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únor 2011, vandal na Broumovsku 

pokácel 400 stromů

AKCE  ŠPANĚLSKÁ VÍNA AKCE  ŠPANĚLSKÁ VÍNA 
z odrůd MERLOT, CABERNETz odrůd MERLOT, CABERNET  
SAUVIGNON, CHARDONNAYSAUVIGNON, CHARDONNAY

Jarmila Zemánková, 
Tyršova ul. 65, Náchod (vjezd na náměstí TGM)59,-Kč

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775

Gate
LADA PETRÁNKOVÁ

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ 

I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Jazyková škola Gate Náchod nabízí zájemcům

KURZY
ANGLIČTINY A NĚMČINY

(1. – 4. ROČNÍK + KONVERZACE) 
Cena za pololetí (36 vyučovacích hodin): 1.790 Kč

První dvouhodinovka zdarma. 

Kontakt:   NJ: Dr. Lada Petránková 
                        603 440 969; lada.petrankova@gatenachod.cz
                 AJ: Mgr. Pavel Hrabec 
                        774 374 784; pavel_hrabec@centrum.cz

Více informací najdete na webových stránkách www.gatenachod.cz.

NOVINKA: Doučování češtiny

505,-

Liberecká obalovna s.r.o., 
provozovna Červený Kostelec přijme

PROVOZNÍHO ZÁMEČNÍKA  pro údržbu technologické linky.
Výhodou: vyučen v příbuzném oboru, základní znalost práce s PC, zkušenosti s údržbou 
zařízení, fl exibilita.

ELEKTRIKÁŘE  pro obsluhu technologické linky.
Požadavky: vyučen v oboru, §6 NN vyhl.č.50/78 Sb.
Výhodou: základní znalost práce s PC, zkušenosti s údržbou elektrozařízení, fl exibilita.

Nabízíme: perspektivní zaměstnání se slušným ohodnocením.
Nástup možný od 1. 4. 2018

Kontakt: pavel.krivda@eurovia.cz  , tel. 724 004 496

ZAJISTÍME ROZNÁŠKU VAŠICH REKLAMNÍCH LETÁKŮ 
DO POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK V POLSKU.

Více info na tel. 602 103 775 nebo echo@novinyecho.cz

V Orlických horách i Krkonoších můžeme občas potkat psí spřeže-
ní. Ačkoli jejich historická tradice sahá přece jen severněji, již v 80. 
letech 20. století bylo šlechtěno plemeno českého horského psa, kte-
rý byl pro tahání saní velmi vhodný. Protože však tento pes neměl 
příliš klidnou povahu, prosazují se jako „pohonné jednotky“ psích 
spřežení spíše aljašský malamut, grónský pes, samojed či evropský 
saňový pes.  Foto Mirek Brát   

Jestli únor honí mraky, 
staví březen sněhuláky.



Poděkování
Děkujeme všem lékařům 
veterinární ordinace v Náchodě 
– Nábřeží za vzornou péči 
o našeho pejska – Anežku. 
Zejména panu MVDr. Benešovi, 
který o Anežku pečoval několik 
let a postaral se i o její důstojný 
odchod do psího nebe. 
Děkujeme, moc to 
pro nás znamenalo. 
S úctou 
manželé Šárkovi
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VZPOMÍNÁME
Dne 4. 3. 2018 uplyne 23 smutných roků, 

kdy náhle odešel náš drahý manžel, 
tatínek a dědeček, 

pan František Huneš ze Šonova.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.  

Manželka, syn a dcery s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dne 1. 3. uplyne 10 let, kdy nás opustil 

náš drahý manžel, tatínek, dědeček,

 pan Jaroslav Berger – Šusta.
Zůstane navždy v našich srdcích.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Rodina

Dne 5. 3. 2018 uplyne 15 let, 
kdy nás navždy opustil drahý 

manžel, táta, syn, bratr a kamarád,

pan Bořek Antoš z Řešetovy Lhoty.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.    

 Rodina.

VZPOMÍNÁME
Dne 1. 3. 2018 uplyne 

smutných 20 let, kdy nás náhle 
opustili manželé 

Marie a František 
Serbouskovi 
z Provodova.

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.   

Dcera a syn s rodinami

VZPOMÍNÁME
Dne 23.února 2018 by oslavil 100 let 

pan Jaroslav Rokoš z Trubějova.

Letos v srpnu vzpomeneme 19 let, 
kdy nás navždy opustil.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.   

Rodina

VZPOMÍNKA
Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád. 

Uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát.
Takoví lidé by neměli umírat. 

Z očí jsi odešel, ale v srdci jsi zůstal.

Dne 5. března 2018 uplyne 10 let od úmrtí 

pana Josefa Čepelky, 
truhláře z Velkého Poříčí.    

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Rodina 

Proč osud byl tak krutý a nenechal Tě žít, 
proč jsi musel odejít.

Dny, týdny i roky plynou, 
ale nikdy nezacelí tu ránu bolestivou.

Dne 23. 2. 2018 uplyne 2. rok, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný syn a manžel,

pan Otto FRIEDL z Dolní Radechové.
Stále vzpomíná manželka, 

maminka a sestra

VZPOMÍNKA

 MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ
BERÁNEK NÁCHOD A. S. UVÁDÍ V MĚSÍCI BŘEZNU 2018

 www.beraneknachod.cz

Středa 7. března v 19.00 hodin
8. koncert ab. cyklu - skupina „K“

KALABIS QUINTET
Zuzana BANDÚROVÁ - fl étna, Jarmila 

VÁVROVÁ - hoboj, Anna SYSOVÁ - klarinet, 
Denisa BEŇOVSKÁ - fagot, Adéla 

TRIBENEKLOVÁ - lesní roh
Program: Carl Nielsen, Giőgy Ligeti, 

Malcolm Arnold, Pavel Haas
Vstupné: Kč 140,- 120,- 100,-

Čtvrtek 8. března v 18.00 hodin
Akce se koná v Blues baru Hotelu U Beránka

BESEDA na téma „Kdyby 
náchodské domy mohly mluvit“
Procházíte-li ulicemi Náchoda, zjistíte, 
jak velké množství zajímavých domů 
se zde nachází. Vyprávět Vám bude 

Bc. Richard Švanda z Muzea Náchod. 
Vstupné: Kč 30,-

Neděle 11. března v 15.00 hodin
Liduščino divadlo Praha uvádí nedělní pohádku

PRINCEZNA KOLOBĚŽKA
Veselá pohádka s rytmickými písničkami. 

Vstupné: Kč 50,-

Středa 14. března v 19.00 hodin
7. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá

Čtvrtek 15. března  v 19.00 hodin 
7. představení v rámci „ZELENÉHO“ abonmá

Pantheon production uvádí
Liz Lochheadová: PERFECT DAYS

Režie: Petr Kracik
Hrají: Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, 

Petra Jungmanová, Dana Syslová, 
Vilém Udatný a Jan Hofman

„Pro ženy, které chtějí být šťastné, 
a muže, kteří se toho nebojí.“
Vstupné: Kč 320,- 300,- 280,-

Středa 21. března v 19.00 hodin
JAKUB SMOLÍK s kapelou
Koncertní program je připraven 
z největších hitů Jakuba Smolíka

Vstupné: Kč 360,- Kč 340,-  Kč 320,-

Čtvrtek 22. března v 18.00 hodin
Akce se koná v Blues baru Hotelu U Beránka

BESEDA na téma 
„Z Náchoda až do Vladivostoku 

- o náchodských legionářích“
Letos si připomeneme již 100 let od vzniku 

samostatné Československé republiky. Pokud 
jste i Vy měli někoho v legiích, vezměte s sebou 

fotografi e či jiné předměty a řekněte nám 
jejich příběh. Vyprávět Vám bude Bc. Richard 

Švanda z Muzea Náchod.
Vstupné: Kč 30,-

Pátek 23. března  v 19.00 hodin
Akce se koná v Blues baru Hotelu U Beránka

BLUES-JAZZOVÉ VEČERY 
- Dragon‘s Brew

Jiří Vyšohlíd starší - klávesy, Jiří Vyšohlíd 
mladší - baskytary, Jan Bára - elektrická kytara, 
Vít Skalička - bicí, Štěpánka Mašatová - příčná 

fl étna, Kateřina Horáčková - saxofony
Vstupné: Kč 90,-

Předprodej vstupenek 
od 1. března od 9.00 hodin

Hradišťan & Jiří Pavlica - koncert ke Světo-
vému dni roztroušené sklerózy pro Domov sv. 

