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ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

LEVEL, s.r.o. Náchod hledá nové spolupracovníky

Všeobecná(ý) účetní
Co Vás čeká
Hledáme novou spolupracovnici nebo nového spolupracovníka na
pozici „Všeobecná(ý) účetní”, která(ý) se bude společně s námi podílet na
každodenním provozu a rozvoji naší společnosti. Slibujeme, že se nebudete nudit. Budete řešit různorodé požadavky, které souvisí s ekonomikou
a účetnictvím malé firmy.

Jaké jsou naše požadavky
• Minimálně ÚSO vzdělání s praxí v oboru alespoň 2 roky
• Znalost a zkušenost s vedením podvojného účetnictví a výkaznictví
• Znalost problematiky DPH – tuzemsko, dovozy, vývozy EU a 3. země,
v daňové legislativě a třeba i v problematice dotací ČR a EU
• Měl(a) byste být flexibilní a komunikativní osobnost
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26 000 VÝTISKŮ
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Náchod, Plhovská 695
(naproti Itálii)
Náchod, Kamenice 113
Nové Město n. M., Nádražní 80
Trutnov, Havlíčkova 6

www.kramjeans.cz

Více informací o pozici najdete na https://www.positrex.com/vseobecna-y-ucetni/
V případě Vašeho zájmu o práci u nás nám napište na email: jobs@level.systems

Vojenský okruh
v Náchodě láká turisty
V rámci oprav a údržby probíhá
každoročně i údržba vojenského
okruhu. Jedná se o 15 informačních
tabulí umístěných na okruhu, který
začíná v Bělovsi u pěchotního srubu „Voda“, je veden směrem k Březince, Dobrošovu a končí v Bělovsi
u sjezdovky „Brabák“. Díky této
každoroční údržbě v hodnotě 30
tis. Kč, kterou v uplynulých dnech
provedla firma B plus P, s.r.o., Červený Kostelec, mohou turisté a návštěvníci Náchoda i nadále čerpat
zajímavé informace.
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PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT,
ŽE V KAMENNÉM OBCHODĚ
JE LEVNĚJI, NEŽ NA INTERNETU

NOVÁ KOLEKCE
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ŠKOLNÍCH BATOHŮ A AKTOVEK
TOPGAL, BAGMASTER, LOOP
DAKINE, BURTON, OXY
EMIPO, BELMIL, KARTON P+P
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KAMENICE 142,
PLHOVSKÁ 339, NÁCHOD
PO - PÁ 9 - 17 HOD
SO 9 - 11.30 HOD

Gate

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

Ve školním roce 2018/2019 zahajujeme již podevětadvacáté

KURZY:

dveře - zárubnyě
okna - podlah
Kladská 104, Náchod
+420 776 583 501
vondrejc@domivo.cz

WWW.DOMIVO.CZ

Vážení přátelé pozor!
PRODEJ BURČÁKU SE BLÍŽÍ!

ANGLIČTINY (1. až 4. ročník)
NĚMČINY (1. až 4. ročník)
+ konverzační kurzy
Kurzovné za pololetí: 1.890,- Kč
Přihlášky:

Telefonicky:
E-mailem:

A - 774 374 784
N - 603 440 969
A - pavel_hrabec@centrum.cz
N - lada.petrankova@gatenachod.cz

Více informací najdete na naší internetové stránce: www.gatenachod.cz a na Facebooku

Jarmila Zemánková,
Tyršova ul. 65, Náchod (vjezd na náměstí TGM)
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VZPOMÍNKA
Dne 22. srpna 2018 uplyne smutný rok,
kdy nás opustil kamarád a spolupracovník,

pan Oldřich Žilík z Náchoda.
Vzpomínají kamarádi z práce.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

VZPOMÍNKA
Dne 20. srpna uplyne 10 let, kdy nás navždy opustil

pan Josef Skalický z Náchoda – Bražce.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají
manželka Zdeňka a synové Michal
a Petr s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 22.8.2018 uplyne 10 let,
kdy nás opustila naše drahá dcera,
sestra, manželka, maminka a teta,

paní Romana Cvejnová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Rodiče Stárovi, sestra Pavlína s rodinou,
manžel Radek a synové Miloš a Radek.

VZPOMÍNKA
Dne 11.8.2018 uplyne 16 let, kdy nás navždy opustil
náš drahý tatínek a dědeček,

pan Vladimír Kosinka z Kramolny.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi!
Rodina

VZPOMÍNÁME
Kdo nás opustil, neodchází navždy, zůstává stále
živý ve vzpomínkách těch, kteří ho měli rádi…
Dne 11.8.2018 uplyne jeden smutný rok,
kdy nás navždy opustila

paní Eva Vévodová .
Kdo jste ji znali vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná přítel, tatínek a celá rodina.

e-mail: echo@novinyecho.cz

Tel./Fax: 491 424 522
IP
EU - T

ROCKSTOCK
V Broumově se 17. srpna
uskuteční rockový festival česko-polských kapel. Akce pod jménem
ROCKSTOCK proběhne na tamním dětském hřišti. Představí se
vám pět rockových kapel . Vstupné?
Zdarma!

www.realityeu.com

Pro polské děti bylo v naší MŠ
Vítkova v Náchodě, připraveno dopoledne na téma „My jsme smělí
námořníci“ kde děti prokázaly svoji
zdatnost, šikovnost, obratnost při plnění úkolů, nechybělo ani společné
fotografování a vzájemné seznamování a na závěr předání pamětního
listu. Třída Koťátek jela na návštěvu
do polské mateřské školy v Kudowě

Zdróji, kde proběhla ukázka nacvičené besídky. Děti si mohly projít
a seznámit se s prostory MŠ, pohrát
si s kamarády a občerstvit se. Z důvodu nepříznivého počasí se původně
plánovaná účast na dětské sportovní
olympiádě v Polsku nekonala, byla
odložena na podzim 2018. Těšíme se
na další příjemné shledání.
Paní učitelky z MŠ Vítkova
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Zrekonstruovaný rodinný dům
s bazénem v Náchodě – Třešinky
a výhledem na zámek. Rohová masážní vana, sauna, posilovna, krb,
garáž pro 3 auta, zahrada.

info: 777 602 884
Cena: 5 500 000,- Kč

Budova hostince s řadou prvorepublikových prvků obce Lipí u Náchoda ........................... 2 800 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě nad Metují, 2 bytové jednotky, sklep ................................ 2 690 000,- Kč
Prvorepubliková vila v Rychnově nad Kněžnou se zahradou ............................................ 5 900 000,- Kč
Chata na zajímavém, atraktivním místě, na okraji lesa v osadě Pekelec .............................. 195 000,- Kč
Slunný pozemek v klidné části města Náchoda nad rybníkem Podborným. ........................... 695 000,- Kč

Sbor dobrovolných hasičů Jasenná slaví 140 let existence
Agilní předsednictvo Sboru
dobrovolných hasičů (SDH) Jasenná na Jaroměřsku vydalo v pátek
6. července 2018 k oslavám 140 let
založení sboru v prvním vydání
nákladem 200 výtisků pozoruhodnou brožuru „Sbor dobrovolných
hasičů Jasenná 140 let 1978-2018.
Autorem textu je podle sdělení
starostky obce Ing. J. Slezákové
jednatel SDH Jasenná Jiří Vlášek.
Brožuru vytiskla Tiskárna Eduarda
Paseky v Jaroměři. Jde již v pořadí
o třetí jubilejní brožuru. Musím
však upozornit, že jako dlouholetý
kronikář obce Jasenná na Jaroměřsku (1976-2007) jsem na základě studia archivních dokumentů
zjistil, že je nutno posunout rok
založení k roku 1887. Samozřej-

dříve, ale oficiálně, úředně byly
tištěné stanovy spolku schváleny
Místodržitelstvím v Praze dne 17.
ledna 1887.Vraťme se však ke knižní novince, jež obsahuje zajímavá,
cenná, stručná a přehledná data,
historii v chronologické posloupnosti od roku 1878 do roku 2018.
Na zadní straně obálky brožury
jsou barevné snímky historické
ruční a motorové stříkačky z roku
1925 a historické motorové stříkačky z r. 1939. Pozoruhodnou a zdařilou publikaci jasenských hasičů
vřele doporučuji k zakoupení (cena
50,-Kč, možno zakoupit na Obecním úřadě v Jasenné).
mě nevylučuji, že skutečně spolek
mohl být neoficiálně ustaven již

PhDr. Jiří UHLÍŘ, Jaroměř
(redakčně kráceno)

