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ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY

26 000 VÝTISKŮ

WWW.NOVINYECHO.CZ

KOŽENÁ
GALANTERIE
PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT,
ŽE V KAMENNÉM OBCHODĚ
JE LEVNĚJI, NEŽ NA INTERNETU

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

PHENOMENAL BARBER SHOP

dveře - zárubnyě
okna - podlah

Tradiční pánské holičství

Pánové, přijďte zkusit nový způsob holení
a stříhání - úprava vousů a vlasů: kontury obličeje,
opalování drobných chloupků ohněm, holení
metodou HOT TOWEL (horký ručník) a závěrečný
styling. V zázemí na vás čeká možnost
občerstvení: káva, drink, doutník…

Kladská 104, Náchod
+420 776 583 501
vondrejc@domivo.cz

WWW.DOMIVO.CZ

Roznáška ECHA
„Hej, pane králi, neodcházejte, Vánoce přicházejí.“ Pane králi? Nikoli, to
jen socha Jana Černčického z Kácova, zakladatele Nového Města nad Metují ,se dostala do zajímavého průhledu s prvky vánoční výzdoby historického novoměstského náměstí.
Foto Mirek Brát

•široká nabídka stáčených vín
•dekantační nádoby
•sommelierské potřeby
•dárkové boxy
na víno
•skleničky
•koštýře

Těšíme se na Vás na adrese: Tyršova 201, Náchod
Objednávky na telefonu: 731 250 598
phenomenal barbershop
phenomenal barber shop
Otevřeno: po-pá: 10 – 20 hodin, so: 10 – 16 hodin

Hledáme spolehlivého distributora
novin ECHO pro oblast Náchod –
Skalka (okolí Drtinova nám, ul. Pod
Lipím, Lidická) a Lipí. Vhodné jako
přivýdělek pro studenty nebo
důchodce apod. Více informací
na tel. 602 103 775 (nejlépe SMS)

y
Francouzské sekt
CHAMPAGNE

NA
Ovocné čaje DRA

, COGNAC

Jarmila Zemánková,

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

ECHO

www.novinyecho.cz

VZPOMÍNKA
Dne 13.12.2018 uplyne jeden smutný rok,
kdy nás navždy opustil

pan Miloš Svoboda
z Nového Města nad Metují.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Svobodova

„LAST MINUTE“
pro katalog
Pokud jste regionálními patrioty a zároveň i milovníky historie
Náchodska máme pro vás několik
posledních výtisků Katalogu, který u příležitosti Hospodářské výstavy v roce 1938 vydala letos Krajská hospodářská komora. Katalog
obsahuje historické reminiscence
i soupis aktuálních podnikatelských subjektů, které navazují
na podnikatelské tradice Náchodska v době první republiky. Katalog je k odebrání ZDARMA v naší
redakci.

e-mail: echo@novinyecho.cz

Stěhování
policistů
Obvodní oddělení Policie ČR
v Červeném Kostelci se přestěhovalo ze stávající služebny v ulici
17. listopadu do ulice Komenského.
Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce
služebny. Telefonní linky mají stejná čísla.

Michaela Novozámská. „Štědrý
den je dětmi očekáván s radostí a rozechvěním a já se jim snažím jejich čekání na příchod Ježíška a dárků zpříjemnit a předat

Helena Rezková z Vlkova u Jaroměře vydala v listopadu 2018
ve svém vydavatelství Regiona další
zajímavý a původní stolní kalendář
na rok 2019. Obsahuje celkem 56
černobílých a plnobarevných historických pohlednic od sklonku
19. století do poloviny 20. století
(od roku 1898 do roku 1948). Jejich zdrojem byly soukromé sbírky
Jaroslava Krále, Pavla Mrkvičky,
Romana Andrýse, Martina Kareše,
Josefa Majera, Miloslavy Landové,
Jiřího Uhlíře a Jaroslava Hrůzy, archiv obce Hořiněves, archiv obce
Holohlavy, webové stránky Smiřic a Černilova. Autorem zdařilé

myšlenku Vánoc a tradice obdarovávání se v tento den. A jak jinak
než vánočním příběhem, zpěvem
koled a vánočních písní.“ O tom,
že se Michaele Novozámské záměr
více než zdařil, svědčily rozzářené oči dětí, jejich smích, potlesk
a hlavně – zpěv koled, ke kterému
se přidaly i paní učitelky. Vánoční
dny jsou vždy vyvrcholením kalendářního roku. Svátky dobrých lidí
– svátky dobra. A tak mi dovolte,
abych poděkovala náchodské firmě CDS Náchod s.r.o., která nám
pravidelně a dlouhodobě pomáhá
při koncertech pro děti v Náchodě a přiváží na naše koncerty děti
z míst, ze kterých by se do divadla
dostávaly kvůli dopravě s velkými
obtížemi, firmě Atas elektromotory
Náchod a.s. a firmě Nutricia Deva
a.s.. Děkujeme a přejeme krásné
a radostné Vánoce všem lidem
dobré vůle.“
/mib/

Novoměstská filharmonie zahrála republice
V neděli 25. listopadu 2018 se
v novoměstské sokolovně před vyprodaným sálem rozezněly skladby velkých klasiků v podání Novoměstské filharmonie (Nofi), která
během večera připomněla osmič-

ková výročí a ohlédla se za dvaceti lety pod vedením dirigenta
Jaroslava Rybáčka. Posluchači si
na památku odnášeli Nofiny, které
jim posloužily jako průvodce celým večerem i životem orchestru.
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info: 777 602 884
www.realityeu.com

Budova hostince s řadou dochovaných původních, prvorepublikových
prvků stojí na návsi obce Lipí u Náchoda. V přízemí hostince se nachází klasický lokál, salonek a kuchyň, vlevo pak
sál s pódiem a šatna. Výměra pozemků
Cena: 2 800 000,- Kč
včetně zastavěné plochy je 788 m2.

