9. 2017 v brněnské DRFG aréně. 
Lístky jsou v prodeji na o�ciálních 
webových stránkách soutěže www.
ceskamiss.cz, kde můžete už nyní 
Markétu podpořit svými hlasy.  Pří-
mý přenos můžete sledovat na Re-
gionální televizi cz. Držíme palce!  

Text: Josef Voltr, 
Foto: Martin Šebesta
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ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

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

 TEL.: 722 907 510

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

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

TEL.: 722 907 510 

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

* Nechcete být sám - sama? Nabízí-
me Vám příležitost nalézt životního 
partnera. Seznamovací agentura IRE-
NA, Náchod. TEL.:736 768 114

* Hledám za  účelem seznámení ženu - 
důchodkyni, znamení ryby nebo raka. Tel.  
737 143 643 po 19 hodině
* Muž věk 43, 181/84, z  Náchoda, roz-
vedený by se rád seznámil se ženou při-
měřeného věku. Trvalý vztah. Kontakt:  
doz.p@seznam.cz
*66letý vdovec hledá partnerku přiměře-
ného věku k vážnému seznámení, ŘP vý-
hodou, Náchodsko, zájmy: kultura. TEL.:  
732 213 102
*45 letá hledá muže pro vážný vztah, věk 
38 až 50 let. Tel. 735 012 911 
*Hledám sympatickou ženu ve  věku 
18-30let na  kamarádský vztah a  občas-
né společné trávení volného času. Pouze 
z České Skalice nebo Nového Města. Je mi 
těsně po třicítce, více po telefonu. Ozvi se: 
776 679 828

*Pronajmu pěkný klidný byt 3+1 v Ná-
chodě na Plhově. Byt se nachází ve 3N.P. 
panelového domu s  novým výtahem. 
Dům je po kompletní rekonstrukci, stou-
pačky, okna, fasáda, zděné jádro, nová 
kuchyň. Možno pronajmout kompletně 
vybavený byt. Cena 7.500Kč+služby. Tel. 
724 946 460. 
*Nabízím k  pronájmu družstevní gar-
sonku 1+1 ve druhém poschodí v Polici 
nad Metují. Telefon 604 706 607
*Pronájem bytu v OV 2+kk, 47 m2, Ná-
chod Plhov. Byt je po rekonstrukci a je vy-
baven. Požaduji platnou pracovní smlou-
vu. Nájem 4.100 /měs. + energie. Vratná 
kauce 15.000 Kč. Volný od  1.9.2017. Tel. 
777 203 752
*Pronajmu garzonieru v  Hronově. Tel. 
608 66 77 30
*Prodám udržovaný byt 3+1 v  druž-
stevním vlastnictví v Náchodě na sídlišti 
u nemocnice Nová okna, zateplení. Sklep, 
lodžie, parkování u  domu. Výměra bytu 
76 m². Tel. 777 602 884, RK nevolat. Cena:  
1 190 000,- Kč
*Prodám byt 3+1 v  družstevním vlast-
nictví v  klidné části Hronova 500 m 
od  centra. Cihlový dům, 3. podlaží. 
Byt 72 m2, balkón 7 m2, sklep zděná 
komora s  dveřmi 1,7 m2. Nová okna. 
V  r. 2016 dům zateplen. Nízké ná-
klady na  bydlení. Parkování před do-
mem. Pozůstalost. RK nevolat. Tel.  
+420 605 747 645
*PRONAJMU MEZONETOVÝ BYT 
1+KK V  ČERVENÉM KOSTELCI 
NA VĚTRNÍKU. Byt o  rozloze 56 m2 
je po  rokenstrukci, částečně zařízen. 
Cena včetně služeb 7.800,, kauce nut-
ná, RK nevolat. Tel.602 133 173  email:  
renestarkov@seznam.cz
*Prodám družstevní byt 2+1 v  Ná-
chodě v  nízkoenergetickém domě 
s  vlastním parkovacím stáním. Kontakt  
730 517 357
*Nabízíme k prodeji dva družstevní byty 
2+kk v  nově zrekonstruovaném domě 
v  Náchodě. Byty jsou částečně zařízené 
a připravené k okamžitému nastěhování. 
Členský vklad je možné rozdělit do splá-
tek. Kontakt 730 517 357, 733 735 709
* Prodám družst. garsonku v Náchodě. 
TEL.: 604 699 888
* Pronajmu byt 1+1, 42 m2, 1. patro, 
na okraji sídliště SUN s výhledem do ze-
leně. Nájem 4.200 + služby. V bytě zeve-
dený internet - po dohodě možno pone-
chat. Tel. 736 472 603
* Sháním ke  koupi byt 1+kk až 2+1 
v přízemí, nebo v domě s výtahem v Ná-
chodě. Dále byt 3+1 v  Náchodě. Platba 
hotově. TEL.: 777 803 359
* 60-ti letá homeopatka hledá souznějící 
duši pro sdílení svého třípokojového bytu 
- se zahrádkou. v NA. Tel. 777 132 430
* Mladý muž koupí byt 2+1 v  Nácho-
dě, platím v  hotovosti, volejte na  tel. 
776 566 630
* Prodám byt 2+1 (63 m2) a garáž 23 m2 
ve Velkém Poříčí. TEL.: 731 88 88 63
* Rozvedená žena koupí menší byt 
v  Náchodě, zavolejte prosím na tel. 
774 777 073