Jidášův groš?
Výzva přípravnému výboru pro místní referendum.
Představitelé výboru, pane Václave Zilvare, Miroslave Hofmanne
a ostatní, přestaňte prostřednictvím
inzerátů zveřejňovat lživé a matoucí
informace týkající se řešení tranzitní
dopravy v Novém Městě nad Metují.
Pokud používáte ve svých placených
inzerátech v novinách ECHO podivné výroky o ,,Jidášově groši‘‘, kterými naznačujete možné korupční
jednání starosty města a dalších
zaměstnanců MÚ, předložte konečně důkazy a předejte je příslušným
orgánům. V opačném případě budeme zvažovat trestní oznámení
my na vás. Vysvětlete veřejnosti, že
v trase přeložky máte své rozsáhlé
pozemky, které byly před lety změ-

něny na stavební a jejich cena tím
zásadně vzrostla. Uveďte na pravou
míru tvrzení o trase obchvatu podle
,,Brány k sousedům‘‘, která je umístěná zcela mimo vámi stále zmiňované pozemky v Dobrušské ulici.
Informujte konečně pravdivě veřejnost, že umístění trasy obchvatu
na tyto pozemky vymyslel Ing. Václav Zilvar, aby nevznikla konkurence ve zvýšené možnosti výstavby
rodinných domů jinde než na jeho
pozemcích. Informujte veřejnost, že
pozemky v Dobrušské ulici darovala před mnoha lety bývalá majitelka továrny paní Přibylová členům
spolku pro ochranu zvířat sídlícím
u Skutče za to, že se o ní na sklonku

života postarali. Začněte používat
férové způsoby k prosazování svých
osobních zájmů. Názory na přeložku a na obchvat mohou být rozdílné,
ale při jejich prosazování by měly
být podloženy pravdivými informacemi a ne těmito podpásovými způsoby, za nimiž je skryto především
prosazování svých osobních zájmů.
K lepší informovanosti občanů
o problematice tranzitní dopravy
vznikla na internetových stránkách
města sekce ,,referendum‘‘, kde jsou
podány informace o problematice
řešení tranzitní dopravy ve městě.
Petr Hable, starosta Nového Města
nad Metují (placená inzerce)

Kytice pro Josefa Krapku – Náchodského
Krapku – Náchodského se zúčastnili starosta
Náchoda Jan Birke, místostarosta
Miroslav
Brát,
člen městské rady
Marek Dvorský,
zastupitel
Petr
Jirásek a další..
„Josef Krapka –
Náchodský byl talentovanou a zajímavou osobností.
Tak jej například
viděl i jeho pří-

Vzájemné seznamování

str.

Dne 22. července uplynulo 156
let od narození Josefa Krapky –
Náchodského (22. 7. 1862 Pavlišov
u Náchoda – 13. 4. 1909 Prostějov),
básníka, spisovatele, člověka, který usiloval o společenský a sociální
pokrok. Zároveň se jedná o 3. výročí, které lze spojit s revitalizací jeho
památníku v Náchodě – Pavlišově
(v místech, kde stál Krapkův rodný
dům). Revitalizace památníku, provedená městem Náchod, byla unikátní tím, že se na ní finančně podílela řada soukromých osob i dalších
institucí. Vzpomínky na Josefa

tel básník J. S. Machar, který vysoce
hodnotil Krapkovy knihy z Pamětí
štváče a Obrázky z Valašska. Krapka později spolupracoval i s T. G.
Masarykem při zakládání Dělnické
akademie. Zajímavostí jistě je spojení jména Krapka – u potomků Josefa
Krapky – Náchodského se jménem
Wichterle (včetně Otty Wichterleho
– vynálezce kontaktních čoček). Tak
například manželka profesora Otty
Wichterleho – MUDr. Linda Wichterleová je vnučkou Josefa Krapky –
Náchodského“, vysvětluje místostarosta Miroslav Brát.
Foto archiv

ECHO
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HLEDÁME
KOCOURKA

JMÉNEM FILÍPEK,
je menšího vzrůstu, černý,
bílá náprsenka a bílé bříško,
je starý 1,5 roků.
V pátek 22. 6. v Říkově
v odpoledních hodinách
se vzdálil od domova
a od té doby se nevrátil.
Nabízím finanční odměnu
za jeho nalezení.

Info na tel. 702 883 775.

t h e at r u m
ku ks 2018
Ba ro ko,
j a k j e j n eče k áte
22 .—2 6 . 8 . 2 01 8
Iva Bittová | Jiří Stivín | Geisslers
Hofcomoedianten | Ensemble Damian |
La bilancetta | Jiří Jelínek | a další
āýÀ
±³ÀǤ

e-mail: echo@novinyecho.cz
Tennis Club
Nové Město nad Metují
pořádá

MÍČOVÝ SEDMIBOJ
MUŽSKÝCH DVOJIC
Termín konání: 25. 8. 2018
Organizátor soutěže
Jožka Uhrin
Harmonogram:
8,00 prezentace, 8,15 losování,
8,30 zahájení
Startovné: 300,-Kč za dvojici
Věcné ceny pro 1. – 3.místo
Za své zdraví odpovídá
každý sám.
Po celý den je pro závodníky
i diváky zajištěno občerstvení.
Těšíme se na Vás.
Přihlášky do 15. 8. J. Uhrin
tel. 606 629 373, 777 152 700
tcnmnm@tc.nm.cz

Galerie Luxfer
zve

Českoskalická Galerie Luxfer
zve na výstavu prací Evy Jiřičkové.
Hlavním zájmem a tématem umělkyně je mezilidská interakce, kterou představuje zejména pomocí
videoperformancí. Výstava potrvá
do 30. září.

Tel./Fax: 491 424 522

str.
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ENERGETICKÉ OKÉNKO 151.
Vážení a milí čtenáři,
co nás po prázdninách čeká? No
určitě bohužel zvyšování cen elektřiny a to u většiny dodavatelů.
A co nás čeká od Nového roku?
No určitě bohužel zvyšování cen
elektřiny a plynu a to u většiny dodavatelů .
Většinou to bude zvyšování cen
za komoditu v kombinaci se zvyšováním stálých měsíčních platů, aby
to opticky lépe vypadalo.
Co s tím lze dělat? Ti co mají
smlouvy na energie na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou
a nebo smlouvy na dobu určitou
do 31. 12. 2018, tak mají nejvyšší čas
proto, aby si přes nás zajistili na zimní sezónu ceny ještě mnohem nižší
než mají doposud.
Jak jsme toho docílili? Velmi
vydařenou hromadnou poptávkou
našich klientů a to jak z řad domácností, tak i z řad firem. Kam se hrabe
D-test.
Jak je to možné? Odbourali jsme
obvyklé obchodní marže pro všelijaké prodejce, poradce a získali velmi
kvalitní base ceny a protože nejsme
svázáni s žádným s dodavatelů, ale
zastupujeme pouze zájmy našich zákazníků… Ceny i smlouvy s dodavateli jsou platné do 31. 12. 2019. A ještě si můžete vybrat dodavatele, kteří
jsou na prvních třech místech v jednotlivých segmentech poptávky.

Je
nějaké
omezení?
Ano, časové.
Protože ceny
na velkoobchodním trhu
rostou,
tak
je
pravděpodobné, že
nám dodavatelé již brzy ceny neudrží… Kdo dřív přijde, ten dřív mele,
znáte to pořekadlo…
Jak se stát našim zákazníkem?
Zavolat, napsat nebo se stavit na jedné ze dvou našich poboček. V České
Skalici a v Trutnově.
S úctou Váš
Mgr. Bors Michal
obchodní ředitel
tel. 731 508 654
mail: bors.michal@j-e-s.cz
provozovna: B. Němcové 13,
552 03 Česká Skalice,
otevřeno PO a Pá 13 - 20 a SO 9 - 12.
Kuba Šípků,
vedoucí regionu Trutnov
tel. 602 300 282,
mail. sipku.kuba@j-e-s.cz
Železničářská 506, 541 01 Trutnov

www.j-e-s.cz

Katalog „po osmdesáti letech“ máte u nás ZDARMA
Krajská hospodářská komora
Královéhradeckého kraje vydala
zajímavý katalog věnovaný „kulatému“ 80. výročí hospodářské výstavy, která se konala v Náchodě
v roce 1938. Katalog o 56 stranách
obsahuje nejen historické reminiscence na výstavu z roku 1938, ale

přináší i aktuální portfolio ekonomických subjektů Náchodska v roce
2018. V této prezentaci rovněž nechybí ani noviny ECHO, které v letošním roce uspěly v soutěži Firma
roku Královéhradeckého kraje, kterou pořádala hospodářská komora. Schováváte – li si „do šuplete“

zajímavé tiskoviny s regionální tématikou, máme pro vás dobrou
zprávu. Katalog si můžete vyzvednou v redakci novin ECHO (každý
den od 8 do 15.30 hodin) ZDARMA! Počet výtisků, který máme
k dispozici, je omezen Další šance
může být až zase za 80 let….