Rodinný dům - bývalá hájovna ve Stárkově s oplocenou zahradou ................................. 1 495 000,- Kč
Byt 1+1 ve 2.NP družstevní vlastnictví v Náchodě, plastová okna, zateplení ...................... 880 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě nad Metují, 2 bytové jednotky, sklep ................................ 2 450 000,- Kč
Prvorepubliková vila v Rychnově nad Kněžnou se zahradou ............................................ 5 900 000,- Kč
Komerční objekt se třemi byty s parkováním v Náchodě – Malé Poříčí ............................ 2 690 000,- Kč

Kalendář „Královéhradecko, Jaroměřsko a Smiřicko“
na historických pohlednicích 2019“

„Hvězdička betlémská“ naplnila náchodský
sál Beránek koledami a malými diváky.
Náchodské Divadlo Dr. J. Čížka přivítalo ve čtvrtek 29. 11.
2018 Michaelu Novozámskou
s představením „Hvězdička betlémská“ a samozřejmě i spoustu
malých diváků, kteří představení
Michaely Novozámské již dlouho
a rádi v Náchodě navštěvují. Sál
Beránek v Divadle Dr.J.Čížka se
na obě představení naplnil a zpěv
koled tak musel být slyšet i vně
divadla. Děti nebyly jen z náchodských škol, ale hodně jich přijelo
i z blízkého okolí. „Já a moji kolegové z Hudebního divadla dětem
se do Náchoda velice rádi vracíme. Vážíme si obětavosti učitelek,
jejich práce s dětmi a zvláště pak
těch, které za naším představením
musí s dětmi podniknout cestu
autobusy z okolních měst a mají
tak návštěvu představení komplikovanější.“ Řekla nám po představení autorka a protagonistka

Tel./Fax: 491 424 522

Letošní koncertní sezóna se pro
Nofi uzavřela, ale již na jaře 2019
je čeká série koncertů s klavírním
virtuosem Lukášem Vondráčkem. Více informací naleznete na
www.nofi.cz
Novoměstská
filharmonie
(NOFI) je jedinou neprofesionální
filharmonií v Královéhradeckém
kraji. Natočila dvě CD (Tance a Filmové melodie), nahrála filmovou
hudbu ke snímku Nickyho rodina
o Nicholasu Wintonovi a v minulosti posbírala mnoho ocenění
na mezinárodních soutěžích. Věkový průměr muzikantů se pohybuje
kolem 23 let, ale navzdory svému
mládí se s dirigentem Jaroslavem
Rybáčkem a uměleckou vedoucí
Irenou Rybáčkovou nebojí pouštět
také do náročných skladeb klasické
hudby.
Jiří Švanda (redakčně kráceno)

grafiky je studio Gentiana Jilemnice. Recenzovaný kalendář pokrývá
širší region. Jde o zajímavý a podnětný ediční projekt. Kalendář svým

vhledem do historie oslovuje i nynějšího obyvatele a rozšiřuje jeho
poznání.
PhDr. Jiří UHLÍŘ,
Jaroměř (redakčně kráceno)

DOBRÝ SKUTEK,
KTERÝ OPRAVDU POMÁHÁ.
Napadlo Vás také, že letos byste
v předvánočním čase rádi udělali
něco jinak? Chcete někomu ulehčit
život, ale nevíte jak?
Národní institut rozvoje pořádá
SBÍRKU PRO ZVÍŘÁTKA, která je příležitostí právě pro ty, jimž
je blízká pomoc nejen lidem, ale
i zvířatům. Sbírka je určena Záchranné stanici pro handicapovaná
zvířata Jaroměř, která se již 20 let
stará o zraněné volně žijící živočichy, jež se do své nelehké situace
dostaly většinou díky nám, lidem.
Z osobní zkušenosti víme, že tato
práce je smysluplná a velmi potřebná, na druhou stranu není nikterak
snadná. Pojďte společně s námi
podpořit obětavou a nezištnou
práci ochranářů, pomoci jim s jejich posláním, díky němuž se daří
nemalou část zraněných živočichů
navracet do volné přírody.
Kdy: 12. prosince 2018
od 15 do 18 hodin
Kde: N. I. R, Krámská 29, Náchod

Co můžete darovat? Psí a kočičí
granule a konzervy, zrní (slunečnice, pšenice, ječmen, oves, kukuřice),
tvrdé pečivo, vejce, ovesné vločky,
piškoty, kvalitní luční seno, jablka
a zeleninu (mrkev, zelí, řepu, kapustu, salát), mléčné výrobky (jogurty,
smetánky, tvarohy) atd.
Podrobnější info o darech naleznete na www.jarojaromer.cz
Na místě uvidíte i tipy na netradiční vánoční dárky a můžete se
dozvědět více o dalších smysluplných aktivitách, které pomáhají nám
všem, neboť se díky nim náš svět stává lepším místem pro život. Pojďme
ho tvořit společně, jednoduše proto, že můžeme :-)
Více o sbírce: Z. Francová
732 188 354
Vaše dary můžete také předat
osobně na akci „Vánoce pro zvířátka“,
která proběhne 15. prosince od 13
do 18 hodin na Záchranné stanici
v Jaroměři. Zde si nejen prohlédnete
její zvířecí obyvatele, ale čeká na vás
také zajímavý doprovodný program.

chemické výrobní družstvo
významná společnost v oblasti výroby
a prodeje nátěrových hmot
se sídlem v Novém Městě nad Metují

hledá pracovníka/ci/ na pozici:

VÝVOJOVÝ A PROVOZNÍ TECHNOLOG
Pracovní náplň:
· kontrola a optimalizace
technologických postupů
· součinnost při vývoji nových výrobků
· zpracování výrobní dokumentace
· technická podpora obchodního oddělení
Nabízíme:
• práci ve společnosti s dlouholetou tradicí
• plat odpovídající výsledkům
• týden dovolené navíc
• příspěvek na stravování

Požadujeme:
· vzdělání VŠ,
SŠ chemického zaměření
· min. 2 roky praxe v oboru
· praxe ve výrobě nátěrových
hmot vítána
· samostatnost,
odpovědnost, spolehlivost,
flexibilita
Nástup:
• dle dohody

adresa pracoviště Janov 43 – Tis u Nového Hrádku
Písemné nabídky se strukturovaným životopisem
zasílejte na adresu: lambertova@detecha.cz
Kontakt: personální oddělení tel: 491 477 133