* Pronajmu DB 4+1 (94 m2) po celkové 
rekonstrukci, zvýšené přízemí, balkon. 
Lokalita Náchod, sídl. Plhov. Volný ihned. 
TEL. 605 205 331
* Mladá rodina hledá větší byt nebo 
dům v Náchodě a okolí, nabídky prosím 
na tel. 775 777 073
* 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: gorceous1@seznam.cz

*Prodám/pronajmu RD se zahradou 
v Náchodě. TEL.: 602 412 318
*Prodám zahradu se zděnou chatou 
v  kolonii Broumov-Otovice. Info Tel. 
736 603 169
*Koupím garáž v Náchodě. Děkuji za na-
bídky. TEL.: 603 904 633, scejp@seznam.cz 

*Pronajmu garáž v  Náchodě-Bělovsi 
u Bonata, krajová, 3x6m, Elektřina a voda, 
cena 800,- Kč/měs. Tel: 608 480 700
*Pronajmu rodinný dům 4+1 s  garáží 
a zahradou, Nové Město nad Metují - Kr-
čín.  Tel. 777 157 176
*Prodám poslední dva stavební po-
zemky na  krásném, klidném místě nad 
Náchodem u lesa. Na Klínku. Cena doho-
dou. Volejte 725 888 688.
*Prodám rodinný řadový dům v lokalitě 
Broumov – Spořilov. Cena dle dohody. 
TEL.: 732 552 773

*  Pronajmu zařízený nízkoenerge-
tický rodinný domek se zahradou 
k  trvalému bydlení v  obci Žernov 
u  České Skalice. Domek je 1,5 roku 
po  úplné rekonstrukci. Vhodný 
pro málo početnou rodinu. TEL.: 
603 345 634

* Pronajmu garáž Náchod Kladská bez 
el., prodej možný. TEL.: 777 213 229
* Koupím chatu, s  menším pozem-
kem, v  Novém Městě nad Metují. Tel. 
603 730 636
* Prodám chalupu v  blízkosti Náchoda 
(Hronovsko: Velký Dřevíč). Po  částečné 
rekonstrukci (střecha, okna, přípojky). 
Větší pozemek 2800 m2, v  blízkosti lesa, 
klidná lokalita, škola školka v  místě, 
vhodné na rekreaci i k trvalému bydlení. 
Více info: tel. 731 062 328, cena k jednání 
1 300 000,-Kč.
* Sháním chatu, chalupu, domek v okolí 
Náchoda do 20 km na všechny směry, na-
bídněte na tel. 774 777 072
* Prodám stavební pozemek s  pro-
tékajícím potokem, možnost zhoto-
vení 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.ja-
kékoliv využití, navr. cena 1,5 mil. Kč. 
TEL.: 606 951 546 RK NEVOLAT
* 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
*PRODÁME KOMERČNÍ OBJEKT 
UPROSTŘED ČERVENÉHO KOS-
TELCE  - LEVNĚ (150 m od náměstí). 3 
patra – 900 m2 podlahové plochy, jedno 
komerční patro po rekonstrukci a kolau-
daci v  provozu, další dvě patra připra-
vená na  výstavbu malometrážních bytů, 
projekt hotový, parkování zajištěno. Tel: 
603 560 846
* PRONÁJEM KOMERČNÍCH PRO-
STOR UPROSTŘED ČERVENÉHO 
KOSTELCE – LEVNĚ (150 m od náměs-
tí): fotokomora, obchody nepotravino-
vého typu, modeláž nehtů, kadeřnictví, 
kancelář, sklad, masérna, ordinace. Tel: 
603 560 846

* Pronájem kanceláře v Náchodě na Ka-
menici ve 2. patře s výtahem, WC a ku-
chyňkou k  dispozici. Velikost 28 m2 
a  16 m2. Nyní výrazná SLEVA. Telefon 
777 152 750 v pracovní dny