Nejen o náchodské nemocnici s Jaroslavem Kostelníčkem
Téma náchodské nemocnice je neustále
živé a dotýká se všech občanů našeho
města. Bylo proto pro nás zajímavé
setkat se s člověkem, který tuto problematiku dobře zná a jehož životní zkušenosti a názory by mohly naše čtenáře
zajímat. Čtěte dále a jistě nám dáte zapravdu.
Pane Kostelníčku, nedávno jste se přestěhoval do Náchoda. Co Vás k tomu
vedlo a proč jste se tak rozhodl?
Do Náchoda jsem přišel za prací,
neboť díky slučování škol bylo zrušeno
moje místo zástupce ředitele Gymnázia,
SOŠ, SOU a VOŠ Hořice. Využil jsem
proto nabídky k vyučování angličtiny
v náchodské soukromé škole.
K angličtině se ještě vrátíme, ale teď
mne zajímá oblast zdravotnictví. Jak
jste získal své odborné znalosti v tomto oboru a jaký je Váš názor na provoz
a řízení náchodské nemocnice?
Moje pracovní kariéra je úzce spjata
s Armádou České republiky. Od roku
2005 jsem 5 let pracoval jako zástupce
velitele, čili jako výkonný ředitel, všech
vojenských polních nemocnic. Měl jsem
na starosti jejich komplexní řízení včetně plánování a zabezpečení zahraničních misí. O řízení nemocnice něco vím,
neboť jsem musel zvládnout veškerou
logistiku, personalistiku, zásobování,
školení, výcvik, apod.
Co se týče Oblastní nemocnice Náchod, tak její stav není rozhodně dobrý.
Nemluvím o tom jako nějaký vnější pozorovatel, ale vše mohu sledovat z pozice krajského zastupitele. Podle mého
názoru náchodská nemocnice doplatila
na nekompetentní vedení ze strany kraje, nadřazeného holdingu i vlastního
vrcholného managmentu. Nemocnice trpí naprostým nedostatkem lékařů

a sester a je ve špatné ekonomické situaci. Velkým problémem je to, že schází
koncepce zdravotnictví v celém Královéhradeckém kraji. Už jen doba přípravy dostavby nemocnice dokládá, že je
něco shnilého v Království Dánském.
Kdo naplno bojuje, aby se změnil stav
nemocnice, jsou lékaři, sestry, ošetřující personál, zaměstnanci nemocnice.
To prokázali v prohlášení zaměstnanců
Oblastní nemocnice Náchod. V prohlášení je jasně popsané, jaký je hrozný stav
náchodské nemocnice. Jsou neskutečně
stateční. Děkuji jim za to a jsem na ně
hrdý.
Největší můj přínos pro nemocnici
bylo to, že se mi proti vůli některých
mocných, podařilo prosadit výuku zdravotních sester na Evangelické akademii
Náchod. Tam jsem si říkal, jestli mocní
nejsou trochu nemocní, postaví si mega
nemocnici a nepovolí výuku sester.
Bože, ochraňuj náchodskou nemocnici.
Zmínil jste Vaše působení v Armádě
ČR. Jak jste se k tomu dostal?
Prvotně jsem k armádě měl nastoupit
do fotbalového týmu, tehdy diviznímu
týmu Dukla Hranice. Můj generál prohlásil, že budu lepší učitel než fotbalista
a poslal mě učit a pracovat jako velitel
topograficko – geodetické školní čety
na Hranické akademii, kde bylo výcvikové centrum pro elitní raketové vojsko,
také jsem pracoval jako externí učitel
na vojenské katedře. Následně jsem
absolvoval magisterské studium na Vysoké vojenské škole ve Vyškově. Později
na univerzitě obrany v Brně. Měl jsem
to štěstí, že jsem se dostal na studia Junior staff officer course Královské armády Velké Británie, do kurzu Vnitřního
vedení Bundeswehru v Německu, později na studium do USA San Antonio

do Národního centra vzdělávání pro výuku anglického jazyka a nakonec i do školy Generálního štábu a velení Armády
USA v Kansas City. Získal jsem vzdělání
a zkušenosti i v oblasti managmentu, řešení problémů, plánování, rozhodování,
řízení, strategických úkolů, krizového řízení, psychologie, angličtiny, apod.
A co Vaše praxe v armádě?
Pracoval jsem jako učitel sebeobrany MUSADA, boje zblízka, topografie,
geodezie, tělocviku, angličtiny, řízení
organizace, průzkumník, učitel-instruktor kurzu Comandos, což obnáší
zjednodušeně průzkum, přežití, boj
zblízka, apod. Na to navazovaly různé
pozice přes velitele průzkumné baterie
až po exekutivního ředitele a náčelníka
štábu u výsadkového útvaru Brigády
rychlého nasazení. Působil jsem také
jako velitel průzkumných jednotek. No
a z této pozice jsem pak přešel k velení
polních nemocnic.
Nyní již v armádě ale nepracujete, co je
Vaší hlavní pracovní aktivitou?
Po mém odchodu z armády jsem
zakotvil ve školství. Absolvoval jsem
Pedagogickou fakultu a Speciální pedagogiku na Universitě v Hradci Králové
a postupně se dopracoval až k pozici
zástupce ředitele Gymnázia, SOŠ, SOU
a VOŠ Hořice, jak jsem zmínil na začátku. Před tím jsem byl 4 roky ředitel základní speciální školy. Tu krajští politici
také reorganizovali.
Druhou oblastí, ve které se angažuji,
je podpora veřejně prospěšných projektů. Mám zkušenosti s řízením nadačních
fondů, s realizací projektů EU, se získáváním dotací, apod. Podařilo se nám
udělat projekt EU na naší škole za 100
milionu korun. To vše souvisí i s mojí
snahou být společensky prospěšný.

Co tím myslíte?
Mám takové krédo, že člověk by měl
být svému okolí užitečný. Právě proto
jsem byl zastupitelem v Lázních Bělohrad a v současné době jsem i krajským
zastupitelem. Na rozdíl od jiných neberu
vstup do politiky jako výtah ke kariéře
a k moci. V životě jsem dosáhl poměrně
vysokých met a nepotřebuji si sobě ani
svému okolí nic dokazovat.
Hodláte se podobně angažovat i v Náchodě?
Ano, to mám v úmyslu. Kromě výuky angličtiny působím i jako tenisový
trenér dětí a mládeže v Bělovsi a založil
jsem a vedu Nadační fond pro nemocné leukémií a Nadační fond pro obnovu venkova. Kromě toho kandiduji
i za nově vznikající ANO v Náchodě.
Nezdá se Vám, že neznalost místního
prostředí je Vaší nevýhodou?
Mohlo by se to tak zdát, ale není to
tak. V armádě jsem se naučil rychle
etablovat do různých prostředí, rychle je
analyzovat, nacházet řešení a realizovat
je. Působil jsem na mnoha různorodých
místech doma i ve světě. Mnoho problémů v komunální politice se opakuje
a výhodou jsou moje zkušenosti. Kromě
toho nemám v Náchodě žádné vazby,
které by mi nedovolovaly zůstat nezávislý a objektivní – nemusím být nikomu
vděčný ani zavázaný a mohu se rozhodovat svobodně ve prospěch všech.
Setkal jste se již s nějakým výraznějším problémem Náchoda?
Ano, jistě. V poslední době mne zaujalo řešení situace okolo bývalého areálu Tepny a odkup pozemků do majetku města. Zdá se mi velmi podivné, že
město udělá tak zásadní investici aniž by
vědělo, jak bude pokračovat dál. Nejen,
že nemá jistotu, kolik peněz ještě bude

muset na úklid a sanaci pozemků vynaložit, ale nemá ani plán, co s pozemky
dále. Hledá se rychle nějaké řešení bez
koncepce.
Dobře, kritizovat je snadné, ale jak
byste tuto situaci řešil Vy?
Rozhodně bych před odkupem prověřil všechna rizika, která s nákupem
pozemků souvisí, a nechal zpracovat
plán jejich využití. Město Náchod je
proslulé svým lázeňstvím a myslím si,
že dobrým řešením by bylo např. vybudovat na místě bývalé Tepny léčebně lázeňský areál doplněný o kolonádu, park,
obchůdky, kavárny, apod. Propojil by se
tak lázeňský život s životem místních
občanů a zvelebilo by se centrum města.
Takovýto projekt ale nemůže realizovat
město, to musí vytvořit podmínky pro
investory. Je to pouze hrubá idea, ale
něco na ní je a mohla by být zajímavá.
Děkujeme za rozhovor.