Josefa v Žirči u Dvora Králové
Termín koncertu: 31. května 2018 v 19.00 

hodin, vstupné: Kč 400,- 360,- 320,- 
Předprodej vstupenek 

od 5. března od 9.00 hodin
JARNÍ KONCERT - vystoupí Dětský sbor 
JITRO, CANTO a Smíšená sbor KÁCOV 
Termín koncertu: 23. dubna 2018 v 19.00 

hodin, vstupné: Kč 100,-  90,-  80,-
NA PLNÝ COOLE - celovečerní zábavný 

program ZDEŇKA IZERA
Termín akce: 3. května 2018 v 19.00 hodin, 

vstupné: Kč 190,- 180,- 170,-
Divadlo A. Dvořáka Příbram – RANDE 

S DUCHEM – v hlavní roli Eva Holubová
Termín divadla: 8. května 2018 v 19.00 hodin, 

vstupné: Kč 340,-  320,-  300,-
Miloš Meier - DRUMMING SYNDROME 

(bubenická show)
Termín akce: 23. května 2018 v 19.00 hodin, 

vstupné: Kč 190,- 180,- 170,-

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
• MIC Náchod, tel.: 491 426 060

• IC Hronov, tel.: 491 483 646
• IC N. Město n. Met., tel.: 491 472 119
• IC Červený Kostelec, tel.: 498 100 657 
• RIC Česká Skalice, tel.: 491 453 870.

www.beraneknachod.cz
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení 

na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Zrekonstruovaný rodinný dům s ba-
zénem v Náchodě – Třešinky a vý-
hledem na zámek. Rohová masážní 
vana, sauna, posilovna, krb, garáž pro 3 
auta, zahrada.  
                          Cena: 5 500 000,- Kč

Rodinný dům v Novém Městě nad Metují, 2 bytové jednotky, sklep ................................2 690 000,- Kč
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě  ve Velkém Dřevíči ...................................3 190 000,- Kč
Poloroubená horská chata poblíž centra Deštného, kapacita cca 45 lůžek .........................4 950 000,- Kč
Prvorepubliková zrekonstruovaná továrnická vila v Novém Městě nad Metují .................3 950 000,- Kč
Rodinný dům v Hronově, 2 obytná křídla, udržovaná zahrada, krytý bazén .....................5 900 000,- Kč

Podekováníˇ
Chtěli bychom poděkovat pohřební službě pana Josefa Ungráda 

a jeho zaměstnancům za lidský a profesionální přístup při sjednání 
a vybavení pohřbu našeho strejdy,  pana Vladimíra Řeháka 

z Nového Města nad Metují. 
Zároveň patří náš dík i panu Petru Lichému a jeho ženě za krásný 

hudební projev a všem přítomným za účast a květiny.

Zdeněk a Božena Řehákovi

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 26. 2. 2018 vzpomeneme 

již čtvrté výročí od úmrtí našeho 
drahého tatínka, dědečka 

a pradědečka,
 pana Josefa Poláčka 

a 4. 3. 2018 uplynou tři smutné 
roky od úmrtí naší milované 

maminky, babička a prababičky,

paní Jiřiny Poláčkové.
 

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají dcera Jiřina s rodinou, 

vnoučata s rodinami a pravnoučata

Láska je 
největší dar
 V  Broumově (v  sále KD Střelni-
ce) chystají zábavný večer s názvem 
Láska je největší dar. Protagonis-
ty budou katolický kněz Zbigniew 
Czendlik a hudebník Marcel Zmo-
žek. Název si  můžete podle libos-
ti ukončit tečkou, vykřičníkem či 
otazníkem. Dne 12. 3. v  19 hodin 
pak sami uvidíte a uslyšíte, zda jste 
zvolili správné interpunkční zna-
ménko. 

Piňa Koláda 
 Možná si myslíte, že Piňa Ko-
láda je pouze exotický krémový 
koktejl. Faktem je, že Piňa Kolá-
da je také název multiinstrumen-
talistického dua (omlouváme se, 
opravdu složité na  výslovnost – 
pozn. red.) známého z  TV Šlágr. 
Tvoří jej Pavla a  Soňa. A  právě 
ony se vám představí v Kulturním 
domě v Dobrušce 8. března od 19 
hodin. Znít bude dechovka, coun-
try, folk, pop a možná i nějaká ta 
exotika. 

Dodatečné 
poděkování

Chtěli bychom touto 
cestou co nejsrdečněji 
poděkovat poctivé 
nálezkyni, která našla 
pánskou peněženku 
v hypermarketu 
ALBERT v Náchodě 
Bělovsi v mezivánočním 
období. 
 Děkují Horníkovi

Náš region není jen místem, kde 
najdeme řadu svatostánků církve 
římsko-katolické. Svoje stavby zde 
zanechaly i  církve mnohem mlad-
ší, například Církev Československá 
husitská.  Tak například v  Hronově 
najdeme Husův sbor postavený v  le-
tech 1923 – 1924. Pozemek pro jeho 
stavbu tehdy poskytl hronovský rolník 
Jiří Jirásek zcela zdarma. 
 Foto Mirek Brát

be. 
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ŽALUZIE

ZALOŽENO V ROCE 1994 JIŽ 24 LET NA TRHU

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 

mobil 603 531 304, 
andy.skalice@seznam.cz, 
www.andy-skalice.cz
 žaluzie  látkové rolety  sítě proti hmyzu

LEVNĚ  KVALITNĚ  ZÁRUKA 3 ROKY

Vynášení Zimy
 Ačkoli to vlekaři a  lyžaři ještě ur-
čitě nebudou 18. března vzdávat, 
uskuteční se v České Skalici tradiční 
akce Vynášení  Zimy. Součástí bude 
i průvod z tamního Husova  náměstí 
do Ratibořic, kde bude Mořena uto-
pena v Úpě v lokalitě Viktorčina spla-
vu. Nebude – li přát akci počasí, stej-
ný osud Zimu potká u řeky v lokalitě 
maloskalické tvrze. 

Dále!
 Ve  výstavní síni Lokart v  Café 
Herzog v  Broumově bude v  termínu 
od  12. března do  6. dubna otevře-
na výstava fotografi í s  názvem Dále! 
Představuje práce fotografů Elišky 
Palhounové a  Martina  Nyströma. 
Část motta věnovaného výstavě říká: 
„Namiřte objektiv na něco, co je všed-
ní, zašlé, opomíjené…“ Ozve se Dále! 
Vstoupíte do jiného světa.

Mgr. Aleš Fetters pětaosmdesátiletý
 Bohemista Mgr. Aleš Fetters, naro-
zený před 85 lety dne 4. dubna 1933 
v  Úpici na  Trutnovsku, je i  agilní 
středoškolský pedagog - češtinář, li-
terární historik a  kritik, regionální 
vlastivědný autor a historik, onomas-
tik a publicista, erudovaný spisovatel 
literatury faktu, od roku 1959 kultur-
ně i pedagogicky působící v okresním 
městě Náchod. Češtinář Aleš Fetters 
patří mezi učitele, kteří získali kvalitní 
pedagogické středoškolské i  vysoko-
školské vzdělání a  také všestrannou 
pedagogickou praxi. Po  absolvování 
vysoké školy působil dva roky na zá-
kladních školách na  Broumovsku 
(v  Teplicích nad Metují a  Meziměs-
tí). V roce 1959 se v Náchodě oženil. 
Manželka je rovněž učitelkou, společ-
ně vychovali tři děti. Od 1. září 1959 
začal vyučovat na  tehdejší jedenácti-
letce v Náchodě. Na počátku normali-
zace (od 1. září 1970) byl z politických 
důvodů přeložen na  strojírenskou 
průmyslovku v Náchodě. V září 1974 
odmítl podepsat ukončení pracovní-
ho poměru dohodou, načež v prosinci 
1974 dostal pod stromeček výpověď. 
Pak od 1. dubna 1975 nastoupil jako 
dělník do  nepřetržitého provozu ná-
chodské teplárny. Po  deseti letech 
mu bylo umožněno opět učit, ale jen 
na základních školách mimo Náchod. 
Po  listopadu 1989, 1. února 1990 
se vrátil na  náchodské gymnázium 
jako jeho ředitel. Po  roce dostal in-
farkt myokardu, vzdal se ředitelské 
funkce a  pracoval pak až do  odcho-

du do  penze v  roce 1995 jako školní 
inspektor pro střední školy okresu 
Náchod a Trutnov. Fettersova kultur-
ní, osvětová a  publicistická činnost 
je vskutku pozoruhodná a mimořád-
ná. Od  r. 1959 začal v  Náchodě zpí-
vat v pěveckém sboru Hron, vytvořil 
pak jeho kroniku od  založení v  r. 
1861. Jeho historii zpracoval v něko-
lika publikacích, první z nich 120 let 
Hronu v  hudebním životě Náchoda 
vyšla už v   roce1981. Spolupracoval 
s  náchodskou knihovnou,  pořádal 
obohacující literárně hudební večery, 
přednášel, přispíval desítkami člán-
ků nejen do  regionálního tisku, ale 
i  celostátního a  publikoval zajíma-
vé statě v  řadě literárněhistorických 
sborníků. V  roce 1995 se zasloužil 
o uskutečnění mezinárodní konferen-
ce o životě a díle prof. Václava Černé-
ho v  Náchodě. V  literárně historické 
publicistice se Aleš Fetters zaměřil 
na významné osobnosti regionu (Bo-
žena Němcová, Alois Jirásek, Fráňa 
Šrámek, bratři Čapkové, Helena Čap-
ková, Josef Škvorecký, Karel Poláček, 
spisovatel Josef Šír; katolický kněz, 
spisovatel a  překladatel Sigismund 
Bouška) a na  regionální kulturní ak-
tivity.  Řadou dalších statí se habili-
toval na  předního znalce spisovatele 
K. Čapka a na znalce díla spisovatele 
Josefa Škvoreckého, náchodského 
rodáka. Fettersovo rozsáhlé literár-
ní dílo nelze v  krátkém článku celé 
postihnout a  zhodnotit. Vždyť jeho 
výběrová bibliografi e vykazuje vedle 