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

Po čertech dobrý “školní výlet“
Tážeš-li se, jací jsou zdejší lidé, odpovídám: takoví jako všude jinde. Lidstvo je
po čertech jednotvárné…
(Johann Wolfgang Goethe:
Utrpení mladého Werthera)
Nelze předpokládat, že by si některý ze studentů přibalil na školní výlet
do autobusu literaturu z pera klasika
Goetha. Není to pravděpodobné ani
v tom případě, že by se jednalo o cestu
do německy mluvící země pod křídly
jazykové školy GATE Náchod, Dr. Lada
Petránková, která podobné zájezdy organizuje pro své žáky již několik let.
Možná je to škoda, protože by to byla
příležitost pro polemiku s nešťastným
hlavním hrdinou jednoho Goethova

Kalendář kostelů
Římskokatolická farnost - Děkanství
Broumov
připravilo
za podpory europoslance Tomáše Zdechovského kalendář na rok
2019, který je věnován skupině tzv.
broumovských vesnických kostelů.
Od jejich výstavby uplyne příští
rok již 300 let. Autorem fotografií
v kalendáři je Dan Veselský, který
kostely fotograficky představil již
v rámci výstavy TEMPUS FUGIS.
Zakoupením kalendáře přispějete
na stavební obnovu těchto historicky i architektonicky cenných svatostánků.

románu ve smyslu toho, že lidstvo není
určitě po čertech jednotvárné a lidská
svoboda je dobře využívána – právě k cestování a poznávání. Pojďme si
však už nastoupit do autobusu… Naším
cílem je významné rakouské mariánské poutní místo Mariazell. Než však
spatříme zdejší slavnou baziliku, čeká
nás relativně dlouhá cesta. Když však
za volantem nesedí čerti, ale zkušení
řidiči a na místě průvodkyně šikovná
paní Kolářová z cestovní kanceláře Jana
Hudková, může být i takový transfer
k našim jižním sousedům skoro andělskou jízdou, během které kolem
vás běží film okolní krajiny. Nakonec
motor autobusu ztichne a koně pod
kapotou si na parkovišti užívají klidu.

Je řada na výletnících, aby doširoka
rozevřeli oči, nastražili uši, nasáli vůně
místa, vyzkoušeli v praxi nabyté jazykové znalosti jazyka německého, ocenili
genius loci půvabného městečka Mariazell během dvouhodinové procházky.
Navzdory tomu, že Mariazell navštíví ročně jeden milion návštěvníků,
v době naší cesty zde vládl překvapivý
klid a pohoda. Není to turistický cíl
ověšený lacinými cetkami. Pro místní
nejste jen po dvou nohách chodící peněženky. Originalita, hrdost na tradice,
vstřícnost a přátelský duch – takový byl
a stále je Mariazell. A to je po čertech
dobře! Nyní sluší, abychom se přiznali, proč tak často pronikají do popisu
naší cesty do křesťanského poutního
místa bytosti čertovské. Velkou událostí
v ulicích města Mariazell je právě průvod čertů, slavný Krampuslauf. Zdálo
se však, že čertovská divokost této akce
z let minulých musela nyní ustoupit
požadavkům na bezpečnost a požární prevenci. Okolo průvodu bylo totiž
tolik hasičů a policistů, že to vypadalo,
že všichni spadají pod stejné Spolkové
ministerstvo pro peklo a předpeklí. Inu,
co naplat, časy se pořád mění a ani čerti
dnes nemají na růžích ustláno. Stejně to
byl však prima školní výlet! Lidstvo je
po čertech originální, Herr Goethe.
Poděkování za organizaci a spolupráci patří paní průvodkyni Kolářové
a Cestovní kanceláři Jana Hudková.
Danke schön…
foto via flickr

Tel./Fax: 491 424 522
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ENERGETICKÉ OKÉNKO 163.
BLACK FRIDAY U JES,
BLACK FRIDAY
PRO VAŠE ENERGIE
Vážení a milí čtenáři, dnes stručně.
DOSTALI JSTE OZNÁMENÍ O ZVÝŠENÍ CENY PLYNU NEBO ELEKTŘINY?
REAGUJTE VELMI RYCHLE!!!
ZVÝŠIL VÁM DODAVATEL CENU PLYNU A ELEKTŘINY V CENÍCÍCH?
REAGUJTE VELMI RYCHLE!!!
JAK SE K CENÍKŮM JAKÉHOKOLIV DODAVATELE DOSTAT?
STAČÍ PŘES NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY www.j-e-s.cz !!!
KALKULAČKU BEZ JAKÉKOLIV REGISTRACE?
NA NAŠICH www.j-e-s.cz !!!
CHCETE PLATIT ZA ENERGIE PŘÍŠTÍ ROK MNOHEM, OPRAVDU MNOHEM VÍCE NEŽ DOPOSUD NEBO MNOHEM MÉNĚ, OPRAVDU MNOHEM MÉNĚ NEŽ DOPOSUD?

UDĚLEJTE SI BLACK FRIDAY U NÁS,
REAGUJTE VELMI RYCHLE!!!
Od 1. 11. 2018 do 23. 12. 2018 máme pro Vás otevřeno od PO do Pá
a to od 8 – 18 hod. a v SO od 9 – 12 hod.
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 až Pá 8 - 18 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