*Prodám masné králíky k chovu, křížen-
ce belgických obrů. Šestajovice u Jaromě-
ře. Tel.775 676 153
*Pšenice, ječmen 400 Kč/q pytle výmě-
nou, či 20 Kč, můžu našrotovat za  50 
Kč/q. Kocourek, Slavětín. Tel 732 381 524 
Email: vl.kocourek@seznam.cz
*Prodej dřeva - metrové i  štípané. 
TEL.:777 690 390
* Prodám levně praktický stolek pod PC, 
2 malé skladné posilovací stroje, skládací 
ruletu pro dospělé. TEL.: 604 699 888
* Prodám kulečníkový stůl KARAM-
BOL, model C210. Je to atyp 200 cm. Mi-
nulý rok nově potažený, málo hraný. Cena 
14.000 Kč. Tel. 724 078 566
* Prodám levně pánské elektrokolo, re-
probedny, bezmotorovou sekačku.TEL.: 
773 023 050
* Prodám elektrokotel DAKON PTE 
14 M, elektrohodiny, tkaný koberec čer-
veno černo šedo žlutý, rozměr 3,5x2,4 m. 
Tel. 602 103 775 nejlépe SMS
* Prodám sbíječku Hitachi, 5 kg, nové 
uhlíky a  6 dlát. Cena 6500,-Kč. A  dále 
prodám sud Primátor 30 l, včetně pípy. 
Cena 1500,-Kč. Tel. 603 73 57 87

*Koupím tříkolku Velorex (hadrák) 250 
- 350 cm3 i  v  nepojízdném stavu. TEL.: 
604 437 128
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty 
a  příslušenství - objektivy, staré foto-
gra�e, reklamní fotogra�cké materiály. 
Hodinky PRIM a  náhradní díly na  ho-
dinky PRIM. Platba v hotovosti. Tel. 777 
559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, uniformy, 
vyznamenání i z období socialismu v  ja-
kémkoli stavu. TEL.:603 549 451
* Koupím staré �lmové plakáty a  jiné. 
TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoční ozdoby 
a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou pozůsta-
lost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotogra�e, fotoaparáty, 
vyznamenání, mince a  bankovky, po-
hlednice 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 poško-
zené věci. Hračky zn.ITES, KDN aj..
vláčky TT, HO, MERKUR aj.aj., staro-
žitný a chromovaný nábytek, hudební 
nástroje, hodiny, hodinky, fotoaparáty, 
rádia, voj.věci, obrazy, porcelán, au-
tomoto 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

*Hledám výpomoc v  Novém Měs-
tě nad Metují na  pravidelné ven-
čení hodné fenky zlatého retrievra 
v  pracovní dny kolem poledne. Tel. 
724 137 475

*Přijmu brigádníka na  parkoviště 
za Priorem v Náchodě. Vhodné i pro dů-
chodce. TEL.: 602 399 594

*Sběr jablek v  Itálii. Plat 8 Eur 
na hod. Ubytovaní a 2x strava bezplat-
ně. Info 720 363 433

*Sháním spolehlivou ženu, která by mi 
občas vypomohla s péčí o mého imobil-
ního otce. Tel. 607 933 856
* Hledám brigádníky do  zámečnické 
dílny, vhodné pro muže a ženy v důcho-
dovém věku. Náchod. TEL.: 723 515 080

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

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

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

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

i při stěhování.
PO - ČT 9.00 - 16.00 

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
             

     

    
   

   P
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

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

P R O D Á M
půdní prostor se staveb. 

povolením na 3 BJ 
v centru  Náchoda

tel. 776 543 988

* Důchodce hledá příležitostnou práci, 
brigádu apod. Tel. 603 865 112
*Hledám práci – brigádu – úklidové 
a pomocné práce apod. Tel. 734 723 250

*Koupím malotraktor 4x4 i nepojízdný. 
Nabídněte. Mob: 603 487 428
*Koupím Škoda 1000MB, nejlépe po-
jízdnou s  SPZ. Nabídněte, děkuji. Tel. 
777 670 923.
*Z  nostalgie potřebuji k  provozu své 
Jawy 550 (příp.555) Pařízek koupit plat-
ný Technický Průkaz. Příp. celé moto 
nebo vrak s  TP. Platnost TP a  formality 
s přepisem zařídím. Děkuji! 606 515 966 
t.krause@farmet.cz
*Člen klubu historických vozidel kou-
pí nebo pomůže ocenit jakýkoliv sta-
rý motocykl či vůz, případně vraky 
a  jakékoliv zbylé díly i drobnosti! TEL.:   
606 515 966
* Prodám SUZUKI Grand Vitara 1,9 
diesel, 4x4, autoklima, závěs - kou-
peno v  ČR, serviska, r.v. 2006, naj. 
188 tis. km, cena dohodou. TEL.:  
603 266 454