stovek článků v  celostátních i  regio-
nálních periodikách 23 samostatných 
publikací a  32 významnějších statí 
ve  sbornících. Byl oceněn Kulturní 
cenou města Náchoda za  rok 1999, 
podobné ocenění obdržel i  v  rodné 
Úpici (2008) a v Sobotce (2013). Jubi-
lant A. Fetters je nositelem Ceny Karla 
Čapka za rok 2001 udělované v Tren-
čianských Teplicích na  Slovensku. 
Jubilantovi Aleši Fettersovi děkujeme 
za  vše přínosné, co vykonal pro čes-
kou kulturu, pedagogiku, literaturu 
i  region a  pro poznání spisovatelské 
dynastie Čapkových a dalších českých 
spisovatelů . Do dalších let mu  přeje-
me  nové tvořivé počiny, obohacující 
českou literaturu a vědu. 
text: PhDr. Jiří Uhlíř  ( redakčně krá-
ceno), kresba: akademický malíř Jiří 
Škopek

Serve et fi delis civitatis – Věrně sloužím obci
 Na  podzim si připomeneme již 
100 let od  založení samostatného 
československého státu. Rovněž pro-
běhnou volby do obecních zastupitel-
stev. A právě aktivní starostové obcí 
nebo měst se ve  veřejnosti těší nej-
větší důvěře obyvatel, jak potvrzují 
průzkumy. Také zákonodárci z horní 
parlamentní komory – Senátu Parla-
mentu ČR- si váží poctivé a záslužné  
práce starostů a  starostek České re-
publiky, zejména těch, kteří požívají 
u  svých spoluobčanů dlouhodobé 
přízně. Jedno ze setkání senátorů 
se starosty se konalo v  závěru ledna 
v Hlavním sále Senátu PČR ve Vald-
štejnském paláci v  Praze. Přítomno 
bylo 80 starostů a  starostek, kteří  
obdrželi pamětní list s latinským mo-
ttem: Serve et fi delis civitatis – Věrně 
sloužím obci.  Setkání bylo totiž urče-
no starostům, kteří vykonávají funkci 
nepřetržitě od roku 1997 a déle. Mezi 
nimi nechyběla starostka obce Jasen-
ná na Jaroměřsku, paní Ing. Jitka Sle-
záková, která pracuje jako starostka 
již 28. rokem na plný úvazek ( od 6. 
prosince 1990.) Toto uznání přichází 
v pravou chvíli, protože stále činoro-
dá Ing. Jitka Slezáková se zjara 2018 

dožívá 55 let. Jako bývalý kronikář 
obce a regionální historik mohu po-
pravdě konstatovat, že je to v historii 
mé rodné obce Jasenná na  Jaroměř-
sku nejen vůbec první žena coby sta-
rostka, ale i  vysokoškolsky vzdělaná 
ekonomka, která si vede ze všech 
starostů a manažerů obce dosud nej-
úspěšněji. Jasenští občané si ji váží 
pro její příkladně lidské a  charak-
terové vlastnosti, pro její moudrost, 

vstřícnost, neobyčejnou pracovitost 
a smysl pro odpovědnost Do dalších 
let ji přejeme hodně Božího požeh-
naní, zdraví a pracovní elán. Doplň-
me tedy symbolickou latinskou sen-
tenci na pamětním listu pro Ing Jitku 
Slezákovou i  latinským zvoláním, 
které od  nepaměti přeje dotyčnému 
to nejlepší: Vivat! Ať žije! 

PhDr. Jiří UHLÍŘ, Jaroměř 
(redakčně kráceno)

Starostka obce Jasenná na Jaroměřsku paní Ing. Jitka Slezáková ve své kan-
celáři na Obecním úřadu,  archiv JS

Nový ředitel náchodského 
muzea
Novým ředitelem Regionálního mu-
zea v Náchodě se stane od 1. března 
Sixtus Bolom-Kotari z  Třebecho-
vic pod Orebem. Profesně působil 
na Akademii věd nebo v Národním 
památkovém ústavu.  Sixtus Bolom-
-Kotari získal titul doktor fi lozofi e 
na  Filozofi cké fakultě Masarykovy 
univerzity v  Brně. Specializuje se 
na církevní historii a péči o kultur-
ní dědictví. Naposledy působil jako 
vedoucí výzkumného týmu projek-
tu zaměřeného na  česko-slovenské 
a  česko-maďarské vztahy. Externě 
také vyučoval památkovou péče 
na  Filozofi cké fakultě Univerzity 
Karlovy. Jméno budoucího ředite-
le náchodského muzea rozhodně 
nepatří mezi česky znějící. „Podle 

vyprávění vím, že moji předkové 
přišli ze Skandinávie, snad z pomezí 
Švédska a Finska. Původní příjmení 
časem upadlo v  zapomnění a  můj 
otec, akademický malíř a  sochař, se 
ho rozhodl obnovit,“ poznamenává 
Bolom-Kotari. (text a foto tz-khk)

Hubneme zdravě 
aneb potraviny, které zrychlí 
váš metabolismus

KÁVA
 Ano, je to tak, káva nám může pomoci také při hubnutí. Kromě toho, 
že oddaluje pocit hladu, také snižuje chuť na sladké. Vypití jednoho až 
dvou šálků kávy denně tak zrychluje metabolismus až o 20%.
 No a díky zrychlenému metabolismu dochází i k rychlejšímu spalování 
tuků. Káva tedy pomáhá mobilizovat tukové zásoby. Také zvyšuje cirkula-
ci krve, díky čemuž pomáhá předejít bolestivosti svalů po cvičení.
 Co není příliš známé, je fakt, že káva obsahuje velké množství anti-
oxidantů, které chrání organismus před poškozením volnými radikály 
a údajně snižují riziko různých civilizačních chorob. Kromě toho v kávě 
najdeme i některé vitamíny a minerály. 
 Ale pozor! Káva má sice na naše zdraví mnoho příznivých účinků. Nic 
ale není černobílé a právě to, díky čemu nám kofein krátkodobě prospívá, 
nám může při dlouhodobém pití uškodit. Při konzumaci většího množ-
ství této látky se můžeme dočkat i jejich nepříjemných vedlejších účinků. 
Takže i tady opět platí „všeho s mírou“ 
Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví a společného stravování,

Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

Přístavba tělocvičny
 V  Novém Městě nad Metu-
jí začíná rozsáhlá investiční akce 
– přístavby tělocvičny tamní ZŠ 
Komenského. Stavba by měla být 
dokončena v  květnu 2019. Z  no-
voměstské městské pokladny si vy-
žádá částku cca 25 milionů korun. 
Zastavěná plocha objektu bude či-
nit 595,8 m2. 

Velikonoce na pevnosti
 V období 30. března až 2.dubna  
bude v Jaroměři – Josefově otevřen 
pro veřejnost turistický areál Bas-
tion I. včetně podzemních prostor. 
Prohlídky začínají vždy v  celou 
hodinu. Průvodci budou obleče-
ni v dobových kostýmech. Těšit se 
můžete i na velikonočně vyzdobené 
kasematy. 

 V  sousedství kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie v Malé Skalici 
najdeme zajímavé a cenné sochy. 
Jistě známější je socha Barun-
ky Panklové (foto č.1), která se 
v  tomto svatostánku v září 1837 
vdávala, aby později zazářila jako  
stálice našeho literárního nebe 
pod jménem Božena Němcová. 
Méně známou, avšak umělecky 
cennou skulpturou, je však i so-
cha sv. Donáta, biskupa Arez-
ského (foto č.2). Jedná se o dílo 
vzniklé v dílně proslulého socha-
ře M.Brauna.  foto Mirek Brát   

ZUZANA HABÁŇOVÁ – SLEPÁ CESTOVATELKA
úterý 6. března 2018 od 18:30 hod. – kino Luník
Jaké to je téměř nevidět a přesto se vydávat 
prozkoumávat svět jako nezávislý cestovatel...

JAN SVATOŠ – ARCHA SVĚTEL A STÍNŮ
úterý 27. března 2018 od 18:30 hod. – kino Luník
Zapomenutý příběh dokumentárních průkopníků, 
Martina a Osy Johnsonových, z doby kdy fi lmování 
v Africe bylo nebezpečnější než lvy či malárie…

Městské kulturní středisko a kino Luník vás zvou na další 
ze zimních sérií cestopisných přednášek a besed zajímavých 
cestovatelů z regionu i z celé ČR. 