Úspěšná absolventka poříčské střední školy
Centrum propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí se může pochlubit jak
současnými žáky, tak i velmi úspěšnými absolventy. Mezi ně nepochybně
patří Michaela Šimůnková, studentka
plzeňské Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, která poskytla informace
o svém vítězství v prestižní mezinárodní obuvnické soutěži. „Tento rok jsem
měla celý věnovat pouze bakalářce,
ale naskytla se mi příležitost účastnit
se ve spolupráci s jedním spolužákem
z vyššího ročníku mezinárodní soutěže v návrhu originální obuvi Shake the
future of the footwear sector! I přesto,
že naše spolupráce byla složitá a málokdy jsme se na něčem shodli, s naším

výtvorem jsme se dostali až do finále.
Z více jak padesáti přihlášených vybrali
v naší skupině do finále šest týmů. Finalisté byli z celé obuvnické Evropy, například ze Španělska, Itálie či Portugalska.
V červnu proběhlo finále v Miláně. Soutěž jsme nakonec vyhráli! Mým největším zážitkem byla pochvala od porotce
Giuseppe Zanottiho, který ocenil moji
část práce na finálním prototypu.“ Dodáváme, že na letošním pražském Designbloku byly rovněž prezentovány dvě
práce Michaely Šimůnkové. Úspěchy
našich absolventů jsou velkou inspirací
i pro současné žáky školy.
Mgr. Dagmar Prokopová, Centrum propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Knižní série Mirka Bráta pokračuje novým projektem
178 kapitol z 26 zemí o nové reportážní eseje. Zastřešovat je bude
nová kniha s názvem Okeanos
- Dobrodružství křtěné vodou.
„Zatím je pro novou knihu připraveno 12 kapitol z Česka, Slovenska,
Ukrajiny, Polska a Egypta. Všechny
moje knihy vznikají postupným doplňováním mozaiky reportáží a fotografií. Opět bych se chtěl zaměřit

Svět u vody
a pod vodou
1
Venkovní počasí dává naději většinou jen příznivcům zimních
sportů. Pokud se tedy zrovna nechystáme na útěk do jižních krajů, musíme si na klasické vodní
radovánky počkat až do příštího
léta. Toto čekání si můžete ukrátit
u knížek našeho redakčního kolegy
Mirka Bráta. V rámci jeho dlouhodobého projektu jich v pražském
nakladatelství Naše vojsko vyšlo již
celkem pět. Poslední vydanou knihou byla publikace Pontos – Zápisky z vodní říše. Může být například

vhodným vánočním dárkem pro
ty, kteří rádi cestují a poznávají
svět pod vodní hladinou. Všechny
knihy Mirka Bráta je za zvýhodněných podmínek možno získat
v e-shopu nakladatelství Naše vojsko na adrese www.nasevojsko.eu.
Ačkoli bylo Mirkovým původním
plánem ponechat knižní pentalogii
projektu Mare Nostrum z let 2007
– 2017 (knihy Thalassa, Mare Nostrum, Tethys, Odyssea a Pontos)
jako uzavřený celek, rozhodl se ještě volně rozšířit již zpracovaných

především na evropské i tuzemské
lokality. Z těch zahraničních mám
pro nejbližší období v plánu zpracování kapitol ze sladkovodních lokalit Estonska a Makedonie. Dlouhodobá vize mě orientuje například
ke Kaspickému moři. Uvidíme, jak
se podaří proměnit všechny plány
v realitu,“ vysvětluje Mirek. Všechny dosavadní knihy projektu Mare
Nostrum mají názvy inspirované
antikou, a výjimkou není ani kniha Okeanos. Její název je do jisté
míry dotvořením dvojice s názvem
již zmiňované poslední knihy Pontos. V antické mytologii byl Pontos

3

bohem vnitřního moře, Okeanos
je bohem vnějšího moře. „Je mi
jasné, že řecké nebo latinské názvy
mající kořeny v mytologii či historii
na někoho působí složitě, a tak jsem
vždy přidal k názvům i český podtitul. Ale čtenáři nemusí mít obavy,
knihy jsou psané v ryzí češtině. Navíc jsem se vždy snažil prezentovat
svět u vody i pod její hladinou prostřednictvím fotografií, kterých je
v každé knize 250 – 300, v černobílé
i barevné podobě. Občas stačí jen
listovat,“ glosuje na závěr s úsměvem Mirek. Informace o knižním projektu najdete i na webu
www.marenostrum.cz
Připravila Laďka Škodová,
foto archiv Mirka Bráta

2

Popisky k foto:
1 – Mirek Brát na jedné z výprav
za tajemstvím vody (lom
Žernovka, Středočeský kraj)
2 – obálka knihy Pontos – Zápisky
z vodní říše (NV, Praha 2017)
3 – pracovní verze připravované
knihy Okeanos - Dobrodružství křtěné vodou

3
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Navzdory chladnému počasí pokračují práce na významné investiční akci
v Náchodě: propojení komunikací v ulicích Janáčkova a Poštovní včetně
budování viaduktu pod železniční tratí. Dokončení této akce by mělo přispět ke zlepšení dopravní situace v okresní metropoli.
Foto echo

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
KAVKAZSKÉ JEDLE Z DÁNSKA
od 1 m do 3 m

cena 320,-Kč - 690,-Kč

Letos v prodeji i jedle v květináči.
Dále 5 odrůd jablek na Váš vánoční stůl
Prodej od 28. 11. 2018 KAŽDÝ DEN
od 8.00 do 18.00 hodin
Červený Kostelec, Lipky 128, tel.: 739 142 184, 604 974 446

Salonek Matýsek
www.salmatvy.wbs.cz

Děkujeme všem svým zákazníkům a jejich
páníčkům za projevenou důvěru v letošním
roce. Do roku nového přejeme hodně zdraví,
spokojenosti a zachování přízně.
Marta Stražická
Lenka Ládrová

LÉKÁRNA
U STŘÍBRNÉHO ORLA
NÁCHOD

Masarykovo náměstí 45
547 01 Náchod
T: 491 426 295
M: 721 633 381
E: lekarnauorla@o2active.cz

LÉKÁRNA
U ČERNÉHO ORLA
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Tým giveUsBigWheels první na Robosoutěži v Praze
Letos se koná již 10. ročník Robosoutěže – soutěže robotů postavených ze
stavebnice Lego Mindstorms, kterou
pořádá ČVUT v Praze. Tento jubilejní
ročník byl pro tým giveUsBigWheels
z Jiráskova gymnázia v Náchodě velice úspěšný – první místo a postup
do vysokoškolského finále! Soutěžním
úkolem bylo vysbírat co nejvíce teček
v bludišti (= zhasnout LED světla pomocí magnetu) a přitom se vyhýbat
duchům – obdoba staré známé hry PacMan. Tým giveUsBigWheels ve složení
Šimon Prudil a Josef Krtička zvolil jednoduchou konstrukci robota i relativně
jednoduchý program. Ukázalo se, že
jednoduché věci výborně fungují a především jsou spolehlivé. Proto se jejich
robot postupně probojovával až do finále, které poté s přehledem vyhrál. Týmu
patří velká gratulace za to, že nepodlehl
soutěžní nervozitě a neudělal žádnou
hloupou chybu, naopak svůj program

Vánoční dárky pro celou rodinu?
Inspirujte se v našich lékárnách!
Přejeme všem našim zákazníkům
a obchodním partnerům příjemné prožití
vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce 2019

Příležitost pro Vás:
Přijímáme zodpovědné brigádníky
na vánoční inventury ve skladu
peníze na cokoliv
vyplacení do 24 hodin

do

70.000,- Kč

Co Vás čeká?
Počítání, vážení a evidence materiálu, štítkování a lepení etiket,
skenování čárových kódů, evidence na PC.
Odměnou nabízíme možnost výběru směn a termínů,
rychlou zajímavou výplatu i potřebné zaškolení.