*VÝZVA!!! HLEDÁ SE FENA ČER-
NÉHO LABRADORA. Zaběhla 
se o  víkendu 12.-13.8. v  okolí Šes-
tajovic u  Jaroměře. Volejte prosím 
775 676 153

* Daruji kotě (kocourek, stáří 14 týdnů, 
rezavo bílý). Volejte: 731 934 758

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

 
25 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ

DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

* Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002
* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508, 604 756 688
* T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002
* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 731 470 399, http://idealnet.cz

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Miskolezy u Č. Skalice-Bývalý mlýn po nadstand. rekonstrukci, už. pl. 524 m2, poz. 1,5 ha, PENB:G ......7,9 mil. Kč
Opočno-větší vila (3+1 a 2+1) v klidné části poblíž centra, pozemek 920 m2, dílna, garáž, PENB:G ...2.750.000,-Kč
N. Město n/Met.-centrum-Pronájem větší prodejny se zázemím u autobus. nádr., už. pl. 300 m2, PENB:G ..dohodou
N. Město n/Met.-ul. Náchodská-Řadový RD s pozemkem 266 m2, nová střecha, plast. okna, PENB:G ...1,9 mil. Kč
N. Město n/M - Luxusně vybavený RD, 3 obytná podlaží+podkroví, suterén k podnikání, PENB:G .. 3.650.000,-Kč
N. Město n. Met-pronájem obch. prostor s výlohou (55 m2), v centru u hl. komunikace, PENB:G ..8.500,- Kč/měs.
N .Město n/Met.-ul. Dobrušská-Třípodlažní RD (1+1,3+1,2+1) s garáží a poz. 782 m2, PENB:G ....2.670.000,-Kč
Náchod-Lipí-Posl. volné domy (5+kk, užit.pl.123 m2), se zasíť. pozemkem 801 m2, PENB:B .....2.600.000,-Kč
Náchod-Malé Poříčí-RD s 2 byty po část. rekonstr., samost. garáž, pozemek 1022 m2, PENB:G ...1.950.000,-Kč
Bukovice u Police n/Met.-Třípodl. dvougen.dům z r.1980 a poz. 785 m2 v krásné lokalitě, PENB:G ....2.490.000,-Kč
Bohdašín u Dobrušky-Rodinný dům (3+1) s balkonem, garáží a zahradou (749 m2), studna, PENB:G .. 1.400.000,-Kč
Broumov-Velká Ves-Rekonstr. usedlost-4 budovy, nové byty,zachovalé styl. prvky,nutno vidět, PENB:G .10,5 mil. Kč

MŠ Červená Hora
 HLEDÁ 

na školní rok 2017/2018 
ŠKOLNÍ ASISTENTKU 

na poloviční úvazek.
Tel.: 728 656 997

Tel: 776 227 724, 9 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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SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 10. 2017 r.

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

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

 geometrie a diagnostika 
 kompletní servis klimatizací
 pneuservis

Michal ŠKORPIL
s is s     

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

m  m l  s is  č  

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

  l  mě  34,80 m 2  
v centru N á choda 

-  2  sam ostatné  m í stnosti  
 s i l  . 

ěs č  m Kč 4 is   
 Kč 1 is   sl  / l , 

, /. 

Info 733 131 189 

Pronajmeme nebytový prostor

M í sto p ro vaš e p odni ká ní

hledá hlavní 
účetní/účetního

(podvojné účetnictví 
nezisk.org. dotace). 

Vyjdeme vstříc v délce pracovní 
doby i v místě výkonu práce.

Kontakt: Voborníková 737 219 833

STACIONÁŘ CESTA  
NÁCHOD z.ú. 
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Vážení a milí čtenáři,
každý rok byste měli být u svého stávajícího dodavatele energií pravidelně 
„servisováni“. Správný a pravidelný servis by měl být prováděn prostřednictvím 
zaměstnanců Vašeho dodavatele, nejlépe z nejbližších „kamenných poboček“.