(pi)
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64. ročník Mezinárodního foklorního festivalu Červený Kostelec
Proběhne v termínu od 15. do 19. srpna
Generální partner
Mezinárodního folklorního fes valu
Vás zve do Červeného Kostelce
15. 8. do neděle 20.
19. 8.
8.
od středy 16.

www.folklorck.cz
Navš vte svátek světového folkloru
podporovaný dodavatelem pryžových těsnění
na každý čtvrtý osobní automobil v Evropě.
Saar Gummi Czech
Červený Kostelec
www.sgc.cz
Generální partner:

Hlavní partneři:

Za ﬁ nanční podpory:

64.
ročník
Mezinárodního
folklorního festivalu se nezadržitelně
blíží. 15. – 19. srpna můžeme v Červeném Kostelci opět přivítat folklorní
špičku z celého světa a dosyta si užít
krásného folkloru a tance. Festivalové brány se otevřou slavnostním
zahájením, které proběhne tradičně
ve středu 15. srpna od 18:00. Na pódiu se představí zástupci folklorních
souborů, vzácní hosté a nová česká
kapela Vesna, která propojuje folklór
s moderními hudebními styly. Vrcholem večera bude koncert fenomenální
a legendární hudební skupiny Olympic. Skupina ve složení Petr Janda, Milan Broum, Jiří Valenta a Martin Vajgl zahraje ty největší hity za více než
půlstoletí svojí existence, jakými jsou
např. Želva, Osmý den, Jako za mlada apod. Návštěvníkům festivalu se
představí celkem 5 tuzemských a cca
14 zahraničních souborů. Těšit se můžete na soubor z Brazílie, který k nám
přiveze i karnevalové tance. Exotickou
kulturu a tradice nám přivezou soubory z Kostariky nebo Indie. Na červenokosteleckých prknech dále vystoupí soubory z Ruska, Itálie, Španělska,
Alžíru, Maďarska, Srbska a samozřejmě také Slovenska a České republiky.
Pro naše nejmenší bude připraveno
mnoho atrakcí a dílniček, které budou součástí řemeslného jarmarku
od pátku do neděle. Aktuální informace sledujte na www.folklorck.cz
a na festivalovém facebooku MFF.

cz. Snížené vstupné platí pro děti do
výšky 150 cm. Děti do 100 cm mají
vstupné ZDARMA. Držitelé průkazu
ZTP platí snížené vstupné. Více informací naleznete na www.folklorck.cz.
Změna programu vyhrazena. Stejně,
jako v minulém roce, tak i letos jsme
pro Vás připravili dva druhy permanentek. První permanentka, která
bude vydaná v omezeném množství,
bude v ceně 490 Kč. Platit bude nejen
na vstup do areálu na všechny festivalové dny, ale i na slavnostní zahájení
a koncert legendární skupiny Olympic
a skupiny Vesna. Druhá permanentka v ceně 290 Kč opravňuje ke vstupu
do areálu festivalu pouze od čtvrtka
do neděle. Neplatí tedy na slavnostní

Partneři:

zahájení a uvedené koncerty. Oproti
nákupu jednotlivých vstupenek máte
tak možnost ušetřit až 240 Kč. Permanentky neplatí pouze na čtvrteční program v Divadle J. K. Tyla, kde pro Vás
chystáme vynikající folklorní muzikál,
který letos obstará skvělý folklorní
soubor Technik ze Slovenska. Permanentky můžete zakoupit v Informačním centru v Červeném Kostelci nebo
na www.123vstupenky.cz.
Nenechte si ujít roztančený folklorní Babylon, který na vás v srpnu čeká
v Červeném Kostelci. Spisovatel Milan
Kundera řekl: Folklor je tunel pod dějinami. Buďte ujištěni, že v něm není tma,
ale plno barev, tónů a dobré nálady!

Podporovatelé:
G

Josi s.r.o. a SM Salix s.r.o.

Mediální partneři:

FARMET STK spol. s r.o.
HODINÁŘSTVÍ A ZLATNICTVÍ EVA HANUŠOVÁ
LIGO S.R.O. | PAPÍRNICTVÍ IVÍN
T-SERVIS - JIŘÍ NEŠNĚRA
ZO OS KOVO ELITEX ČERVENÝ KOSTELEC
OK STAVEBNÍ ČERVENÝ KOSTELEC
AKVAMONT s.r.o. | STAKO s.r.o.
CHLADÍRENSKÝ SERVIS JURÁNEK

ZAJISTÍME ROZNÁŠKU VAŠICH REKLAMNÍCH LETÁKŮ DO POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK V POLSKU.

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

STAÈÍ

ZAVOLAT
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70.000 KÈ

• HOTOVOST AŽ DO DOMU
• NA 13 A 16 MÌSÍCÙ
• MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

840 111 177

WWW.SMARTPUJCKA.CZ



 
  
      
  

     
    !
  ! ! "#$%    &
    !'(()$  & 
(  !  )  ' * #   + & # ,-./ 000 012 /32
4)  5" * 6  $     

Projekt „Promocja turystycznych atrakcji górniczych“ jest współﬁnansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis;
oś priorytetowa 2, typ projektu A (wspólny) CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000949

KUCHYŇSKÉ STUDIO
• 3D návrh ZDARMA
• Zaměření technikem ZDARMA
• Montáž kuchyně na míru
• Spotřebiče za internetové ceny

METAL MINE
FESTIWAL VE
STARÉM DOLE
25.08.2018

Gigantická kubatura a vybavení Centra umožnují
organizování akcí bez technických a oborových
omezení. Verejný prostor, stejne jako interiéry, byly
navrženy svetove uznávanými odborníky a úspešne
se osvedcily jako oddychové místo pro konání koncertu, projekcí, konferencí, výstav, komorních setkání a masové rekreace.

CENTRUM NAUKI I SZTUKI STARA KOPALNIA

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01
775 725 520

ul. Wysockiego 29, Wałbrzych
e-mail: recepcja@starakopalnia.pl
tel. +48 74 667 09 70

www.starakopalnia.pl
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Hašpl a.s. Velké Poříčí
přijme
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Seřizovače

Nabízíme:

vyučen nebo vyučen s
maturitou ve strojírenském
oboru výhodou
pravidelný třísměnný provoz
pondělí - pátek
spolehlivost, zodpovědnost

pracovní poměr na dobu
neurčitou
týden dovolené navíc
příspěvek na stravování
věrnostní program
benefity za plnění pracovní
doby
prací prášky
mzda po zaučení včetně
benefitů až 30 000,-- Kč

Náplň práce:
seřizování a obsluha strojů

Své životopisy zasílejte na email: personalni@haspl.cz
Hana Procházková: | +420 491 401 718
Jan Rejzek:
| +420 491 401 728

Pro svůj závod v Říkově u České Skalice hledáme uchazeče na následující pozice:

Strojírenský/á dělník/dělnice
Náplň práce:

Požadujeme:

Nabízíme:

• Hlavní pracovní poměr
• Práce v kovovýrobě, ve výrobě
drátěného programu, ve skladu,
v logistice, v práškové lakovně
• Práce ve dvousměnném provozu

• Samostatnost,
zodpovědnost, přesnost,
manuální zručnost
• Odpovídající vzdělání

• Výborné platové
podmínky
• Práce ve stabilním
a slušném kolektivu

Nástup: ihned anebo podle domluvy
Gondella CZ s.r.o.,
Říkov 266, 552 03 Česká Skalice

Tel. 491 40 12 11 nebo jobs@gondella.cz

Verneovky
z papíru
Podivuhodný svět zvířat, strojů,
staveb včetně vizí, které známe z románů francouzského spisovatele Julese Verna, můžete vidět ve výstavní
síni LokArt v Broumově. Jejich společným jmenovatelem je materiál
použitý při jejich tvorbě – papír. Ve
zmíněné výstavní síni se totiž prezentuje Muzeum papírových modelů
z Police nad Metují. Výstava potrvá
až do 30. srpna t.r.

Codex Gigas
Přednáška věnovaná největší ručně psané knize světa – Codexu Gigas
proběhne 21. srpna v Dobrušce. Místem konání je tamní synagoga. Přednášet vám bude žamberecký knihtiskař Jiří Fogl od 18 hodin.

Projekt Výprava
Mezinárodní projekt Výprava
představuje možnost navštívit netradiční koncerty v zajímavých historických lokalitách. Jedno zastavení projektu je pro vás připraveno i v našem
regionu: u kapličky sv. Jana Nepomuckého ve Zdoňově. Zde proběhne 25. srpna (od 20 hodin) koncert,
na kterém uslyšíte navažskou flétnu,
obří gong i hudební nástroj australských domorodců – didgeridoo.

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

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.
Tel. 602 103 775
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Mirek Brát – kandidát do Senátu PČR: O prázdninách diplomatů…

Mirek Brát
místostarosta Náchoda,
novinář

www.mirekbrat.cz

Vážení čtenáři, milí rodáci,
Počasí letošního léta nedopřává krajině
vody… Prosím, neobávejte se, že bych chtěl
něčím zásadním přispět do diskuze nad vysilujícím horkem. Jde mi o jedno memento,
které odkryl nízký stav vody v řekách, například v Labi. Z vody se přízračně vynořuje munice z druhé světové války. Jakoby
příroda chtěla odhalit zranitelnost člověka
nejen extrémními projevy počasí, ale i jeho
přímou konfrontací se svědky dávných
bojů. Možná se podivujete, proč mluvit
o druhé světové válce uprostřed léta? Toto
apokalyptické střetnutí pokračovalo v srpnu roku 1945 (po ukončení války v Evropě) vojenskými operacemi proti Japonsku.
6. srpna 1945 zničila atomová bomba město Hirošimu. Svět je propojený křehkými
lidskými osudy, které se v určitém okamžiku střetnou se symbolikou celé historické
epochy. Tak je tomu i v Náchodě. Mnoho
lidí stále netuší, že když jdou po náchodském centrálním náměstí, míjí jen o pár
desítek metrů fragmenty hirošimského
Atomového dómu, budovy, která se nacházela jen 150 metrů od epicentra výbuchu.
Tyto fragmenty a další předměty a dokumenty věnované náchodskému rodákovi
architektovi Janu Letzelovi jsou umístěny
ve vestibulu Hotelu U Beránka. Byl to právě architekt Jan Letzel, který byl autorem
budovy Průmyslového paláce v Hirošimě,
nyní celosvětově známé jako Atomový
dóm. Nechtěl jsem opravdu přispět do diskuze o vrtkavosti počasí. Chtěl jsem využít
symboliky granátů, nábojů a min, které odpočívaly na dně řek a nízké stavy vody je
opět vynesly na světlo. Říká se, že válka je
čas, kdy mají diplomaté prázdniny. Každý
má nárok a právo na volný čas - s výjimkou
diplomatů, řekl bych s nadsázkou. Politika
jako cesta k mírovým řešením. Takovou
politiku chci pomáhat prosazovat v případě
mého zvolení do horní parlamentní komory.
V úctě Mirek Brát