Na hlavní pracovní poměr přijmeme:
Skladníky
www.expresscash.cz

725
XXX 317
XXX 668
XXX

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

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

Start jedné z vítězných jízd týmu GiveUsBigWheels (vlevo Josef Krtička,
vpravo Šimon Prudil)

BEZ
ELE
RUČIT

Hotovostní půjčky

Gondella CZ s.r.o.,
Říkov 266, 552 03 Česká Skalice

ticky přijati ke studiu na FEL ČVUT.
Studentům děkujeme za reprezentaci
našeho gymnázia a firmě Saar Gummi
Czech z Červeného Kostelce za podporu robotického kroužku a dalších našich technicky zaměřených aktivit.
RNDr. JanPreclík
Jiráskovo gymnázium Náchod

Nejrychlejší
půjčka

T. G. Masaryka 197
549 01 Nové Město nad Metují
T: 491 470 759
M: 606 739 348
E: lekarnaucernehoorla@o2active.cz

Nástup: ihned anebo podle domluvy

postupně vylepšoval podle chování robota v bludišti. Studenti se mohou těšit
z nových mobilních telefonů (ceny pro
vítěze) i z postupu do vysokoškolského
finále, kde se utkají s vysokoškolskými
studenty předmětu Robotika. Přejeme
jim hodně štěstí a budeme v pátek 14.
12. držet palce! Jsou už také automa-

 Práce s VZV technikou, příjem materiálu, evidence na PC, výdej materiálu
do výroby, skenování čárových kódů ve třísměnném provozu v Náchodě.

Pracovníka/ici expedice
 Náplní Vaší práce bude balení hotových výrobků, spolupráce se skladem,
tvorba průvodní dokumentace, práce na PC - vše ve dvousměnném provozu v Náchodě.

Seřizovače výrobních linek
 Zajímají Vás moderní technologie? Baví Vás programovat a upravovat
stroje? Troufáte si převzít zodpovědnost za přidělenou výrobní linku? Pak
je pozice seřizovače přesně pro Vás!

Operátory/ky výroby
 Čeká Vás jednoduchá kompletace kabelových svazků a dalších drobných
dílů pro automobilový průmysl. Čisté a hezké prostředí se spoustou benefitů.

Přijďte se k nám podívat. Seznámíme Vás s jednotlivými
pracovními pozicemi a uvidíte vše v praxi.
Pro více informací a domluvení návštěvy kontaktujte
personální oddělení: personal@hronovsky.cz,
tel.: +420 491 445 152, +420 727 814 795
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Pospíchal s.r.o.
Náchod, Kladská 69
Úpice, Zákopanka 1125

Děkujeme všem našim
zákazníkům a obchodním partnerům
za spolupráci v roce 2018.
Přejeme všem klidné a příjemné prožití
vánočních svátků a úspěšný nový rok 2019.
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Rodina je
základ státu
Novým rokem svět neskončí
a i v roce 2019 se bude hrát divadlo. Na jedno takové dobré představení vás zveme do Jiráskova
divadla v Hronově. DS J. K. Tyla
z Meziměstí (mimochodem, tento divadelní spolek funguje již
od roku 1933) zde uvede hru dramatika Raye Cooneyho s názvem
Rodina je základ státu. Představení
se uskuteční 18. ledna 2019 od 19
hodin.

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.
Tel. 602 103 775

POSKYTUJEME
DISKRÉTNĚ ÚVĚRY
od 5 000,- do 50 000,-Kč
SPOLEHLIVĚ a RYCHLE
Tel.: 604 749 781
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Vysokov

U nás se pracuje s úsměvem
Zkus začít kariéru u nás
U nás není nikdy nuda. Své zaměstnance rozvíjíme, učíme je nové věci
a pomáháme jim na cestě vpřed. Příjemné prostředí je u nás realita.
Jsme Mesa Parts - německá rodinná společnost působící v České
republice Jsme profesionálové a vyrábíme dílce ve vysoké kvalitě.
Pracuje se u nás skvěle.
Pojďte se o tom přesvědčit!
Mesa Parts s.r.o., Vysokov 112, 549 12 Vysokov,
Telefon: +420 491 419 811, E-mail: info@mesa-parts.cz
www.mesa-parts.com

Turning into Solutions.
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ADVANCED MOTION SOLUTION

Ametek elektromotory s.r.o., se sídlem v Náchodě,

HLEDÁ TEBE!
Šikovného člověka, který si rozumí se stroji,
s chutí stát se členem týmu stabilní společnosti
s 20 lety svého působení v ČR,
zabývající se výrobou elektromotorů
pro významné světové společnosti.
Kromě tradičních benefitů, jako jsou příspěvky
na stravování, vlastní mobilní tarify a dny dovolené navíc,
u nás nepotřebuješ praxi, vše tě naučíme,
u nás najdeš individuální přístup a u nás znáš
podmínky práce všechny jasně hned od začátku.
Mzda až 25.000 Kč
Pro více informací volej / piš na:

Tel.: 602 216 122, email: email: info-cz@ametek.com
„Staň se i ty naším motorem!“
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Půjdem spolu
do Betléma…
A ten náš má rozměry 75 cm na délku,
na výšku 40 cm. Hradby jsou ze dřeva
smrkového a spodní část ze dřeva borového. Figurky o velikosti 13 cm jsou
vyvážené a stojí bez podložek na rovném podkladu. Vyřezány jsou v lipového dřeva. Materiál na betlém pochází
z okolí Babiččina údolí v Ratibořicích.
Celá řezba je napuštěna ředěným bezbarvým lakem. V současné době je
betlém vystaven v prodejně Počítačové
a kancelářské techniky DLNK v ulici
Č.Bratří v Náchodě. Autorem betlému
je členem Spolku českých betlemářů
v Praze, amatérský řezbář Miroslav
Ševc z Náchoda.