 Takovýto servis by měl obsahovat:
1. Zhodnocení stávající spolupráce za minulé období
2. Informace o změnách v energetické legislativě
3. Informace o případných změnách
 v oblasti distribuce/rozhodnutí ERÚ
4. Informace o případných změnách VOP a dalších právních
 dokumentech Vašeho dodavatele
5. Návrh nových cen za odebraný zemní plyn a silovou elektřinu
 na další rok a to se srovnáním s největšími dominantními dodavateli
6. Návrh dodatku ke smlouvě na další rok, který bude obsahovat
 přímo v textu ceny jednotlivých komodit a stálých měsíčních platů
7. Informace o dalších službách poskytovaných dodavatelem
 např. LED žárovek a LED svítidel

Pokud chce jakýkoliv zákazník zůstat v režimu smlouvy na dobu neurčitou, i tak 
by měl být informován o všech výše uvedených bodech.
I letos touto dobou tento pravidelný zákaznický servis již probíhá na našich 
„kamenných pobočkách“ ARMEX ENERGY.
Chceme tak dostát našemu krédu, které vůči našim zákazníkům cítíme – 
FÉROVOST a OTEVŘENOST.
Naši vyškolení zaměstnanci vás budou postupně zvát na schůzky, případně si s 
vámi domluví termín schůzky u vás nebo se i vy sami můžete zastavit na našich 
„kamenných pobočkách“. Těšíme se na Vás!
Iveta Tomanová, regionální vedoucí  702 173 037
Pobočka ARMEX ENERGY, a.s., Tyršova 61, Náchod 727 811 397
Iveta.tomanova@armexenergy.cz 
Veronika Fischerová, regionální vedoucí  727 811 397  
Pobočka ARMEX ENERGY, a.s., Jihoslovanská 144, Trutnov
veronika.fischerova@armexenergy.cz
Pavel Švec 724 382 904
Pobočka ARMEX ENERGY, a.s., Havlíčkova 1496, Rychnov nad Kněžnou
pavel.svec@armexenergy.cz

Vážení a milí čtenáři,
istě jste všichni neustále bombardováni  cenovými nabídkami, ať už stávajících nebo 

konkurenčních dodavatelů. To vše je naprosto v pořádku, ale ráda bych upozornila 
na možné ígle  u takovýchto nabídek.
Cena za M h za spotřebovaný zemní plyn je důležitým a u většiny z Vás rozhodujícím 
aktorem k případné změně dodavatele nebo Vaší stávající smlouvy. Na to se většina 

dodavatelů spoléhá. Bohužel cena za M h není všechno a je důležité vědět, jaký je 
. s l  měs č  l   m i  l . vedu příklad pro Vaši představu:

l , č  s  10 . 
Cena u stávajícího dodavatele: 690 Kč/M h, konkurenční nabídka 640 Kč/M h. Roz-
díl za M h 50 Kč x 10 M h(spotřeba)  500Kč spory za rok, stálý měsíční plat u stá-
vajícího dodavatele 50 Kč / měs.: 50x12(měsíců)  600 Kč a s DPH je stávající platba 
720 Kč/ rok, stálý měsíční plat u nového dodavatele je 140, Kč / měs.: 140x12 / měsí-
ců/ 1680Kč a s DPH by budoucí roční platba byla 2 030,-Kč.  m ,  m s , 

s  ili     l    l  ,  i  
s   l    s    l  l ,  m  ě 

 2 030  720 - 500  810 Kč.
Elektřina je trochu komplikovanější kvůli distribučním sazbám ale i tak uvedu znovu 
příklad:
Sazba D25d, roční spotřeba VT 1 M h NT 2 M h
Cena u stávajícího dodavatele VT 1179 Kč/M h  NT 747 Kč/M h. Cena konkurence 
890Kč VT+NT. Rozdíl za VT: - 289 Kčx1 M h  -289 Kč u Vašeho dodavatele, NT 
je 143Kč, 143Kčx2M h  286Kč. stálý měsíční plat u stávajícího dodavatele 48 Kč 
/ měs.: 48x12(měsíců)  576 Kč a s DPH je stávající platba 697,- / rok, stálý měsíční 
plat u nového dodavatele je 60 Kč / měs.: 60x12 / měsíců/ 720Kč a s DPH by budoucí 
roční platba byla 871,- / rok.   m ,  m s , s  ili     

l    l  ,  i  s  l  -
,  s    l  l ,  m  ě  871-720-286 289  154 Kč. 