1.
Jméno architekta Letzela je v Japonsku
chováno ve velké vážnosti. Důkazem jsou
i opakované pobyty japonských delegací v Náchodě. Mezi ně patřila i letošní
návštěva souboru divadelní školy Takarazuki, jenž v prostorách náchodského
kina Vesmír uvedl hru Tisíc jeřábů popisující příběh jedné z obětí atomového
bombardování Hirošimy – dívenky Sadako Sasakiové. „Jasnější než tisíc sluncí“,
tak nazval svoji knihu rozhovorů s vědci

pracujícími na výboji atomové zbraně
Robert Jungk. Výbuch jasnější než tisíc
sluncí poukázal na temné schopnosti
lidstva na zničení sebe sama. Snímek
č.1: V rámci návštěvy japonské delegace
v Náchodě se zdravím s radou Velvyslanectví Japonska v ČR panem Toru Furugorim. Snímek č.2: Společné setkání
zástupců města Náchoda se členy japonské delegace a členkami divadelní školy
Takarazuki.

2.
(Zadavatel Česká strana sociálně demokratická, Zpracovatel - Mgr. Karel Petránek, noviny Echo)

HLEDAJÍ DOMOV

Formanka v České Skalici
znovu otevřena!

Brit 3 lety pejsek, kterého se podařilo
zachránit z nevyhovujících podmínek. Je
to vesely pejsek, který spoustu věcí nezná
a všechno je pro něho nové. Je hodný, chytrý a bude z něho ideální rodinný parťák.
Miky je starší, zato enegická psi dáma
menšího vzrůstu.Je ji približně 8 let, je
živá,hravá, aktivní. Ideální parťačka pro
chvíle pohody a vycházky po okolí. Miky je
vykastrovaná.
mobil 608 524 973, www.psidomovlukavice, utuleklukavice@seznam.cz

Hyundai odměňuje
české řidiče!
Tankové pivo Primátor 11°
Dále v nabídce:
Primátor 12°, Primátor 10° Antonín,
pivní speciály, Primátor Nealko
Tradiční občerstvení k pivu,
restaurační zahrádka
Restaurace Formanka, Husovo nám č.p. 19, Česká Skalice
Otevírací doba: po – ne: 10 – 22 hodin
Tel. 727 960 320, facebook:
Restaurace a Tankovna Formanka

f
Za každý rok, kdy máte řidičák, až 2 000 Kč
f
Za každý rok, kdy máte vůz Hyundai, až 2 000 Kč

Modelová řada Hyundai s nedostižnou
cenou od 199 990 Kč Komunikovaná cena se týká modelu i10.
Hyundai, opravdový partner českých řidičů. Více na www.hyundai.cz/poctaridicum

BOS auto

Trutnov, Na Besedě 97
+420 499 819 054 / www.bosauto.cz
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PORADNA ZÁVISLOSTÍ SE PŘESTĚHOVALA
DO NOVÝCH PROSTOR
PO 50 LETECH SE ADIKTOLOGICKÁ PORADNA PRO LÉČBU ZÁVISLOSTÍ
Z NÁBŘEŽÍ Z ULICE EL. KRÁSNOHORSKÉ PŘESTĚHOVALA

DO ULICE PALACHOVA 1741 NÁCHOD.
JE TO ULICE MEZI SOUDEM A POLIKLINIKOU V NÁCHODĚ .
POKUD BUDETE POTŘEBOVAT DALŠÍ INFORMACE
MŮŽETE ZAVOLAT NA STÁVAJÍCÍ TELEFONNÍ ČÍSLO 732 381 400.
JANČÍKOVÁ JANA ADIKTOLOG

Do Bohuslavic za žraloky i piraňami
„Jdeme na koupálko“
V sobotu 4. srpna se v Novém Městě nad Metují konala vzpomínková
akce „Jdeme na koupálko“, která měla
připomenout žalostný stav kdysi tak
výstavního novoměstského koupaliště v krásném prostředí. Vznikla
i facebooková stejnojmenná veřejná

skupina na jejichž stránkách najdete i internetovou petici za zachování
původního místa a jeho obnovu. Budeme věřit, že tato iniciativa po dlouhých letech ostudy dá do pohybu
kroky k důkladnému vyřešení této
otázky. Jiří Podolský (foto archiv JP)

V Bohuslavicích nad Metují se
uskutečnila přednáška Mirka Bráta zaměřená na zajímavosti ze světa pod hladinou sladkých i slaných
vod. V prostorách tamní Evangelické školy se hovořilo o flóře
i fauně pod vodní hladinou, o problematice
podmořské archeologie, o pronikání nepůvodních
živočišných druhů do evropských
vod v rámci tzv. Lessepské migrace i o specifickém tématu potápění
v obřích mořských i sladkovodních akváriích, jež Mirek Brát absolvoval v rámci práce na pentalogii knižních publikací projektu
Mare Nostrum, které vyšly v pražském nakladatelství Naše vojsko
v letech 2007 – 2017. Na závěr každý z účastníků přednášky obdržel
od Mirka Bráta jednu z knih celé
knižní série (publikaci Thalassa –
Evropou v kapce vody). Součástí
přednášky byla i ukázka technic-

Zahrádkářská výstava

Festival sociálních služeb
v náchodské knihovně
Ve vnitřních i venkovních prostorách Městské knihovny v Náchodě proběhl již 3. ročník Festivalu
sociálních služeb. Svoji nabídku
zde prezentovalo 20 poskytovatelů
cca 40 sociálních služeb. Prezentace poskytovatelů sociálních služeb
zahrnovala i ukázky moderních

kompenzačních pomůcek, základní
informace o Alzheimerově nemoci či ukázky znakového jazyka. Pro
návštěvníky festivalu bylo v nabídce
též občerstvení či skákací hrad pro
děti. Fotografie přibližuje prezentace festivalu u vstupních prostor náchodské knihovny.
foto archiv

V Teplicích nad Metují proběhne
již 14. ročník Regionální zahrádkářské výstavy. Umístěna bude v objektu tamní základní školy a přilehlém parku. Představí se vám zde
citrusáři, kaktusáři, myslivci, mykologové a další. Výstavu můžete navštívit až do 2. září. Mediálním partnerem výstavy jsou noviny ECHO.

Houby v ilustraci
Rostou? Nerostou? Jisté je pouze
to, že do 30. září v Muzeu Boženy
Němcové v České Skalici houby budou! Alespoň tedy v tamní výstavní síni Na chodbě, kde proběhne
výstava Houby v ilustraci. Houbařem – výtvarníkem, který pro vás
ilustrace nasbíral potažmo vytvořil
je Jaroslav Svoboda.

Prohlídky poustevny

Do 7. září by měly trvat práce na opravách silnice procházející Dolní Radechovou. Doprava mimo osobní dopravu občanů obce, vozidel zásobování
či veřejné dopravy je odkláněna mimo Dolní Radechovou.
foto echo

Město Teplice nad Metují se
může pyšnit jedním světovým unikátem. Je jím Ivanitská poustevna
s poutním kostelem Panny Marie
na Kamenci. Poustevna může být
určitě zajímavým výletním cílem.
Otevřena je do 30. září ve velmi
frekventovaných časech. Přesto je
lepší si možnost návštěvy poustevny předem dohodnout například
prostřednictvím elektronické adresy sikut@poustevnateplice.cz

kého vybavení pro sportovní potápění. Mgr. Milan Školník, který
má v Bohuslavicích přednáškou
šňůru na starosti zažertoval, že teď
od každého dalšího přednášejícího bude publikum očekávat také
nějaký dárek, jelikož věnovanými

knihami byla laťka nastavena vysoko.
foto Jan Čopík
Informace o knižních projektu Mare Nostrum naleznete
na samostatné webové adrese:
www.marenostrum.cz