Kraj pošle náchodské nemocnici 78 milionů
korun na pokrytí ztrátových oddělení
Nemocniční oddělení jako je
chirurgie, interna či pediatrie jsou
pro rozpočty zdravotnických zařízení dlouhodobě prodělečná.
Královéhradecký kraj chce zajistit
pro obyvatele dostupnou a kvalitní péči, a proto částečně tyto ztráty hradí. Svým nemocnicím hodlá
příští rok poslat 140 milionů korun.
„S penězi na pokrytí ztrátových
oddělení krajský rozpočet počítá.
Celkem našim nemocnicím pošleme finanční injekci ve výši 140 milionů korun,“ informoval náměstek

hejtmana Aleš Cabicar odpovědný
za oblast zdravotnictví. Dodal, že
návrh projednal zdravotní výbor,
který ho doporučil k odsouhlasení zastupitelstvu, které se sejde 3.
prosince. Z celkových 140 miliónů má kraj v plánu poskytnout 78
milionů korun Oblastní nemocnici
Náchod, 26 milionů korun Oblastní nemocnici Trutnov, stejně tak
Oblastní nemocnici Jičín a zhruba
9 milionů obdrží Městská nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem.
(kp)

Roco IV

doprava a montáž
po celé ČR zdarma

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

Tel./Fax: 491 424 522
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Jasná výhra náchodských
házenkářů nad Jičínem
V sobotu 24. 11. 2018 v náchodské hale „Plechárna“ proběhlo další
utkání 1. Ligy házené mužů. Tentokrát tým Jičína. Družstvo Jičína se
vyznačuje velkou disciplinovaností
a taktikou. Tentokrát to však byli
náchodští, kteří svého soupeře převyšovali. Od první minuty šli za vítězstvím, a to jako celý tým.
I když opět zaznamenali hluché
minuty, dokázali zápas dovést k vítěznému konci a získat, tak letošní
první dva ligové body. Velkou práci
odvedli trenéři David Novohradský
s Jardou Bílým, kteří měli na starosti činnost družstva v útoku, počet
vstřelených branek hovoří za vše,
ale i trenér Honza Kosinka, který
si vzal za své organizaci v obraně.
Obraně pomohl krýt případné mezery v brance výborný Jarka Klesl.
Konečně hráli všichni jako jeden
tým a jejich obrovská vůle po vítězství byla ze všech vidět od první
do poslední minuty.
Velkou pomocí týmu byli i jejich
věrní fanoušci, kteří jim v hale vytvořili skvělou atmosféru a vyjádřili
jim tím jejich podporu.

Náchodští muži tedy svého soupeře porazili 32:23 po poločase
20:12.
V předzápasovém programu
zvítězil náchodský mladší dorost
v utkání 1.dorostenecké ligy Jičín
32:25 po poločase 15:14 a starší dorost zvítězil v utkání 2.ligy dorostu
nad Loko Vršovice 22:15 po poločase 16:9
Realizační tým A mužstva

KOSMETICKÝ SALON AGLAIA
RITA VACHKOVÁ
(kosmetička a zdravotní sestra)
Vás zve k návštěvě a nabízí:

• ošetření všech typů pleti • depilaci, barvení obočí, řas
• líčení • efektivní collagenové ošetření stárnoucí pleti
• mikromasáž očního okolí • diamantovou mikrodermabrazi
- omlazení a zjemnění pleti • ošetření pleti IPL - odstranění
chloupků, žilek a pigmentových skvrn

BARVENÍ ŘAS při ošetření pleti
a předložení tohoto letáku ZDARMA
KOMPLETNÍ OŠETŘENÍ 1,5 hod./ 560,-Kč

Tel. 776 751 200

Nahlédnutí k polským sousedům
Jedním z partnerských měst
Broumova je i polská Nowa Ruda
v Dolnoslezském vojvodství. Ani
v tento čas nemusí unikat vaší pozornosti, protože je výchozím bodem nejen atraktivních cyklistických, ale i lyžařských tras. Nedaleko

městského centra se nachází hojně navštěvovaná hora sv. Anny
s kapličkou z roku 1680 a celoročně přístupnou rozhlednou. V okolí Nowe Rudy se nachází i největší
horská pevnost Evropy (v obci Stříbrná hora). Posádka pevnosti čítala

Náchod, Strnadova ulice – Budova Zverimexu – II.patro
přibližně 2500 vojáků a v případě
válečného konfliktu ji bylo možno
navýšit až na 5000 mužů. Svůj účel
splnila pevnost jen jednou, kdy
v roce 1807 odolala obléhání napoleonskými vojsky.
Zdroj foto: Dolnyslask.travel

HLEDAJÍ DOMOV
ŠARLOTKA je cca 7měsíční
kočička, kterou nikdo nehledal, nikomu nechyběla, tak byla
z ulice převezena do útulku, kde
čeká na svou rodinku. Je moc
hodná, mazlivá, ač z počátku
malinko bázlivá.