Tímto chci upozornit na to, abyste pečlivě porovnali Vaši spotřebu na VT i NT a při 
sjednocování cen si byli schopni spočítat, zda je to pro Vás opravdu výhodné, včetně 
podmínek, za jakých je smlouva sjednávána. Těšíme se na Vás.
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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

550, 604 233 900 900 900 

 chemické výrobní družstvo
významná společnost v oblasti výroby a prodeje kosmetiky a nátěrových hmot 

se sídlem v Novém Městě nad Metují hledá kandidáta na pozici

referent/ka propagace 
– gra�k 

PRACOVNÍ NÁPLŇ:  
n tvorba gra�ckých návrhů až po výsledné zpracování 

(�remní tiskoviny, letáky, katalogy, plakáty a další propagační materiály) 
n příprava tiskových podkladů pro výrobu obalového materiálu 

n návrhy, úpravy a správa webových stránek (HTML), gra�ky pro web, 
správa e-shopů s administrací 

n inzerce do časopisů 
n �exibilita a aktivní přístup 
n řidičský průkaz skupiny B

n vedení příslušné dokumentace v oblasti výtvarníka reklamy   
POŽADUJEME:  

n SŠ v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba, nebo SŠ obor propagace s maturitou 
n min. 3 roky praxe v oboru  

n znalost práce na PC, Internet, MS O�ce, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw 
popřípadě jiné gra�cké programy  

n obecná znalost marketingu výhodou 
n znalost tvorby reklamní gra�ky, prostředky a formy reklamy   

NABÍZÍME:  
n práci ve společnosti s dlouholetou tradicí 

n mzdu odpovídající výsledkům  
n pracovní smlouvu na dobu neurčitou 

n týden dovolené navíc, příspěvek na stravenky  
Nástup: možný  ihned

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na adresu: 
lambertova@detecha.cz 

Kontakt: personální oddělení  tel.: 491 477 133 

Sbírka pro altán Vily Čerych
V  nedávné době  odstartoval sbír-
kový projekt na obnovu zahradního 
altánu Vily Čerych – v místě, které 
tolik okouzlilo Václava Havla, že 
sem umístil děj �lmu Odcházení. 
Přispět mohou všichni prostřednic-
tvím stránek www.darujspravne.cz  
Za obnosy v různé výši organizáto-
ři sbírky, Nadace rozvoje občanské 
společnosti a Centrum rozvoje Čes-
ké Skalice, zašlou dárcům zajímavé 

předměty vztahující se k  tomuto 
místu.  Dodejme, že  Vila Čerych 
v České Skalici, postavená ve 20. le-
tech 20. století ve stylu art deco, pa-
tří ke  klenotům české předválečné 
architektury (viz. historické foto). 
Zastřešený altán, na  jehož obnovu 
se peníze vybírají, má dominantní 
postavení. Je oblíbený nejen jako 
místo pro klidné posezení v odlehlé 
části zahrady. (r), foto CRČS

Vyšší stipendia pro budoucí 
lékaře v kraji
Zdravotnický nadační fond Králo-
véhradeckého kraje nyní odsouhla-
sil, že pro nadcházející akademic-
ký rok bude žádat Zastupitelstvo 
Královéhradeckého kraje o  dotaci 
z  rozpočtu kraje ve  výši 5,5 milió-
nu korun na  realizaci podpůrného 
programu, při němž by bylo po-
skytnuto jednorázové stipendium 
vybraným studentům �nálního roč-
níku lékařských fakult. Kraj by měl 
tímto způsobem získat více nových 
lékařů. Stipendium v  plánované 
výši 150 tisíc korun je určeno stu-
dentům, kteří se zavážou vybrat si 

jeden z požadovaných málo obsaze-
ných specializačních oborů v  regi-
onu a budou pracovat po ukončení 
studia alespoň 4 roky na území Krá-
lovéhradeckého kraje. „O  stipendi-
um mají studenti zájem – nejvíce 
jich je z hradecké fakulty. V přede-
šlém roce program zafungoval dob-
ře. Nicméně podpora byla určena 
pro větší počet studentů, než jich 
nakonec projevilo zájem,“ říká člen 
Nadačního fondu, senátor a  lékař-
ský náměstek Fakultní nemocnice 
v Hradci Králové prof. MUDr. Jaro-
slav Malý, CSc. (tz)

Letokruhy Josefova
 7. ročník setkání řezbářů a vý-
tvarníků Letokruhy Josefova 2017 
se uskuteční v termínu 8. – 10. září 
v josefovském areálu Bastion IV.  
Na 9. září je jako součást akce plá-
nován i originální řemeslný trh. 

Zájezd pro seniory
 Senioři ve Velkém Poříčí se těší 
podpoře ze strany úřadu městy-
su. Tak například městys hradí 
dopravu při plánovaném zájezdu 
velkopoříčských seniorů na Čes-
koskalicko. Na programu zájezdu 
je návštěva nového Hereckého mu-
zea v Ratibořicích i komentovaná 
prohlídka Vily Čerych.