CESTOVATELSKÝ KLUB

1

2
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Spole nost Ametek elektromotory, s.r.o. 
v Náchod , zabývající se výrobou elektromotor , 

 

HLEDÁ NOVÉ ZAM STNANCE 
DO 3 SM NNÉHO PROVOZU PRO PRÁCI NA 
AUTOMATICKÝCH/POLOAUTOMATICKÝCH 

STROJÍCH  
 

Nástup možný ihned! 
 

Benefity spole nosti: 
- p ísp vky na stravování 
- 5 dn  dovolené navíc 
- vlastní zvýhodn né mobilní tarify 

 

Tel.: 730 806 165, email: info@ametek.com 

K tématu zápisu do náchodských 
základních škol
 Dovolte, abych se představil. Jme-
nuji se Petr Jirásek, jsem předseda 
Spolku rodičů a  přátel školy při ZŠ 
T.G.Masaryka v Náchodě. Předem mi 
dovolte, abych popřál Vašim dětem, 
se kterými se letos chystáte k zápisům 
do prvních tříd, aby si to pěkně užily 
a odnesly si krásný zážitek. Teď bych 
rád krátce pohovořil, jako rodič a otec 
dítěte, o  náchodské „Masaryčce“. Již 
dlouhé roky se školou úzce spolupra-
cuji a sem tam pomůžu i dobrými ná-
pady. Založili jsme zde Spolek rodičů 
a  přátel školy při ZŠ T.G.Masaryka, 
kde se setkáváme s rodiči a úzce spo-
lupracujeme s  vedením školy. Mám 
čtyři děti a  všechny Masaryčkou 
prošly s  výbornými výsledky - a  tím 
i  dobře připraveny na  střední školy. 
To je známka, že kvalita výuky je zde 
na  velmi dobré úrovni. Od  příštího 
školního roku se nově otevře učebna 
dílen. Dále se obmění počítače v učeb-
ně informatiky. A ještě v tomto polo-
letí bude rekonstruována tělocvična, 
kde se nachází horolezecká stěna. 
Nově bude zařazena rozšířená výuka 
jazyků, matematiky a přírodovědného 
předmětu. Již od  letošního školního 
roku je kladen vyšší důraz na kvalitu 

výuky, aby Vaše děti byly lépe připra-
veny na střední školy.  Ale nejdůleži-
tější věcí je, že se podařilo společně 
mezi vedením školy, radou města 
a  Spolkem rodičů dokončit zabezpe-
čení školy proti volnému pohybu ci-
zích osob. A  jistě mi dáte za  pravdu, 
že bezpečnost našich dětí je prioritou, 
vždyť děti jsou nejcennější, co máme. 
Kvůli bezpečnosti bude letos opravena 
i zeď pod školou a doděláno zábradlí 
na  chodníku směrem od  parkoviště 
nad školou po schodiště. Děti z Masa-
ryčky mají i díky Spolku rodičů spous-
tu různých kulturních a  sportovních 
aktivit. Každý rok na  konci školního 
roku pořádá náš Spolek kulturní akci 
na hřišti za  školou, která je pro širo-
kou veřejnost a představí se tam děti 
se svým vystoupením i  z  jiných MŠ 
a ZŠ v Náchodě. K dění ve škole  tak 
přispívá i rodičovská komunita, která 
je její nedílnou součástí. Informace 
o škole naleznete na webových strán-
kách www.zstgmnachod.cz, kde na-
jdete i odkaz na náš spolek rodičů.  

Jirásek Petr, předseda 
Spolku rodičů a přátel školy 

při ZŠ T. G. Masaryka v Náchodě
  (echo-PR)

Příprava házenkářských nadějí
 Když jsme  vyjížděli s  dětmi 
na  jejich první  velký turnaj, přáli 
jsme si ať to je naše malé házen-
kářské Nagano, ale zároveň jsme se 
obávali, aby náš první velký turnaj 
neskončil výbuchem jako v  Na-
gasaki. Naše děti ve  věku 8-9 let 
ve  svém kraji nebyly za  poslední 

rok poraženy. Proto jsme se roz-
hodli, je za  odměnu přihlásit 
na mezinárodní turnaj do Kostelce 
na  Hané. Turnaje se zúčastnilo 16 
týmů z České republiky, Slovenska 
a Maďarska.
 Začátek turnaje chlapci zvlád-
li skvěle a  z  pěti zápasů měli pět 

výher. Bohužel v semifi nále jsme si 
vybrali všechnu smůlu a  prohráli 
jsme o gól a to s týmem, který jsme 
ve skupině porazili o deset branek. 
V  tu chvíli se kluci ocitli v  nové 
situaci, na  kterou reagovali týmo-
vým asi půlhodinovým stékáním 
slz po  jejich odhodlaném a bojov-
ném výrazu obličeje. Přes veškerou 
snahu se nám je nepodařilo dát 
k  zápasu o  třetí místo dohroma-
dy a  i  když bojovali za  náchodské 
barvy, seč jim síly stačily, tak opět 
prohráli o  jediný gól. Zůstala tak 
na  ně nepopulární bramborová 
příčka. Ve  stejný den hrál i  druhý 
tým náchodské přípravky na  tur-
naji v  Jičíně. Tento tým byl slože-
ný především z  mladších ročníků, 
či z  kluků,  kteří s  tímto krásným 
sportem teprve začínají. Taky bylo 
znát to, že jsme jedna velká ná-
chodská házenkářská rodina a oba 
tábory trenérů a hlavně rodičů,  se 
vzájemně podporovaly i na dálku. 

Trenér družstva přípravky 
Jiří Galba

Pozvánka 
do Galerie Luxfer
 V České Skalici je až do 1. dub-
na k vidění výstava prací výtvarní-
ka Julia Reichela. Prezentace bude 
umístěna v  tamní Galerii Lux-
fer. Bližší info získáte i  na  webu: 
www.galerieluxfer.cz 

Ptačí park
 Ve  Vile Čerych v  České Skalici 
proběhne 26. března beseda s  ná-
zvem Ptačí park Josefovské louky. 
Jeho předmětem bude projekt cí-
lený na  návrat mokřadních ptáků 
na  louky v nivě Metuje. Přednášet 
bude od  17 hodin pan Michálek 
z České ornitologické společnosti. 

Výměna značek
 V Polici nad Metují probíhá vý-
měna dopravních značek, kdy typy 
dopravního značení budou nahra-
zeny novými značkami s refl exním 
povrchem. Již v  závěru loňského 
roku bylo vyměněno 23 doprav-
ních značek. Cena jedné značky je 
800,-Kč. V  kompletaci s  nosným 
sloupkem je pak její cena ještě 
o 700,-Kč vyšší. 

Nejen jména 
na pomnících
 Náš titulek je zároveň pozvánkou 
na  stejnojmennou besedu s  Vla-
dimírem Růžičkou do  Městské 
knihovny v  České Skalici. Bude se 
jednat o představení jeho nové kni-
hy, která se věnuje osudu židovské-
ho etnika za Protektorátu. Beseda se 
uskuteční 14. března od 18 hodin. 

Obrazy a monotypy
 Galerie 102 v  Obecním domě 
ve Velkém Poříčí bude od 27. února 
do 6.dubna hostit výstavu děl Josefa 
Benedikta s názvem Obrazy a mo-
notypy.  Kromě grafi k v  díle Jose-
fa Benedikta vynikají také kresby, 
malby, plastiky, ex-libris a ilustrace. 
V minulosti jeho tvorbu  představi-
ly již desítky  samostatných výstav 
po celé České republice i v zahrani-
čí,včetně Maďarska či sousedního 
Polska.  

 V  rámci akce Hudební čtvrtek s houslemi se v  restaurantu Zahrádka 
v  České Skalici představila talentovaná náchodská hudebnice Veronika 
Khunová. Ostatně, již naši předkové věděli, že hudba může dobře podpo-
rovat trávení. Bez hudebníků se neobešly ani antické hostiny či středověké 
hodokvasy.  Foto Josef Pepa Voltr

Týden na lyžích, škola daleko ...
 Začalo to hned  v  pondělí 19. 
2., kdy  se  30 žáků ze ZŠ Běloves 
rozhodlo vyměnit školní třídy, la-
vice a  sešity  za  bílou stráň, lyže 
na nohou a slunce nad hlavou v ly-
žařském areálu Petříkovice u Trut-
nova.
 A  udělali jsme opravdu dobře. 
Neodradily nás ani první pády a za-
motané nohy. Na  svahu jsme vy-
drželi celý týden, poslouchali jsme  
rady lyžařských instruktorů a  sna-
žili  se  co nejlépe zkoordinovat své 
tělo. Někdy to bylo opravdu složité 
. Naštěstí jsme věděli,  co máme 
dělat -  přesně to, co  naše zlatá 
olympionička Ester Ledecká – věřit 
si, nebát se a zvítězit !!!  