Na Silvestra
do kláštera?
Mnohým jistě přijde světský
charakter oslav v závěru roku
mírně v opozici s klášterní atmosférou. Pokud však nemáte
na Silvestra 2018 jiný program,
můžete se vypravit na silvestrovskou prohlídku broumovského
kláštera – 31.12. od 11 a 13 hodin.
Rezervace nutná na prohlidky@
broumovsko.cz

FELIX asi 6letý pejsek,
středního vzrůstu. Z počátku bázlivý, ale je moc
hodný, milý, pohodový
a klidný pejsek.
Městský útulek Broumov, Jana Slováková, 721 543 498

Výstava fotoaparátu Flexaret
Přístup do Nového Města nad Metují zajišťovaly kdysi dvě brány:
Krajská a Horská. Pokud pojedete do Nového Města nad Metují
od Orlických hor, můžete (před vjezdem na historické novoměstské
náměstí) zavzpomínat na Horskou bránu spolu s nápisem na fotografii. Horská brána byla zbořena v roce 1905.
Foto Mirek Brát

Pro letní sezonu 2019 připravuje
Městské muzeum v Broumově
výstavu věnovanou legendárnímu fotoaparátu Flexaret a historii
jeho výroby v Meoptě Hynčice.
Autoři výstavy zároveň adresují výzvu všem, kteří vlastní

fotografie, vzorky, prospekty
či jiné tiskoviny vztahující se
k výrobě již zmíněného fotoaparátu v Meoptě v Hynčicích.
Muzeum by je rádo zapůjčilo
nebo okopírovalo pro výstavní
účely.
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ROZUMNĚ

SOUKROMĚ
SEZNÁMENÍ

*60 letá, štíhlá, rozvedená,
nekuřačka hledá kamaráda –
přítele mírné povahy z Náchoda a okolí. Ráda vařím, výlety,
turistika – ne kolo, léto u mě
na chalupě. TEL.: 608 920 965
POUZE SMS
BYTY

*Pronajmu částečně zařízený byt 1+1 ve Velkém Dřevíči. Ihned k nastěhování. Další
info na tel. 608 213 154
*Pronajmu malou garsoniéru
v Hronově. TEL.: 608 66 77 30
*Koupím byt 1+1 nebo 2+1
v OV v panelákovém domě
v Náchodě. Rychlé slušné jednání, platba hotově. TEL.:
604 437 128
*Prodám dr. byt 1+1 v České
Skalici – Jiřinková ul, 43 m2.
Ihned volný. Cena 615.000 Kč.
Tel. 608 405 819
*PRONAJMU garsonku v Novém Městě – Krčíně, po rekonstrukci, nájemné 4.700,- Kč.
Telefon č. 731 757 717
*Hledám pronájem bytu 1+1
nebo 2+1 Náchod, Hronov,
Police n. M. s minimální kaucí nebo bez kauce, pravidelný
příjem, s 1 dítětem. Spěchá!.
TEL.: 735 244 107
*Pronajmeme byt 2+1, po rekonstrukci bytového jádra
v Náchodě, ul. Běloveská. Nájem 5500Kč + energie, kauce
20000Kč. Volný od února 19.
Tel.723 255 675
*Prodám byt 2+ kk 70 m2
v Novém Městě nad Met.,
v os. vlast, po rekonstrukci,
v centru města, cena dohodou.
RK Nevolat. Tel. 606 193 394
*Nabídněte prosím pro naše
klienty rodinné domy, byty
i pozemky v N. Městě nad Metují a v Náchodě nebo v okolí rychlá platba, tel. 602 204 002.
*Prodám udržovaný byt 1+1
v družstevním vlastnictví
v Náchodě nedaleko nádraží.
Nová plastová okna, zateplení. Větší sklep, parkování
u domu. Výměra bytu 35 m².
Tel. 777 602 884, RK nevolat.
Cena: 880 000,- Kč
*Prodám garsonku v družstevním vlastnictví v Náchodě. Nová plastová okna, zateplení, fasáda, opravený výtah.
Velký opravený balkon. Výměra bytu 27 m². Tel. 777 602 884,
RK nevolat. Cena: 699 000,- Kč
*Prodám garsonku v osobním vlastnictví v Náchodě.
Nová plastová okna, zateplení,
fasáda, opravený výtah. Velký
opravený balkon. Výměra bytu
27 m². Tel. 777 602 884, RK nevolat. Cena: 699 000,- Kč

e-mail: echo@novinyecho.cz

NEMOVITOSTI

* Pronajmu garáž - za Okresním soudem v Náchodě. Zavedena elektřina. Poplatek 1000,Kč/měsíčně. Tel. 776 794 771
*Sháním na Náchodsku
ke koupi domek nebo trvale
obyvatelnou chalupu. Menší opravy nevadí. Cena do 2,5
mil. Děkuji za nabídky. Tel:
608 245 634

776 622 777

www.realitytichy.cz
*Prodám stavební pozemek
s protékajícím potokem 2500
m2 na okraji obce Dolní Radechová. TEL.: 608 66 77 30
*Koupím pozemek nebo
nemovitost na přestavbu
v podhůří Orlických hor. TEL:
608 66 77 30
NEBYTOVÉ PROSTORY

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

*Prodám 2 postele s úložným prostorem, potah je
bez poškození, velmi praktické. Cena za jednu postel
je 900 Kč, pokud se prodají obě najednou cena je
1600Kč. Volejte 602 166 787

KOUPÍM

* Koupím použitou vyřazenou autoplachtu, nejlépe z kamionu. TEL.: 604 437 128
*Koupím
československé
bankovky od roku 1919, výměna. TEL.: 776 176 032
*Koupím mačkač - válcový šrotovník na oves. Mob:
739 711 628
* 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 filmové plakáty a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoční ozdoby a vše o Vánocích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek
i celou pozůstalost. TEL.:
722 907 510
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i celou pozůstalost.
Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

*Prodám palivové dřevo
v metrech, půlmetrech – jasan, olše. 900,-Kč za rovnaný metr. TEL.: 776 327 208

* 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

ROZNÁŠKA NOVIN A LETÁKŮ
Brigáda 2x týdně (SO, NE a ÚT, ST)

* Koupím staré fotografie,
fotoaparáty,
vyznamenání,
mince a bankovky, pohlednice
a známky. TEL.: 724 020 858
* Koupím staré šavle, bodáky, uniformy, vyznamenání
i z období socialismu v jakémkoli stavu. TEL.:603 549 451
* 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

*Provádím úklidové práce domků, bytů, penzionů
a malých firem. Jednorázové i pravidelné. Vánoční
slevy.Náchod a okolí. TEL.:
737 564 496
* Přijmeme muže, ženy i seniory na rozvoz knih, 80 hod.
měsíčně, 12-20.000 Kč/měs.
Tel. 777 803 359
*Hledám všeobecnou sestru
v důchodu do ortopedické
ambulance v Náchodě. Sobota 8:00 až 13:00 hod. Kontakt:
ortoped.hk@email.cz
nebo
mobil 602 412 327

*Prodám udržovaný CITROEN C3 1,1 r.v.2007, najeto
pouze 74 tis.km cena 60 000,vč.nových letních pneumatik.
Tel.605 246 800
*Koupím
malotraktor
4x4 i nepojízdný. Mob:
739 711 628

KOUPÍM

auto – moto součástky,
motocykl, mopeda, bicykl.