Česko-polská 
fotosoutěž
Město Broumov realizuje v letech 
2017 – 2019 projekt „Společně kul-
turní!“, který je spolu�nancován 
z prostředků Evropské unie pro-
střednictvím Fondu regionálního 
rozvoje a programu Interreg V-A 
Česká republika – Polsko. Projekt 
spojuje partnery město Broumov, 
Gminu Miejskou Nowa Ruda, 
Gminu Nowa Ruda a Gminu Rad-
ków. Každý z těchto partnerů zor-
ganizuje ve svém městě v letech 
2017 a 2018 fotogra�ckou soutěž 
(uskuteční se tedy 4 ročníky v jed-
nom roce). V roce 2019 se pak cel-
kem 8 vítězů předešlých ročníků 
utká o prvenství ve velkém �nále, 
které se uskuteční v Radkówě. 
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Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.
Tel. 602 103 775
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stavební bytové družstvo
N Á C H O D

l v e š k e r é  s t a v e b n í  p r á c e ,  h y d r o i z o l a c e ,  
    instalatérské a topenářské práce, 
    z e m n í  p r á c e ,  d o p r a v a  ( k o n t e j n e r  
    + hydraul. ruka) půjčování lešení 
    a závěsných lávek
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CYR

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

Zdravotní klauni v náchodské nemocnici 
 Pondělní odpoledne bývá na dět-
ském oddělení náchodské nemocni-
ce ve znamení legrace. Již několik let 
tam malé pacienty chodí bavit Zdra-
votní klauni v rolích veselých dokto-
rů a sestřiček.. Přesto byla nedávná 
tato návštěva o něco unikátnější, ne-
boť se křtilo již druhé číslo časopisu 
Zdravotních klaunů s  názvem Hu-
morin. Slavnostní událost se usku-
tečnila na  dětském oddělení, kde 
Humorin před zraky personálu po-
křtila předsedkyně představenstva  

Oblastní nemocnice Náchod, 
Ing. Ivana Urešová MBA. Po symbo-
lickém křtu dezinfekcí popřála tato 
kmotřička časopisu hodně spoko-
jených čtenářů a malým pacientům 
mnoho zábavy s  klauny.  Časopis 
Humorin je zdarma distribuován 
do  71 zařízení po  celé republice, 
která Zdravotní klauni navštěvují. 
Vydává jej Zdravotní klaun, o. p. s., 
nezisková organizace s mezinárodní 
působností. 
 (tz-kráceno, foto ZK)

PIŠKOT - do útulku přišel jako „dredový 
kluk“, ale teď je z něho neskutečný fešák 
a obrovský mazel. Je mu 9 let, je menšího 
vzrůstu, milý, příjemný, přátelský. Vhod-
ný k někomu do bytu. Klidně ke starším 
lidem. Vhodný i k dětem. 

KETTY - mladinká fenka, milá, bezpro-
blémová rošťanda. Má ráda děti, pro-
cházky a  nevadí jí ani ostatní domácí 
zvířata.

CIP - osmiměsíční pejsek, který se k nám 
dostal od  člověka, kterému Cipa někdo 
hodil na  zahradu i  s  Cipovým kamará-
dem. Pán si jednoho pejska nechal a Cip 
šel k nám. Cip je hravý veselý, pomalu se 
učí na vodítku. Bude velkého vzrůstu.

SORBON - urostlý téměř 3letý čistokrev-
ný beauceron. Respektuje spíše muže, 
rád se učí. Hodí se na dobře oplocenou 
zahradu, kterou by skvěle hlídal. Není 
vhodný k  jinému  psovi-samci, s  větší 
fenkou by naopak bydlel rád. Potřebuje 
pravidelné a trpělivé vedení.

HLEDAJÍ DOMOV

Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498

Tel.: 608 524 973, 
www.psidomovlukavice.cz 

Folkové soboty 
v Babiččině údolí
Ve  dvoře Rudrova mlýna, 

začátky ve 14.00 hodin
26. 8. STRUNOVRAT 

– Slatiňany
2. 9. 4ZDI – Pelhřimov

„Když počasí dovolí, sejdeme se v údolí…“

Letecká přehlídka CIAF 2017 již klepe na dveře
   V  pořadí již 24. ročník meziná-
rodního leteckého festivalu CIAF, 
jehož přípravy jsou již v  závěreč-
né fázi, proběhne na  letišti Hradec 
Králové ve dnech 2. - 3. 9.
   Podle Aleše Cabicara, zakladatele 
a ředitele letecké přehlídky, se orga-
nizátoři opět snažili připravit pro 
návštěvníky bohatý letový program, 
kde nebudou chybět vojenské stíha-
cí a  bombardovací stroje, ale třeba 
ani vrtulníky, sportovní akrobati 
či skupinová akrobacie nebo piloti 
Armády České Republiky.
  „Ze zahraničí přiletí například 
dvojice letounů Euro�ghter typho-
on z  Velké Británie či ukrajinský 
bombardér Su 24M (viz foto) nebo 
vyspělý stíhací letoun Su 27 rov-
něž v  barvách Vojenského letectva 
Ukrajiny“, řekl Cabicar. „A  právě 
bombardér Su 24M, který v  celé 