 

Mgr. Denisa Vančáková, 
Mgr. Lucie Ťokanová
ZŠ Náchod – Běloves

Kraj rozšíří přeshraniční vlakové 
spojení
 Od  konce dubna budou moci 
cestující v česko-polském pohrani-
čí využívat více vlaků, které překra-
čují hranici mezi oběma zeměmi. 
Na  lince z Trutnova přes Královec 
do Sedzislawi, která je provozována 
o víkendech a svátcích v letní sezó-
ně již několik let, dojde k  navýše-
ní spojů ze tří na čtyři páry vlaků. 
Navýšení spojů souvisí s cílem na-
bídnout ranní spojení z  Trutnova 
do Polska pro české občany. Zcela 
nově pak budou moci turisté vyu-
žívat čtyři páry vlaků z Walbrzychu 
do Meziměstí, z nichž dva pojedou 

dále do  Teplic nad Metují a  Adr-
špachu. „S  polskými kolegy jsme 
řešili například povolení vjezdu 
české vlakové soupravy na polskou 
stranu. Nezůstali jsme ale jen u ak-
tuálních technických problémů 
a  probrali jsme i  další možnos-
ti mezinárodní spolupráce v  této 
oblasti. Uvažujeme o  propojení 
Hradce Králové a polského Walbr-
zychu spěšnými vlaky,“ uvedl první 
náměstek hejtmana Martin Červí-
ček, který je odpovědný za  oblast 
dopravy a silničního hospodářství. 
 (red)

Za čistší Rozkoš
 Královéhradecký kraj se bude 
snažit  omezit množství fosforu 
a dusíku, který způsobuje v nádrži 
Rozkoš tzv. eutrofi zaci. Dosáhnout 
lze toho odkloněním (i již primár-
ně vyčištěných odpadních vod) 

mimo přehradu. Výsledkem by 
měla být čistší voda a  méně sinic. 
Na snímku je Úpský přivaděč, kte-
rý do přehrady přivádí vodu z řeky 
Úpy. 
 foto echo 
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22. ročník rozhlasové ankety

ŠARMANTNÍ
OSOBNOST
ROKU
 

Jméno a adresa odesílatele

1. Jiří Bartoška
    herec 

4. Gabriela Koukalová
    biatlonistka 

3. Viktor Preiss
    herec 

2. Zlata Adamovská
    herečka 

 
   

5. Jan Čenský
    herec 

9. Halina Pawlowská
    moderátorka, spisovatelka  

8. Jiří Suchý
    šéf divadla Semafor  

7. Jitka Molavcová
    herečka, zpěvačka 

 
  

10.David Deyl
     zpěvák  

Zakřížkujte Vámi zvolenou osobnost za rok 2017

6. Ladislav Špaček
     popularizátor etikety    

Do konce března čekáme na vaše hlasy na adrese sarm@rozhlas.cz,
nebo posílejte sms zprávy ve tvaru sarm mezera, jméno a příjmení
osobnosti na telefonní číslo 736 30 40 30. Hlasovací lístky můžete 
posílat i poštou na naši adresu: Český rozhlas Hradec Králové, 
Havlíčkova 292, 501 01 Hradec Králové. Deset hlasujích vyhraje
hodnotné ceny, jako třeba televizor, notebook, nebo chytrý telefon  
Na obálku nezapomeňte připsat heslo „Šarmantní osobnost“.

galavečer 18.4.2018, Kongresové centrum Aldis 

Interaktivní prohlídka
 V broumovském klášteře je na 
27. února (od 13 hodin) připravena 
interaktivní prohlídka skriptoria. 
Zajímavou formou se zde seznámí-
te s prostředím středověké písárny. 

Zkusíte si psaní husím brkem, výro-
bu přírodních barev a další poučné 
kratochvíle. Objednávky na prohlíd-
ku lze realizovat například na čísle 
mobilního telefonu: 734 443 165. 

Protecting Your Life
Firma Microtherm CZ, s.r.o. je součástí skupiny Microtherm International Cooperation, 
která je dodavatelem komponentů tepelných ochran pro elektrospotřebiče po celém světě.

Výrobní závod Microtherm CZ s.r.o se nachází v malebném městečku Police nad Metují.

Schůzky si domlouvejte přes email miloslava.klimesova@microtherm.cz 
nebo na tel. 491 511 404

Pro tento závod hledáme kolegy v ZTP, pracovníky v důchodovém věku, brigádníky 
na zkrácený úvazek na tyto pozice:
• Elektrikář                           • Údržbář-manipulant

O Zubejdě Solimánské
 Boučkovo loutkové divadlo Ja-
roměř vás zve na pohádku O Zu-
bejdě Solimánské. Představení se 
uskuteční 25. března od 13.30 ho-
din. Pohádka je volným zpracová-
ním původního příběhu známého 
v podání spisovatele Karla Čapka 
i později převedeného do formátu 
fi lmové díla. 

Evropské pyramidy
 Záhadologové by jistě měli zpo-
zornět, protože v Městské knihovně 
v Novém Městě nad Metují proběh-
ne 6. března od 18 hodin přednáška 
o fenoménu bosenských a  dalších 
pyramid v Evropě. Že v Evropě py-
ramidy nejsou? Přijďte si poslech-
nout to, co vám chce říci přednáše-
jící pan Jiří Voňka.
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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

* Touhle cestou si hledám 
přítele. Eva 48, Náchod. Tel. 
773 046 239

* Nechcete být sám - sama? 
Nabízíme Vám příležitost 
nalézt životního partne-
ra. Seznamovací agentu-
ra IRENA, Náchod. TEL.: 
736 768 114

*Pronajmu nově zrekon-
struovanou garsonku v  Hro-
nově. Kauce nutná. TEL.: 
608 66 77 30
*P R O N A J M U 1+1 v Brou-
mově U Větrolamu, po rekon-
strukci, nájem + služby + ener-
gie (bez el.) 6.400 Kč, kauce 
10.000 Kč, pouze slušné a spo-
lehlivé osobě. Tel. 773 974 100. 
RK NE
*Koupím družstevní byt 
v  Náchodě a  okolí do  10 km 
(Hronov, Červený Koste-
lec, Jaroměř). Ideálně 2+1, 
3+1. Platba v  hotovosti. Tel.: 
737 292 171
*Pronajmu od  března v  Ná-
chodě 1+1, max. 2 pracujícím 
osobám, bez zvířat. Nájem 
4800, záloha na  inkaso cca 
3000, vrátná kauce 12000tis. 
TEL.: 722 934 819
*Pronajmu byt 1+1 ve Velkém 
Dřevíči. Byt je částečně zaříze-
ný. Nastěhování možné ihned. 
Další info na tel.608 213 154.
* Prodám třípokojový pří-
zemní byt ve  Rtyni v  Podkr-
konoší, k  dispozici zahrada, 
sklep a kůlna. Tel. 732 793 130
* Pronájem bytu v OV 2+kk, 
47 m2, bezbariérový, Náchod 
- Plhov. byt je po  rekonstruk-
ci a  je vybaven. Požaduji plat-
nou pracovní smlouvu. Ná-
jem 4.500 Kč/měsíc + energie. 
Vratná kauce 15.000 Kč. Volný 
od 1. 5. 2018. Tel. 777 203 752
* Pronajmu byt 1+1 Běloveská 
ul. Náchod, základně zařízený. 
Kauce. Tel. 603 378 374
* Pronajmu byt 1+1 45 m2 
ve  Velkém Poříčí u  náměstí, 
kuch. linka, sporák, plastová 
okna, nájem + služby 7000,-
Kč. TEL. 603 49 54 79
* Pronajmu družstevní byt 
2+1 na  Běloveské ulici v  Ná-
chodě. Nájem 6.300 Kč včet-
ně topení + elektřina dle spo-
třeby + jednorázový poplatek 
SBD 7.200 Kč. Vratná kauce 
7.000 Kč. Volný od  cca 1. 4. 
2018. Tel. 604 98 38 44

*Koupím RD se zahradou 
v Novém Městě n. Metují. Tel. 
737 637 058

*Důchodci hledají dlouho-
dobý pronájem domku nebo 
chatky k celoročnímu bydlení. 
TEL.: 731 706 998
* Prodám stavební pozemek 
s protékajícím potokem 2500 
m2 na okraji obce Dolní Rade-
chová. TEL.:608 66 77 30
*Prodám rodinný řadový 
dům v  lokalitě Broumov – 
Spořilov. Cena dle dohody. 
TEL.: 732 552 773

*Koupím les i s pozemkem.
Může být malá výměra nebo 
i zanedbaný. Děkuji. TEL.: 
773 585 290