Kubb klub Vršovka
– 3. místo na MS ve Švédsku
Po sedmi letech hraní se podařil fantastický úspěch Kubb klubu Vršovka. Jeho členové se zúčastnili Mistrovství světa v této hře, které
se konalo ve Švédsku a umístili se na úžasném 3. místě ze 162 týmů
z celého světa. Ve hře o třetí místo klub z vesničky o stovce obyvatel
porazil tým z USA, který byl adeptem na celkové vítězství. Tímto výkonem se Kubb klub Vršovka postaral o zatím největší úspěch v historii kubbu v České republice. Pokud by snad někdo zatoužil seznámit
se s hrou kubb, informace najdete na http://www.kubb.cz, nebo přímo na stránkách Kubb klubu Vršovka http://www.kubbklub.cz

ECHO
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ROZUMNĚ

SOUKROMĚ
BYTY

*Pronajmu podkrovní byt
větší 2+1 v rodinném domě
v Novém Městě nad Metují kauce nutná, nájem info:
606 486 372.
*Pronajmu dlouhodobě větší
byt 4+1, 120 m2 v Červeném
Kostelci. Vybavení kuch. linka
se zákl.spotřebiči. Součástí pronájmu je větší garáž a travnatá
plocha. Tel. č. 723 047 689
*Koupíme byt 2+1 až 4+1,
nejlépe OV, s výtahem a balkonem v Náchode, poblíž centra.
Nejsme RK, rychlá platba, tel.
733 320 007
*Koupím byt v N. Městě n/
Metují, nejlépe 2+1, osobní
vlastnictví, poblíž centra. Platba bez úvěru, nejsem RK, tel.
775 640 969
*Prodám DB 3+1 v Novém
Městě n. M. Nad Stadionem.
TEL. 723 656 218
* Pronajmu nově zrekonstruovanou garsonku (35 m2),
v centru Náchoda. Vhodné pro
1 osobu. Nájem 4500,-Kč plus
záloha na energie 2000,-Kč. Tel.
777 737 127
* Pronájmu garsonku v Náchodě - U Slavie. Volná ihned.
Kauce nutná, RK - nevolat. Tel.
737 409 572
* Koupím byt 4+1 min. 75 m2
v Náchodě. Děkuji za nabídku,
příp. nabízím rychlé jednání.
TEL. 608 519 126
NEMOVITOSTI

*Pronajmu garáž v centru Náchod ul. Komenského, 1200,Kč/měs. Dlouhodobě. TEL.:
733 735 709
* Prodám stavební pozemek
s protékajícím potokem 2500
m2 na okraji obce Dolní Radechová. TEL.:608 66 77 30
*Prodám rodinný řadový
dům v lokalitě Broumov – Spořilov. Cena dle dohody. TEL.:
732 552 773
*Koupím pozemek nebo nemovitost na přestavbu v podhůří Orlických hor. TEL:
608 66 77 30
*Prodám nemovitost k bydlení a k podnikání v Náchodě,
Malém Poříčí, Broumovská 28.
Posledních 8 let zde byla prodejna kamen, krbů a bazénů.
K domu náleží parkoviště pro
10 automobilů. Cena k jednání 3.450.000,- Kč. Info na tel:
739 033 221
*Prodám polovinu RD v Červ.
Kostelci. K této polovině domu
přísluší garáž a zahrada ve výhradním vlastnictví prodávajícího. Slunný byt 1+5 v I.
patře domu je volný k nastěhování. Cena dohodou. Tel.
608 414 664, 608 364 463
*Pronajmu dlouhodobě garáž
v Náchodě. TEL.: 732 167 291

e-mail: echo@novinyecho.cz

*Koupím les i s pozemkem.
Může být malá výměra, zanedbaný nebo napadený kůrovcem. tel.: 773 585 290
*Prodej stavební parcely
800m2 ve Spy u N. Města n.
Met, hezký a rovinatý p., v klidné části, asfalt cesta už na hranici p. Tel. 775 182 793, RK nevolat
*Nabízíme pronájem nově zrekonstruované chalupy. Nachází se v obci Říčky v Orlických
horách v turisticky oblíbené
oblasti. http://www.e-chalupy.
cz/orlicke_hory/chalupa-ricky-ubytovani-dominika
NEBYTOVÉ PROSTORY

* Prodám hospodu ve Vysokově, zn.jakékoliv využití,
navr. cena 1,5 mil. Kč. TEL.:
606 951 546 RK NEVOLAT
PRODÁM

*Prodám klec roz. 70x45x75
na chov andulek, corel, cena
500,-Kč. TEL.: 774 595 981
*Prodám dětskou sedačku
na kolo, cena 250,-Kč. TEL.:
774 595 981
*Prodám levně rohovou lavici s úložným prostorem,
dvě židle (hnědá koženka)
a stůl 60x80 cm. Dále prodám
skříň, volně sestavitelnou ze tří
dílů, vrchní je prosklený. Tel.
777 136 363
*Prodám starší stavební buňku. Cena dohodou. TEL.:
734 578 789
* Prodám palivové dřevo
550 Kč za m3 i s dovozem. Tel.
702 611 187
*Prodám masná jehňata váha
25-40 kg, cena 45 Kč/kg, možná porážka. Tel. 728 037 437
*Prodám plně vybavené trekové kolo APACHA Matto Lady,
model 2018. Zakoupeno březen 2018, záruka ještě 20 měsíců, najeto 112 km. Pův. cena
vč.výbavy 18 304,-Kč. Výrazná
sleva, přecházím na elektrokolo. Návod, záruční a servisní
list, doklady o koupi i příslušenství. TEL.: +420 605 064 572
*Prodej dřeva - metrové i štípané. TEL.:777 690 390
KOUPÍM

* Filatelista koupí známky
Československa a čtyřbloky
protektorátu případně celou filatelistickou pozůstalost - obálky, pohledy, dopisnice atd. Tel.
604 452 789
*Koupím propanbutanovou
lahev 10kg. Tel.: 776 208 326
*Vykoupím Váš starý elektromotor v bedně na kolečkách
(transmise). Nabídněte. Mob:
739 711 628
* Koupím starý betlém, vánoční ozdoby a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510

Tel./Fax: 491 424 522

* Koupím staré, nepotřebné
i poškozené věci. Hračky zn.
ITES, KDN aj.. vláčky TT,
HO, MERKUR aj. aj., starožitný a chromovaný nábytek,
hudební nástroje, hodiny,
hodinky, fotoaparáty, rádia,
voj.věci, obrazy, porcelán,
automoto díly, atd.. Než něco
vyhodíte, volejte 608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUŇŤA aj. staré časopisy, komiksy, knihy, celé
knihovny, pohledy, známky,
plakáty, aj. papírový materiál,
bankovky, mince, LP desky,
CD atd. TEL.: 777 579 920
RŮZNÉ

*DOUČOVÁNÍ.
Nabízím
individuální
doučování
školních předmětů. Zaměření na přípravu do školy,
doplnění učiva a motivaci
ke vzdělání. Tel.: 776 308 701;
vlckova.d@post.cz
*Výprodej pletací a háčkovací příze. Každou středu
od 18 do 20 hodin. Náchod,
Janáčkova 803 (Raisova),
1.patro
* Provádím řemeslnické
práce: zednické práce, nátěry, malby, voda + odpady
v PVC atd. TEL.: 702 611 187
* Klinická logopedie Haná
s.r.o., Strnadova 48, Náchod
oznamuje změnu ordinačních hodin po: 7-17, út: 7-15,
st: 7-15, čt: 7-17 Tepl. n. M.,
pá: 7-11. tel: 776 63 88 74,
606 876 822.
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ŠIKOVNĚ

* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty a příslušenství - objektivy, staré fotografie, reklamní fotografické materiály. TEL.:
777 559 451
* Koupím hodinky PRIM a náhradní díly na hodinky PRIM
- pláště, sklíčka, řemínky, ciferníky, strojky a další díly. Platba
v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky,
uniformy, vyznamenání i z období socialismu v jakémkoli
stavu. TEL.:603 549 451
* Koupím staré filmové plakáty a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý nábytek
i celou pozůstalost. TEL.:
722 907 510
* Koupím staré fotografie, fotoaparáty, vyznamenání, mince a bankovky, pohlednice
a známky. TEL.:724 020 858
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, sklo, porcelán,
hodiny, mince, pohlednice,
knihy i celou pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv.
Tel. 606 56 49 30

str.

*Hledám paní na úklid rodinné vilky v Novém Městě nad
Metují. Dohoda. 1-2 x týdně.
Tel. 731 011 100
AUTO - MOTO

*Prodám ze zdravotních důvodů skútr 125 ccm najeto
446 km původní cena 39 900,nyní dohodou, baterie by chtěla vyměnit, jinak ještě polepy
z obchodu, dvousedadlový, nezajetý, nehavarovaný, nepoškozený, s SPZ, bez záruky. Bližší
info. 602 436 986
*Prodám malý motocykl,
4takt, málo jetý (300km). Důvod stáří. Cena dohodou. TEL.:
728 327 415

PŘIVÝDĚLEK – BRIGÁDA
Hledáme spolehlivé
distributory letáků
pro oblast Náchod –
Českoskalická ul. a okolí
a Běloves
Více informací na tel.
603 990 636 (nejlépe SMS)

PŘIJMU KOLEGYNI
do mé kanceláře.