24leté historii CIAFu zde byl jenom 
jednou a  to v  devadesátých letech, 
v České republice se pak již neobje-
vil, považuji jednoznačně za vrchol 
letošního ročníku. Když jsem ob-
držel zprávu o  jeho chystané účas-
ti přímo od  velitele vzdušných sil 
Ukrajiny, měl jsem neskutečnou ra-
dost za všechny návštěvníky CIAF“, 
doplnil Cabicar.

   Návštěvu CIAF také již potvrdil 
např. Kardinál Domink Duka, nebo 
velvyslanec Státu Izrael, velvyslanec 
Arménie či velvyslanec Ukrajiny. 
Letiště bude každý den otevře-
no od  9.00 hod, základní dospělé 
vstupné je nezměněno proti přede-
šlým letům a činí 300 korun za do-
spělého, děti do  15 ti let pak mají 
vstup zdarma.

Loučení s létem
 Zámek Rodiny Bartoň – Do-
benín v  Novém Městě nad Metují 
bude 26. srpna dějištěm akce Zá-
mecká noc aneb Loučení s  létem. 
Společným motivem akce je „jíd-
lo“ ve  všech podobách. Můžete se 
tak těšit nejen na  ochutnávky, ale 
i  na  ojedinělou možnost nahléd-
nout do zámecké secesní kuchyně. 

„Z Kostelce na  Černou horu“ vyběhlo 114 závodníků.  Z  červe-
nokosteleckých atletů z  tréninkové 
skupiny Jiřího Vondřejce se zú-
častnili Matěj Šimek (2002) a Josef 
Vondra (1971). Výsledný čas 60:18 
nebere Matěj Šimek jako neúspěch 
a  je pro něho výzvou ho v příštím 
roce překonat. V  celkovém pořadí 
všech účastníků dosáhl na 92 příč-
ku. Josef Vondra  se na start posta-
vil potřetí, s  cílem vyběhnou trať 
pod jednu hodinu. A  podařilo se! 
Jeho čas  v cíli znamenal vynikající 
zlepšení oproti loňskému ročníku 
o  více jak sedm minut na  54:09. 
Tento výsledek znamenal 14 po-
zici v  kategorii M 40-49 a  celkové 
71.místo v absolutním pořadí. Gra-
tulujeme!  Foto JŠ

V  Krkonoších se uskutečnil 33. 
ročník běhu do  vrchu Jánské Láz-
ně - Černá hora, jehož tradičním 

pořadatelem je atletický klub Ma-
ratonstav Úpice. Na  trať dlouhou 
8600 metrů s převýšením 640 metrů  

Poezie nitě 2017
 Až do  1. října je v  České Skali-
ci otevřena zajímavá výstava s  ná-
zvem Poezie nitě 2017. Pořádá ji  
tamní  Muzeum Boženy Němcové  
a Muzeum textilu. Jedná se o výsta-
vu prací členů Sdružení textilních 
výtvarníků, z.s. a  a člena Syndikátu  
umělců z.s. 

Hudební festival
 Do  2. září se koná hudební fes-
tival Za  poklady Broumovska. Vě-
nován je architektonicky cenné 
skupině kostelů na  Broumovsku. 
Nejbližší koncerty se uskuteční:  
26.8. v kostele sv. Markéty v Šonově 
a 2.9. v klášterním kostele sv. Vojtě-
cha v Broumově.

Nohejbalový 
turnaj trojic

TJ Sokol Starkoč srdečně zve všech-
ny zájemce nohejbalu na 18. ročník 
Nohejbalového turnaje trojic, kte-
rý se koná v  sobotu 2. září 2017 
od 9 hodin na hřišti u sokolovny 
ve  Starkoči. Turnaj je vypsán pro 
amatérská družstva nehrající pra-
videlné soutěže. Startovné: 200,-Kč 
za jedno družstvo. Prezentace: 8.15 
– 8.45 hod. Přihlášky: nejpozdě-
ji do  30.srpna 2017 SMS zprávou 
na  mobil číslo 775  945  866 nebo 
na  mail: rufer.starkoc@seznam.
cz a možno i v den konání do 8.30 
hod. (nezaručuje přijetí).
Zajištěno občerstvení všeho druhu! 
Za TJ Sokol Starkoč Jaroslav Rufer