*Koupím pozemek nebo 
nemovitost na  přestavbu 
v podhůří Orlických hor. TEL: 
608 66 77 30
*Prodám RD po velmi zdaři-
lé celkové rekonstrukci v obci 
Šonov u  Nového Města nad 
Metují, původní zemědělská 
usedlost. RD o dvou podlažích 
+ půda, 5+kk, 2 koupelny, 3 wc, 
dvougaráž, zahradní domek, 
vlastní studna. Obytná plocha 
domu 260 m2, nebytová 45m2. 
Udržovaná zahrada s vlastním 
jezírkem, sad (možno jako 
další stav. pozemek), celková 
výměra pozemku téměř 4.000 
m2. Klidné slunné místo mimo 
hlavní cestu, vhodné k  oka-
mžitému nastěhování.   RK ne-
volat. Info na tel. 608 77 54 11.
* Nabízím k prodeji RD v Ná-
chodě - Staré Město o dispoz. 
5+1. Dům je v původním sta-
vu, možnost rekonstrukce, 
objekt část. podsklepen. Vy-
tápění ústřední, zdroj tepla je 
plynový kondenzační kotel. 
Stáří objektu cca 85 let, cena 
1 750 000,-. TEL. 603 491 374, 
holecek.kelvinus@seznam.cz. 
RK NEVOLAT
*Prodám ve  Velkém Dřeví-
či roubenou podsklepenou 
chalupu. Vytápění krbovými 
kamny, vyměněná střešní kry-
tina.  Pozemek cca 1250 m2, 
garáž, skleník. Tel: 608 245 634
* Sháním na  Náchodsku 
ke  koupi domek nebo trvale 
obyvatelnou chalupu. Men-
ší opravy nevadí. Cena do  2 
mil. Děkuji za  nabídky. Tel: 
604 336 337.

* Pronajmeme volné prosto-
ry pro provoz kavárny, jiných 
obchodních služeb nebo po-
hybových aktivit jako cvičení, 
fi tcentrum a  jiné služby. Pro-
story se nachází na  Kamenici 
v  Náchodě v  I.patře se samo-
statným vchodem. Investice 
do zařízení a vybavení provozu 
jsou nutné. TEL.:777 152  750 
v pracovní dny

* Pronájem kanceláře v  Ná-
chodě na Kamenici ve 2. patře 
s  výtahem, WC a  kuchyňkou 
k dispozici. Velikost 28 m2 a 16 
m2. Nyní výrazná SLEVA. Tele-
fon 777 152 750 v pracovní dny

*Prodám palivové dřevo ja-
san, olše v metrech – 900,-/m. 
TEL. 776 327 208
*Prodej dřeva - metrové i ští-
pané. TEL.: 777 690 390
* Prodám palivové dřevo. 
550,-Kč/m3. I  s  dovozem. Tel. 
702 611 187
* Prodám levně rustikální se-
dací soupravu - pohovka a  2 
křesla. Možno i jednotlivě. Tel. 
604 699 888

* Koupím HAKI lešení 
nebo jednotlivé části. Tel. 
776 88 67 10
*Koupím válcový mačkač 
obilí. Mob: 603 487 428
* Koupím jakékoliv staré fo-
toaparáty a  příslušenství - 
objektivy, staré fotografi e, re-
klamní fotografi cké materiály. 
TEL.: 777 559 451
* Koupím hodinky PRIM 
a  náhradní díly na  hodinky 
PRIM - pláště, sklíčka, řemín-
ky, ciferníky, strojky a  další 
díly. Platba v  hotovosti. Tel. 
777 559 451
* Koupím staré šavle, bodá-
ky, uniformy, vyznamenání 
i z období socialismu v jakém-
koli stavu. TEL.:603 549 451
* Koupím staré fi lmové pla-
káty a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vá-
noční ozdoby a  vše o  Váno-
cích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek 
i  celou pozůstalost. TEL.: 
722 907 510
* Koupím staré fotografi e, 
fotoaparáty, vyznamenání, 
mince a bankovky, pohlednice 
a známky. TEL.:724 020 858
* Koupím veškeré starožit-
nosti např. obraz, sklo, porce-
lán, hodiny, mince, pohledni-
ce, knihy i  celou pozůstalost. 
Peníze na ruku. Přijedu kam-
koliv. Tel. 606 56 49 30

* Koupím staré, nepotřeb-
né i poškozené věci. Hračky 
zn.ITES, KDN aj..vláčky TT, 
HO, MERKUR aj.aj., staro-
žitný a  chromovaný náby-
tek, hudební nástroje, ho-
diny, hodinky, fotoaparáty, 
rádia, voj.věci, obrazy, por-
celán, automoto díly, atd.. 
Než něco vyhodíte, volejte 
608 811 683

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

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

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

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

i při stěhování.
PO - ČT 9.00 - 16.00 

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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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

Satelitní dotace! 
 Na montáž nové paraboly jen za 300,- Kč 

 nebo naladění karet FreeSAT.  
Volejte 778 527 899.  www.satelitnizpravodaj.cz

Wellness hotel Vyhlídka 
PŘIJME 

KUCHAŘE, ČÍŠNÍKA 
na hlavní i vedlejší pracovní poměr.
Zájemci volejte 724 577 211, nebo 

pište na: vyhlidka@vyhlidka.cz

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

*Žena v ID hledá spolehlivou 
paní na  výpomoc v  domác-
nosti.  Náchod, Tel. 737906436 
(volejte 10-16h)

*Koupím staré motocykly 
JAWA, VELOREX, Multicar 
stadion, náklad. automobil 
PRAGA V3S v  jakémkoli sta-
vu, díly,. TEL. 776 327 208
*Koupím Škoda Forman, 
i  bez dokladů, ale pouze 
ve výborném stavu a bez koro-
ze. Tel: 775 959 962
* Koupím vůz Škoda 1000 
MB. Děkuji. Tel 777 670 923.
*Prodám OPEL  ASTRA G 
1,6, r.v. 99, combi, bílá bar-
va, najeto 164 tis.km, servis-
ní knížka, zakoupeno v  ČR, 
nová STK, eko zaplaceno, 2 
sady pneu. Zachovalá, spo-
lehlivá. Cena 34 tis.Kč. TEL.: 
777 104 584

RŮZNÉ

AUTO - MOTO

 
26 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

N. Město n/Met. “Na Františku”-Velký RD 7+1 z r. 1982 s pěknou zahradou a poz. 752 m2, PENB:G.........dohodou
Deštné v O/h-Dvougener. zateplený RD (4+1,2+1) u centra, zast. pl. 130 m2, poz. 809 m2, PENB:G ......3,5 mil. Kč
D. Radechová u Náchoda-Menší RD po rekonstrukci, pěkná zahrada, garáž, poz. 730 m2, PENB:G .1.390.000,-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 ...1.750.000,-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
Miskolezy u Č. Skalice-Bývalý mlýn po nadstand. rekonstrukci, už. pl. 524 m2, poz. 1,5 ha, PENB:G ......7,9 mil. Kč
N. Město n/M - Větší vybavená chata s poz. 2203 m2, (les 1636 m2) v klid. části, UT na TP, veř. voda ..1,75 mil. Kč
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 - Nadstand. vybavený RD, 3 obytná podlaží+podkroví, suterén k podnikání, PENB:G..3.100.000,-Kč
N. Město n/M - Garáž v OV (16 m2), v bytovém domě s podíly na spol. částech, poblíž náměstí .......159.000,-Kč

CHEMICKÉ

INJEKTÁŽE

PODØEZÁVÁNÍ

608 354 780

izolacenachod@email.cz
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SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 30. 4. 2018 r.

AQUA PARK
Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA
od 56,-Kč (i na stravenky)                                        

ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

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

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034TEL.: 602 145 222

NALOŽTE NÁM 

CO UNESEME
Provádíme zemní práce 

smykovým nakladačem

BOBCAT.

Nakládání a rovnání 

zeminy a jiných 

sypkých materiálů.

Odvezeme

sníh.