Více Inko na tel. 775 95 46 95
www.pojistenicohla.cz
HYPOTÉKY. POJIŠTĚNÍ.
COHLA, s.r.o.

Pronájem zámečnické
dílny 200m2.
okres Náchod.
Kontakt 777 170 660
PŘIJMEME ŠIČKY
– MOŽNOST I DOMÁCÍHO
ŠITÍ. STROJ POSKYTNEME.
TEL.: 777 737 124

Koupím vojenskou přilbu,
bodák a vše z obou válek.
Tel.: 608 10 38 10

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné
dobrodružné.
TEL.: 724 020 858

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

Koupím československé
hračky do roku 1989
(plechové i plastové).
TEL.: 722 907 510

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.
Tel.: 608 10 38 10

HODINOVÝ
MANŽEL PEPÍNO
Nové Město n. M. - Náchod
a okolí do 30 km
Drobné opravy, malování atd.
NEMOŽNÉ IHNED
– ZÁZRAKY DO 3 DNŮ
Volejte od 8 do 18 hodin
po – pá + víkendy
Tel. 777 894 162

Hromosvody
Montáž * opravy * revize
Tel.: 776 543 988

SEKÁNÍ TRÁVY
608 338 758
Koupím vše, co se týká legií
1. a 2. světová válka, četnictvo.

Koupelny - Interier
- přestavby, přístavby, rekonstrukce
- obklady, dlažby, instalace
- cenová nabídka a návrh ZDARMA!
Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

PŘIJMEME PRACOVNICI
NA STŘIHACÍ STROJ
TEXTILU (CUTER).
Možné i na zkrácený úvazek.
Pružná pracovní doba dle
dohody. Telefon 777 737 124

HYDROIZOLACE
SVAŘOVANOU PVC FÓLII
STŘECHY • TERASY • BALKONY
WWW.LTIZOLACE.CZ
TEL.736 603 169

TEL.: 722 907 510

ZŮSTALOST
O
VETEŠ
P

Stěhování Macek

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM
608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

NÁBYTEK

VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA
STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE
ST

604 687 554
KOUPÍM

auto – moto součástky,
motocykl, mopeda, bicykl.

TEL. 608 103 810

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

starož.
obrazy,
pohledmince,

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
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20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

Kudowa-Zdrój
tel. 0048 74 866 45 02

platnost do 30. 9. 2018 r.

PODØEZÁVÁNÍ
izolacenachod@email.cz
608 354 780

CHEMICKÉ
INJEKTÁŽE
R Rozvážíme obědy O
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod
firmy, provozovny,
O – proprodejny
i občany
B
ČESKÁ KLASIKA
Z od 56,-Kč (i na stravenky)
ROZVOZ ZDARMA
Ě
V Vhodné pro důchodce
a matky na MD
O Trasa: Náchod, Nové Město n.M., D
Z

Maternická plavba za pokladem

Děti ze zbečnické školky se vydaly
na dobrodružnou plavbu kolem celého světa - na již tradiční Maternickou cestu za pokladem. Tuto úžasnou nadstandardní akci pořádají již
dlouhá léta maminky dětí ve svém
volném čase a s velikým nadšením.
Ve školce vypukly veliké přípravy na plavbu. Nejprve si každá třída
vyrobila pirátskou vlajku, maminky
pomohly dětem s vhodným pirátským oblečením. Najít poklad ovšem
nebylo jen tak. Děti musely obeplout
všechny kontinenty, některé dokonce i vícekrát a postupně shromažďovat části mapy, která je k pokladu
měla dovést. Na každém světadíle
čekal malé námořníky obtížný úkol,
který vyžadoval nejen trpělivost
a pečlivost, ale děti musely také prokázat znalosti z nejrůznějších oblastí

a dokázat také svoji sílu, houževnatost a mnohdy i statečnost. Složení
plánku zabralo zkušeným námořníkům jen chvilinku a obrovský poklad
byl objeven. To bylo nadšení. Pak
ještě nastala skutečná hostina, protože po takové dlouhé cestě po světe
námořníkům pořádně vyhládlo.
Moc děkujeme všem maminkám,
které se na této skvělé akci podílely.
Opravdu veliké díky patří paní Thérové, Šrollové, Bališové, Seidlové, Jelenové, Zákravské, Jiránkové, Šrejberové, Lenfeldové a Gennertové. Tato
akce by se ovšem nemohla uskutečnit bez vydatné pomoci mnoha firem a sponzorů.Všem jmenovaným
velmi děkujeme.
Piráti a námořníci
ze zbečnické školky

Tel.: 728 386 034
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Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel./Fax: 491 424 522

Ů

Hospůdka Na návsi
ve Velkém Dřevíči
NABÍZÍ PRÁCI KUCHAŘI,
který má rád svoji práci.
Jako bonus nabízíme zajímavou
prac. dobu a možnost bydlení
přímo nad hospůdkou
za zvýhodněných podmínek.
Vaše nabídky očekávám
na tel. 608 213 154 p. Vajsarová

Vážení čtenáři a čtenářky
Je pravdou, že v dnešní době platí pořekadlo, že
o peníze jde v první řadě, platí to i v případě ceny energii. Dobrá cena je určitě zásadní a je zbytečné platit
více, než musíme. Jenže jak se poslední dobou ukazuje, nízké ceny nejsou vše. Průzkumy i ohlasy okolí
ukazují, že si to zákazníci uvědomují čím dál tím víc.
Vedle ceny hrají roli při výběru dodavatele energii i další
velmi důležitá kritéria.
Jaká?
Zásadní aspektem pro výběr dodavatele by měla být srozumitelná nabídka,
která jasně zákazníkovi sdělí, kolik bude platit za 1/ MWh, jaký bude jeho Stálý
měsíční plat, na jakou dobu se smlouva uzavírá a jaká je garance nabízené
ceny. Jsou dodavatelé, a není jich málo, kteří Vám nabídnou úspory zásadně
v procentech. Ale vy jako zákazník nevíte, z čeho Vám bude účtována sleva, jak
dlouho Vám bude garantována. Dále bych ráda upozornila na různé kalkulačky
úspor na slevových portálech. Vždy je potřeba brát v potaz, že kalkulace je
pouze orientační, kalkulačky počítají ceny pouze ze zveřejněných ceníků různých dodavatelů na internetových stránkách, které často nejsou aktualizované.
Posledním kritériem, které by pro Vás mělo být důležité je vracení přeplatku,
řešení nedoplatků a různých reklamací, možnost úprav záloh během roku,
možnost nastavení splátkového kalendáře atd. A proto zákaznici jednoznačně
začínají upřednostňovat kamenné pobočky, kde vyřídí vše, co potřebují. Pokud
byste také Vy rádi věděli, jak to řešíme v Armex Energy, přijďte se poradit k nám
na pobočku 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
9HURQLND)LVFKHURYiUHJLRQiOQtYHGRXFt
Pobočka
Armex energy, a.s., Jihoslovanská 144, Trutnov
3RERþND$50(;(1(5*<DV-LKRVORYDQVNi7UXWQRY
veronika.fi
scherova@armexenergy.cz
YHURQLND¿VFKHURYD#DUPH[HQHUJ\F]
Pavel
Švec, regionální vedoucí
3DYHOâYHF
3RERþND$50(;(1(5*<DV+DYOtþNRYD5\FKQRYQDG.QČåQRX
Pobočka
Armex energy, a.s., Havlíčkova 1496, Rychnov nad Kněžnou
SDYHOVYHF#DUPH[HQHUJ\F]
pavel.svec@armexenergy.cz

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
BAZÉNOVÁ CHEMIE až -50 %
JŠÍ
MULTI TABLETY 5v1 199,- /kg LEVNĚNA
NEŽ
U
VEŠKERÉ ELEKTRO až -80 %
RNET
INTE
SÁČKY NA 1000 VYSAVAČŮ
OPRAVY VYSAVAČŮ VAX A HOOVER
Rohová prodejna elektro Běloveská a Žižkova 955
Náchod (vedle restaurace sport) tel. 602 790 044,
kposepny@seznam.cz, www.elpo-elektro.cz

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

Obchodní družstvo Impro

Zábrodí, Končiny 111
provozovna opravy a servis motorových vozidel a zemědělských strojů
nabízí 1 volné místo na pozici

NÁKUPČÍ, ZÁSOBOVAČ SKLADU
NÁHRADNÍCH DÍLŮ
„Válka v galerii“

Při pohledu na válcové balíky na polích Náchodska nelze nevzpomenout na staré kroniky, které si vždy všímaly informací o velikosti úrody.
A nešlo pouze o to, zda se urodilo to či ono, ale kronikáře zajímal i fakt,
jestli byl dostatek slámy. Můžeme si připomenout i rčení, že někomu „kouká sláma z bot“ . Slámu totiž používali lidé jako výborný izolant do bot.
Budiž i nyní sláma na polích pochválena! Foto echo

Proč je náš titulek v uvozovkách,
hned vysvětlíme… Ano, ve velkopoříčské Galerii 102 (v prostorách tamního Obecního domu) se
představí válka z roku 1866. Bude
se však jednat „pouze“ o fotografie
ze vzpomínkových akcí na krvavé
rakousko-pruské vojenské střetnutí, které L.P. 1866 neblaze zasáhlo
i náš region. Výstava potrvá do 16.
srpna. Autorem zde prezentovaných fotografií je Tomáš Böhm.