VYKUPUJEME STAROŽITNÝ NÁBYTEK 
A STAROŽITNOSTI

Vykupujeme nábytek, obrazy, hodiny, porcelán, 
sklo, dřevo, pohlednice, zbraně, staré motocykly, 
nábytek z chromových trubek do r.1970
LUBOŠ ADAMEC 
Malecí 577, Nové Město nad Metují
Mob. 608 171 191
e-mail: lubos.adamec74@email.cz
PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA 
VENCLÍK

Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135  www.venclik.com

146158
Vážení a milí čtenáři, 
Dnes bych se chtěla věnovat tématu: takzvaných aukcí 
a e-aukcí.
 Aukce – zákazník podepíše přihlášku obchodnímu 
zástupci a čeká na smlouvy od vítězného dodavatele 
(pozor, ne vždy to musí znamenat nejnižší cenu). Ka-
ždý rok bude zákazník přesouván k jinému dodavateli 
dle nabídky na trhu a většina zákazníků ani netuší, že 
podepsala přihlášku.
 E-aukce  –  ve většině případů se přihlašují zákazníci 

on-line přes internet do veřejných e-aukcí a poté jim je vybrán nejvýhodnější 
dodavatel.  Tyto smlouvy jsou většinou na dva a více let (opět je potřeba brát 
v úvahu že to nemusí být nejlevnější dodavatel na trhu). Dle podmínek přihlášky 
může být zákazník opět přesouván k různým dodavatelům.
 Tyto společnosti nejsou přímý obchodníci, nýbrž si nasmlouvají několik doda-
vatelů, kteří se nabízejí zákazníkům jako nejlepší a nejlevnější a to samozřejmě 
za provize od dodavatelů.
 I zde je možnost odstoupit od smlouvy 14 dní od podpisu přihlášky!!!! Pokud 
nestihnete termín, je to trochu složitější, ale řešení je zde také. V první řadě je 
potřeba vypovědět přihlášku která je buď na dobu neurčitou s výpovědní dobou 
3 měsíce, nebo na dobu určitou s výpovědní dobou dle obchodních podmínek. 
Výpověď je potřeba zaslat doporučeně na adresu, která se nachází na přihláš-
ce. Mezitím však musíte podepsat návrhy smluv, které Vám přijdou od vítězné-
ho dodavatele a zaslat zpět. Pokud tak neučiníte, hrozí Vám smluvní pokuta. 
Vždy totiž máte právo odstoupit 15 dnů po zahájení dodávky, tudíž se vyvážete 
i ze smlouvy s vítězným dodavatelem a po 15 dnech se můžete vrátit k původ-
nímu dodavateli. 
 Pokud budete potřebovat pomoci, neváhejte nás navštívit na naší kanceláři 
v Náchodě.  Vaše Iveta Kovářová (Tomanová)

Iveta Kovářová (Tomanová), regionální vedoucí 702 173 037
Pobočka Armex energy, a.s., Tyršova 61, Náchod 
Iveta.kovarova@armexenergy.cz  
Veronika Fischerová, regionální vedoucí 
Pobočka Armex energy, a.s., Jihoslovanská 144, Trutnov
veronika.fi scherova@armexenergy.cz
Pavel Švec, regionální vedoucí 
Pobočka Armex energy, a.s., Havlíčkova 1496, Rychnov nad Kněžnou
pavel.svec@armexenergy.cz

PŘIJĎTE FANDIT 
NOVOMĚSTSKÉMU HOKEJI
Muži ledního hokeje Nové Město nad Metují 
začínají hrát o postup do Krajské hokejové ligy. 

Přijďte je podpořit na novoměstský zimní stadion
Ve středu 21. 2. 2018  v 18 hodin  s Novou Pakou        
V neděli  25. 2. 2018  v 17 hodin  s Opočnem
Ve středu 28. 2. 2018  v 18 hodin  s Trutnovem B

Na stadionech hostů sehrají zápasy 
V neděli 11. 2. 2018  v 17 hodin  v Opočně
V neděli 18. 2. 2018  v 17 hodin  v Trutnově
V neděli    4. 3. 2018  v 17 hodin  v Nové Pace

Přejeme našim klukům hodně úspěchů a budeme se těšit, 
že opět novoměstský hokej bude patřit mezi kvalitní mužstva 
královéhradeckého kraje.
Pojďme je povzbudit pokřikem „Město do toho!“
 Výbor TJ Spartak Nové Město nad Metují 

Wellness hotel Vyhlídka 
zve všechny obyvatele 

Náchoda a širokého okolí 
do své restaurace 

s překrásným pohledem 
na město Náchod.

Jsme otevření denně od 13 - 22 hod. 
Místo si můžete rezervovat 

na tel. 724 577 211
nebo na: vyhlidka@vyhlidka.cz

Pořádáme mnoho zajímavých akcí 
včetně tanečních večerů 

se živou hudbou,
více na www.vyhlidka.cz

Obec Bohuslavice nad Metují
Bohuslavice čp. 175, 549 06 Bohuslavice IČ: 00272493

KONKURS
Rada (starosta/starostka) obce Bohuslavice nad Metují vyhlašuje 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v sou-
ladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškol-
ním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na obsazení 
pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy 
Bohuslavice, okres Náchod  s nástupem od 1. 8. 2018 nebo dle dohody.

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:
• vzdělání a praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pra-

covnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
• znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů,
• občanská a morální bezúhonnost,
• dobrý zdravotní stav.

Obsahové náležitosti přihlášky:
• úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně 

vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení),
• čestné prohlášení o průběhu zaměstnání s vyznačením počátku a kon-

ce pracovněprávního vztahu a pracovního zařazení v jednotlivých 
organizacích s přesností na dny, doložené např. pracovní smlouvou, 
potvrzením zaměstnavatelů atd.,

• strukturovaný profesní životopis,
• koncepce rozvoje školy (max. 3 strany strojopisu),
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
• originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobi-

losti k výkonu činnosti ředitele školy (ne starší 3 měsíců)
• souhlas se zpracováním osobních údajů (vzor ke stažení zde – příloha 
č. 12 http://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/konkursni-rizeni-vzory/all).

Přihlášky s výše uvedenými doklady doručte nejpozději do 6. 3. 2018 
na adresu: Obec Bohuslavice nad Metují, Bohuslavice čp. 175, 
549 06 Bohuslavice Obálku označte „KONKURS - NEOTVÍRAT“.

Svaz důchodců v  Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky 
na měsíc březen v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se sejdeme při 
následujících programech:

 čtvrtek  1.  3.  od 14 hod.  „GRUZIE – trekking po Svanetie“ 
    fi lm a vyprávění si pro nás připravil p. Roman Krejčiřík;

 čtvrtek   8.  3. od 15 hod. 
    bude v restauraci Reduta /Plhovská ul./ výroční členská schůze.
    od 14.30 platby členských příspěvků, zálohy na zájezdy, od 15h. krátká 
    přednáška k fi nanční gramotnosti, od 15.30 zprávy o činnosti, hospodaření 
    a program na r. 2018, různé – informace k rekreacím, zájezdům, sportovním 
    hrám. Od 16.30 nám přijdou zahrát „Roušarovci“- trochu zábavy, tance 
    a zpěvu nám prospěje. 

 čtvrtek 15. 3. od 14 hod.   „Jordánsko a Izrael“ 
    fi lm ze své cesty nám promítne a bude vyprávět p. Zdeněk Nývlt;

 čtvrtek 22. 3. od 14 hod.  „Láska, zdraví a žití v radosti“
    na dané téma přijde mezi nás na besedu p. Kateřina Hofmanová;

  čtvrtek 29. 3. od 14 hod.  „ISLAND“ – III.  
    část přijde promítnout a o životě na severu bude opět vyprávět p. Jiří Hubka.                                                  

Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, i když nejsou členy Sva-
zu důchodců. Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD ČR.
Na zájezdy se budete moci přihlásit a zaplatit dané zálohy od 1.března v klubovně 
Harmonie 2 vždy ve čtvrtek nebo v pondělí od 15.30 do 16 hod. 8.března od 14.30 
v restauraci Reduta.
Zájemci o rekreace na r. 2018 – informace obdržíte v klubovně Harmonie 2.
Účastníci pobytu v Sezimově Ústí- odj. 25. 2. ve 13.15 - BUS nádr. v Náchodě/výst.1/

Senior klub v Náchodě 
„HARMONIE 2“ BŘEZEN 2018

• VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
• KUCHYNĚ NA MÍRU
nalézáme řešení pro potřeby vašeho bydlení

17 let s nápadem, přesně, kvalitně
u  vás ukážeme  •  poradíme  •  spočítáme 
počítačové návrhy  •  návštěva technika je 

bezplatná a nezávazná

Česká Skalice | mob.  776 74 20 74  
www.renovnabytek.cz

Vábení múzy Thálie
 Letošní ročník festivalu amatér-
ského divadla Jiráskův Hronov pro-
běhne v  termínu od 3. do 11. srp-
na. Organizátoři nabídli možnost 
představit zde divadelní inscenace 
i dalším souborům v rámci volného 
programu. Uzávěrka přihlášek pro 
tyto inscenace vyprší 10. května t.r.

Hříšně chutná 
Vídeň
 V  Městské knihovně v  Novém 
Městě nad Metují proběhne beseda  
s novinářkou a lektorkou jógy Pav-
lou Apostolaki. Název zní: Hříšně 
chutná Vídeň. Netřeba tak déle roz-
víjet, které hlavní evropské město 
bude v ohnisku zájmu přednášející. 
Termín a čas: 8. března od 18 hodin.

Národní parky 
Kostariky
 V  Obecním domě ve  Velkém 
Poříčí proběhne 27. února (od  18 
hodin) zajímavá cestopisná před-
náška věnovaná přírodním krásám 
Kostariky. Do  této středoamerické 
země, kterou omývají nejen vlny 
Karibského moře, ale i  Tichého 
oceánu, vás pozve katolický kněz  
Jaroslav Jirásek. 