Požadujeme:
- SŠ - odpovídajícího zaměření
- Znalost zemědělské techniky
výhodou
- Časová flexibilita
- Řidičský průkaz sk. B
podmínkou,
sk. C výhodou
- Občanská bezúhonnost

Nabízíme:
- Odpovídající platové ohodnocení
/ od 25 000,- Kč/
- Práci v dobře prosperující firmě
Oceníme:
- Obchodní talent
- Iniciativu a elán
- Profesionální vystupování
- Tvůrčí myšlení

V případě Vašeho zájmu zašlete, prosím, písemnou nabídku s profesním
životopisem na e-mailovou adresu: personalni1@odimpro.com,
tel. 491 445 206
- datum nástupu: září 2018

www.novinyecho.cz

26 LET NA TRHU NEMOVITOSTÍ
DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI
Pěkná Vila s poz. k výstavbě, Opočno
Větší RD - dva samost. byty 2+1 + garáž
s dílnou, atrakt. lokalita-poblíž centra,
pozemek 900 m2,
plast. okna, všechny
přípojky,
180704
cena: 2.590.000,-Kč

Rodinný dům, Náchod-M. Poříčí
RD s bytem 3+1
po rekonstrukci, nová
koupelna s WC, dále
garsonka v rekonstrukci, pozemek 940
m2 u lesa, samost.
garáž, PENB: G.
180717
cena: 1.750.000,-Kč k jednání

Řadový RD, N. Město n/Met.-Krčín
Dům 2+1 s poz. 266
m2, nová krytina, komíny, plast. okna, půda
k vestavbě,z části podsklepen, menší garáž,všechny IS, PENB: G.
cena: po 1.790.000,-Kč

Nadst. zrekonstr. RD, Šonov u N. Města n/Met.
RD
po
pečlivé
a náročné rekonstr.,
5+kk, užit. pl. 260 m2,
2 koupelny, dvougaráž, poz. 3.954 m2
s jezýrkem a z části
k výstavbě, PENB:C.
180751
cena: 6.400.000,-Kč

RD s bytem a komer. prostory, Č. Skalice
RD o užit. pl. 400 m2
s bytem 7+1 (265
m2), prodejnou (35
m2), restaurací (100
m2) na hl. třídě, 50 m
od náměstí, po část.
rekonstr. PENB: G.
180760
cena: 3.690.000,-Kč

RD s bazénem, Bohuslavice u N. Města n/M
RD z r.2004, 4+1, UP
124 m2, klidná lokalita.
Dům zateplen, vytápění i ohřev TUV tep.čerpadlem, poz. 9.376 m2
z části k výstavbě, vše
nutno vidět. PENB: C.
180788
cena: 4.690.000,-Kč

180718

Pronajmeme atraktivní kanceláře (od 16 m2) v centru N. Města n/Met.,
cena od 2.900,-Kč/měsíc, tel. 602 204 002.

DAVER s.r.o

>

- realitní kancelář

* Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002
* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508, 732 257 957
* T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002
* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 731 470 399, http://idealnet.cz

KOMPLEXNÍ
SPRÁVA SVJ

STAVEBNÍ
BYTOVÉ
DRUŽSTVO
NÁCHOD

provádění účetních uzávěrek
evidence obyvatel
upomínání dlužníků
vedení fondu oprav
vedení účetnictví bytových fondů a SVJ

e-mail: echo@novinyecho.cz

Den dobrých
skutků a Muž roku
David Novotný za podpory
Města Náchod, CAST ME a Art4Promotion pořádají již 19.ročník
této akce, která se koná 24. a 25.
srpna 2018 v Městském divadle
Dr. Josefa Čížka v Náchodě. V pátek 24. srpna se od 19,45 hodin
koná celorepubliková soutěž MUŽ
ROKU ČR 2018, kde bude soutěžit
dvanáct finalistů v různých disciplínách. V sobotu 25.srpna od 18
hodin proběhne koncert známých
tváří.

Prohlídky
poustevny
Město Teplice nad Metují se
může pyšnit jedním světovým unikátem. Je jím Ivanitská poustevna
s poutním kostelem Panny Marie
na Kamenci. Poustevna může být
určitě zajímavým výletním cílem.
Otevřena je do 30. září ve velmi
frekventovaných časech. Přesto je
lepší si možnost návštěvy poustevny předem dohodnout například
prostřednictvím elektronické adresy sikut@poustevnateplice.cz

Tel./Fax: 491 424 522
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Agentura D&D Hradec Králové
www.modelagencyddhk.cz

ECHO

Jedna nenápadná tradice
Pan učitel Milan Matěna (19302017) učil na Broumovsku, v Náchodě i Hronově. Po odchodu
do důchodu usoudil, že když jdou
mladší kolegové v první den školního roku do školy, on půjde na výlet. Účastníků prvních výletů s ním
bylo jen pár, jak ale odcházeli jeho
další přátelé do penze, počet účastníků se zvyšoval. Tehdy se zrodil

nápad, že důchodci „patří do pekla“.
A tak se již řadu let schází řádka pedagogů-důchodců z našeho regionu
v Bartoňově útulně v Pekle. Letos je
to první začátek školního roku, kdy
už „otec-zakladatel“ nežije. Přesto
se v pondělí 3. září rádi v Pekle sejdeme a zavzpomínáme na něj a minulé zážitky. Kolegyně a kolegové,
nezapomeňte!
/AF/

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

HLEDAJÍ DOMOV
DON – asi 3letý pejsek, který opět
nikomu nechybí, přitom je to takový fešák. Je moc hodný a milý.
JARUŠKA – asi tříměsíční kočička,
která se našla v Jaroměři. Je moc
hodná, mazlivá. Naučená na kočkolit.
MIKEŠEK a ZRZÍNEK – asi dvouměsíční koťátka, která byla nalezena spolu s maminkou a ještě sestřičkou v kolejišti :-( Mikešek měl
na hlavě otevřenou ránu, ale ta se
již po ošetření krásně hojí. Do nového domova mohou jít spolu nebo
zvlášť.
Městský útulek Broumov, Jana Slováková, 721 543 498

Házenkáři jsou týmoví hráči - i v rodině!
Již XVI. ročník Wander týmu nenajdete sice v kulturním kalendáři
UNESCO, ale dozajista se jedná o zajímavý a inspirující počin. Jeho smysl je v tom, že náchodští házenkáři
– otcové vyvážejí v době prázdnin

svoje ratolesti mimo region, aby dali
šanci ženám – manželkám si od péče
o domácnost , děti (i od nich) odpočinout. Letošní soustředění Wander
týmu se uskutečnilo na Znojemsku
formou stanování v kempu. Dvacet

jedna ratolestí (v pestrém věkovém
spektru od předškolního věku až
po věk pubertální) se ovšem na akci
určitě nenudilo, protože pro ně otcové připravili pestrý sportovně – výchovný týden.
Foto archiv JM

Dobšiná /SK/- Mistrovství Evropy, Mistrovství České republiky
Na Slovensku v Dobšiné se jel
další závod započítávaný do seriálu
ME a MČR. GMS Racing team reprezentovali Miloš Beneš a Tereza
Machová v soudobých automobilech

a Milan Stejskal a Michal Sedláček
v historických automobilech.
Tréninky proběhly v pořádku
a Miloš Beneš (Osella FA30/V8
Judd) byl na 3. místě v absolutní

klasifikaci v novém českém traťovém
rekordu za Merlim a Faggiolim. To
vypadalo pro nedělní závod velmi
dobře už s tím, že čtvrtý měl na Beneše ztrátu v součtu jízd 10 vteřin.
Po odstoupení Faggioliho (mazání motoru) měl Beneš našlápnuto
na 2. místo v absolutní klasifikaci
v ME a 1. místo v MČR.
V první závodní jízdě dostal Miloš Beneš “hodiny” a bylo po závodě. Ale “tahat” se musí, jsou to závody a to i když už věděl, že nejede
Faggioli a mohl jet “na pohodu”.
Po krátké závodní pauze nastoupila Tereza Machová (Suzuki Swift),
která musela jet s náhradním (méně
výkonným) motorem a v kategorii
E1 obsadila v MČR 5. místo v absolutním pořadí a 2. místo ve třídě
E1-1.400.

Lídr průběžného absolutního pořadí historických automobilů MČR
Milan Stejskal (LADA VFTS) si
dojel pro 1. místo v MČR ve skupině C4 a pro 5. místo v absolutním

pořadí. Michal Sedláček (FIAT Ritmo 130TC) obsadil 2. místo ve skupině C4 a 7. místo v absolutním pořadí MČR.
text: RS
foto: Tomáš Tichý