Výuka kybernetické 
bezpečnosti
 Jako jedna ze tří středních škol 
v  České republice začne v  září 
v  Královéhradeckém kraji vyučo-
vat obory kybernetické bezpečnos-
ti a  bezpečnostně právní činnosti 
Střední škola informatiky a  služeb 
Dvůr Králové nad Labem. Škola se 
tak stane průkopníkem na poli vý-
uky informačních technologií. Dva 
nové obory začne škola poprvé vy-
učovat ve školním roce 2018/2019. 
Zájemci o  studium mohou posílat 
své přihlášky do 1. března 2018. 
 (tz-khk)
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SAIGON - 6letý pejsek. Je hodný 
a  poslušný. Velký mazel, miluje 
procházky. Je vhodný i dětem. 

ASAN - je 7letý pejsek, který přišel 
do  útulku spolu s  Bertíkem poté, 
co jejich majitelka se o  ně už ze 
zdravotních důvodů nemohla sta-
rat. Kluci hledali společný domov, 
což se moc nedařilo, ale ukázalo 
se, že oni klidně mohou jít bydlet 
rozděleně. Asan je pejsek velikosti 
jezevčíka. Je moc hodný, mazlivý, 
veselý, vhodný i dětem. 

BERTÍK - je 7letý pejsek, malého 
vzrůstu. Vhodný pouze do  bytu. 
Je veselý, mazlivý. Hodil by se 
i ke starším lidem, kterým by dělal 
společnost. 

HLEDAJÍ DOMOV

Městský útulek Broumov, 

Jana Slováková 721 543 498

STAVEBNÍ 

BYTOVÉ 

DRUŽSTVO 

NÁCHOD

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod, Tel.: 491 419 172 

www.sbdnachod.cz

kalkulace a tvorby rozpočtů

vytváření plánu oprav

pasportizace objektu

pravidelné servisní prohlídky

rozúčtování spotřeby energií

KOMPLEXNÍ 

SPRÁVA SVJ

Squash centrum Náchod
tel.: 602 886 577, 

házenkářská hala – Hamra

Hej, Slované! S.P.Q.N.

 V roce 1834 slovenský básník Samuel 
Tomášik nelibě nesl, že se české obecen-
stvo v  Praze málo vlastenecky projevo-
valo při uvedení české hry v českém Sta-
vovském divadle. A protože pro básníky 
je vždycky pero mocnější meče,  vznikla 
z  toho nakonec hymnická píseň všech 
slovanských národů: Hej, Slované! Ano, 
ta stejná píseň, kterou si nevědomky po-
brukoval i následník trůnu ve fi lmu Jára 
Cimrman ležící a  spící (1983). A  tak je 

to s námi Čechy pořád stejné. Na patos 
dokážeme i reagovat s chápavým úsmě-
vem. Letošní rok si připomeneme sté 
výročí vzniku Československa. Pro mě, 
jako náchodského místostarostu, bude 
mít toto výročí i  nový akcent, protože 
Náchod navázal partnerské vztahy se 
slovenským městem Partizánske. Byl 
to pro mě velmi zajímavý pocit, když 
jsem mohl, jako pamětník jednotného 
Československa,  ofi ciálně jednat jako 
zástupce české samosprávy se samosprá-
vou slovenskou. Samozřejmě, i  při roz-
hovorech zcela konkrétních zaměřených 

například na školství či kulturní a spor-
tovní výměnu mezi našimi městy, se nešlo 
vyhnout historickému exkurzu do  ne-
dávné minulosti. Existence společného 
státu Čechů a Slováků byla navíc výraz-
ně delší, než jsou vztahy mezi samostat-
nou Českou republikou a  Slovenskou 
republikou. O to povzbudivější je závěr 
takových diskuzí, totiž, že ten společný 
kus cesty, který spolu ušli Češi a Slováci 
vedle sebe, byl stejně smysluplný, jako 
je současná nezávislost obou republik. 
Poselství písně Hej, Slované! splnilo 
v  době obrození svůj mobilizační úkol 
pro emancipaci slovanských národů. 
Můžeme si důstojně připomenout vznik   

Československa v roce 1918, i když stát-
ní útvar, který je předmětem této osla-
vy, již neexistuje. V dějinách často platí, 
že jednotlivé historické epochy od sebe 
v přelomových událostech oddělují vál-
ky  a násilí. Hej Slované!: Češi a Slováci, 
budiž vám ke cti, že takové stránky pro 
vás v  učebnici historie nebyly napsány. 
V případě mého zvolení do Senátu PČR 
bych se chtěl věnovat i  dalšímu rozvoji 
česko-slovenských kontaktů na národní 
i  regionálních úrovních. Dobré vztahy 
mezi našimi zeměmi jsou pro stabilitu 
ve  středoevropském geografi ckém pro-
storu více než důležité. 
 v úctě Mirek BRÁT

Senatus Populusque Nachodensis – Senát a lid náchodský

Diskutovat o vztazích mezi Českou republikou a Slovenskou republikou na úrov-
ni regionálních vazeb jsem měl možnost  v rámci navazování partnerských kon-
taktů mezi Náchodem a  slovenským městem Partizánske. Fotografi e: diskuze 
s primátorem města Partizánske Doc. PaedDr.  Jozefem Božikem, PhD. Po mé 
pravici můj kolega z náchodské samosprávy – místostarosta Ing. Jan Čtvrtečka. 
Foto archiv MB 

Senátní volby 2018

Pozvánka do Galerie Fortna

 V České Skalici je k vidění výstava 
obrazů výtvarnice Pavlíny Tylšové. 
Pro zajímavost uveďme, že autorka 
je žačkou 9. ročníku Základní školy 
Hronov. Výstava s  názvem Oko – 
do duše okno je otevřena do 28. úno-
ra v Galerii Fortna SVČ Bájo. 

SPV 2018
 Spolek Podkrkonošských výtvar-
níků Trutnov a  Městské muzeum 
v Jaroměři vás zvou na výstavu SPV 
2018. Uskuteční se v termínu od 13.3. 
do 6.4. v Městském muzeu v Jaromě-
ři – Wenkeově domě. Vernisáž je plá-
nována na 15.3. od 17.30 hodin.    

Výstava kraslic
 Ve Výstavní síni Městského úřadu 
v  Červeném Kostelci se v  termínu 
od 23. března do 1. dubna uskuteční  
výstava kraslic.  Jejím obsahem bu-
dou však nejen kraslice, ale i  lidové 
kroje a krojované panenky – to vše ze 
sbírek Anny Rusové. 

POZOR! ZMĚNA!
 Přednáška s  historickou téma-
tikou na  vás čeká v  Novém Městě 
nad Metují  NE  1. března, jak bylo 
uvedeno v minulém vydání Echa,-
nýbrž  12. dubna  od 18 hodin. Mís-
tem jejího konání zůstává  Městská 
knihovna Nové Město nad Metují. 
Přednášet bude spisovatel a  vyda-
vatel Josef Pepson Snětlivý. O kom? 
Odpovíme názvem přednášky:  Ďá-
bel Valdštejn – pozoruhodný osud 
vévody frýdlantského. 

LETOS I S HOLUBY 

A DRŮBEŽÍ
 V  chovatelském areálu v  Čes-
ké Skalici se uskuteční tradiční 
Jarní výstava králíků, holubů 
a drůbeže. Letos riziko náka-
zy virem ptačí chřipky nehro-
zí! Na výstavě je možnost nákupu 
zvířat i chovatelských potřeb. Ter-
mín konání výstavy je 24.-25. 2. 
2018. 

21. Východočeská  přehlídka 
amatérského činoherního 
a hudebního divadla 
Červený Kostelec 2018 
 Na červenokostelecká prkna po roce 
opět zavítala divácky velmi oblíbená 
krajská postupová přehlídka amatér-
ského činoherního a hudebního di-
vadla. Od 22. do 25. února se můžete 
v Divadle J. K. Tyla těšit na opravdu 
obrovskou porci divadelních předsta-
vení. Součástí přehlídky jsou i zajíma-
vé rozborové semináře jednotlivých 
představení, večery strávené s kytarou 
a perfektním občerstvením, které kaž-
doročně připravuje domácí divadelní 
soubor NA TAHU.
 Zbývající program a prodej vstupe-
nek najdete na www.mksck.cz. 

PŘIVÝDĚLEK 
– BRIGÁDA
Hledáme spolehlivého 

distributora novin a letáků do 
jednotlivých poštovních schránek 

v následujících lokalitách:
Náchod - BRANKA

Náchod – Karlův kopec
Běloves
Zbečník

Více informací na tel. 
603 990 636 (nejlépe SMS) 

nebo e-mail: 
bamoscvejn@seznam.cz

H l ElkH t l ElkH t l Elk v Náchodě
OTEVŘENO DENNĚ PO - NE

TOČÍME PRIMÁTORSKÉ
SPECIÁLY

K DISPOZICI SALÓNEK
oslavy, narozeniny, firemní akce

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

nebo www.facebook.com/hotelelko.cz
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