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

TEL.: 722 907 510
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

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

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

ŠKOLA MATEMATIKY
Příprava na maturitu
Skupinové kurzy
– od listopadu a od ledna

Příprava na přijímačky na SŠ
Skupinové kurzy – od ledna

Individuální doučování

Samostatné hodiny se zkušenými lektory
Kontakt: 607 921 214, nyvlt.d@seznam.cz
Darujte svým dětem pod stromeček vzdělání

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

PO

ZŮSTALOST
VETEŠ
NÁBYTEK

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

TEL. 608 103 810
Potřebujete peníze?

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

Hledáme pro následují lokality
Náchod – centrum, Běloves, Lipí, Pod Lipím skalka (okolí Drtinova
nám.), Kašparák a Na Přadýnku, Karlův kopec, Klínek a Nový Svět,
Babí, Machov a Nízká Srbská
Teplice nad Metují, Červený Kostelec, Dolany a Čáslavky
Bohuslavice, Bukovice, Rokytník
Více info na tel. 603 990 636 (nejlépe SMS ozveme se zpět)

SLEVA

Odvoz odpadu.
TEL.:603 549 451
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AUTO - MOTO

Vhodné jako přivýdělek pro muže a ženy všech věkových kategorií

Vyklízení a likvidace
pozůstalostí.

str.

RYCHLE

ŠIKOVNĚ

*Prodám 2 klasické fotoaparáty – sběrateli. EXA a Lubitel2. S originálním pouzdry.
Tel. 773 791 525
* Prodám pianino PETROF,
odvezu. Tel.775 328 366

* Levně časopis Naše krásná
ZAHRADA ročníky 20042011 (některá čísla chybí). Tel.
602 103 775
*Prodám tvrdé suché štípané dřevo na topení. TEL.:
777 690 390

Tel./Fax: 491 424 522

20%
PRO RODINY
min. 2 osoby
AQUA PARK

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

Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA
STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE
ST

604 687 554

Čalounictví Slezák

tel. 0048 74 866 45 02

Provádím opravy čalouněného
nábytku – sedací soupravy,
židle, lavice atd.

platnost do 31. 1. 2019 r.

Tel. 733 585 275

Kudowa-Zdrój

ECHO

www.novinyecho.cz

e-mail: echo@novinyecho.cz

str.

Tel./Fax: 491 424 522

D Í V K A

Akce 1.699 Kč
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E C H A

obruba dle vlastního výběru
+ jednoohnisková brýlová skla
Profi 1,5 s antireflexní úpravou + pouzdro

Nejlevnější
brýle v Náchodě!
Nevěříte? Sami uvidíte!!!
OptikDoDomu, s.r.o.
Komenského 266, Náchod 547 01
tel.: +420 725 803 686
Po – Pá: 9.00 – 17.00 h, www.optikdodomu.cz

Český úspěch na francouzském Reunionu
Červenokostelecká závodnice Tereza Rudolfová, jako člen týmu Black

Hill/Salomon/Opava NeT, zaznamenala velký úspěch na MS Adventu-

Galavečer boxu

Střelby z kanónů

Již 8. ročník předvánoční boxerské show proběhne 21. prosince v Broumově. Místem konání je
konferenční sál Informačního centra Broumovska od 18 hodin. Akci
organizačně připravily město Broumov a Boxing Club Broumov.

V pevnosti v Josefově proběhne
31.12. od 14 hodin akce s názvem
Silvestrovské střelby. Protagonisty
budou kasematní a polní kanóny
historických vojenských jednotek.
Dunět a bouchat to bude nejvíce
okolo Ravelinu no. XIV.

re Racing na francouzském ostrově
Reunion. Závody Adventure Racing
lze definovat jako multidisciplinární
týmový sport zahrnující navigaci přes
neoznačenou přírodu. Čeští reprezentanti Tereza Rudolfová, Jaroslav
Krajník, Pavel Kurz a Tomáš Petreček
se na Reunionu umístili se na 4. místě
v konkurenci 60 světových týmů! Extrémně vysoké převýšení a velmi těžce
průchodný terén byly tím hlavním nepřítelem a velkou výzvou pro všechny
účastníky. Trasa vedla přes nejvyšší
vrcholy ostrova Reunion (cca 3100 m.
n.m.) a zavedla závodníky i na lávová
pole v těsné blízkosti činné sopky Piton de la Fournaise. Foto archiv TR

Otevřeno versus
zavřeno
V Polici nad Metují něco v poslední době zavírali a něco naopak
otevřeli… První případ platí pro
uzavření tamní městské kompostárny, která bude opět v provozu až
od dubna příštího roku. Po rekonstrukci byla naopak znovu otevřena
čerpací stanice v ulici Ostašská.

Rozhovor s Romanem Ptáčkem, předsedou klubu Volejbalové
centrum nad Metují.
2. Část: Volejbalová škola
Co konkrétně si mám pod pojmem
Volejbalová škola představit?
První ukázkový trénink chceme
udělat 15. prosince, ale první kurz
se rozjede až od ledna. Těšíme se
na novou formu volejbalových tréninků, jsme připraveni i na mix dětí
a dospěláků, jsme připraveni snad
na „všechno“, ale ono se určitě nějaké
překvapení objeví J. Zveřejnění podrobností chystáme ale až na polovinu prosince, nejvíce se dozvíte na našem WEBu www.volejbal-nm.cz.
Bude nabízet škola stejné tréninky
jako ve standardním oddílu?
To samozřejmě nepůjde. Například žáci trénují 3x týdně, z toho
jednou mají fitness, kde se profitrenérka po konzultaci s reprezentační

volejbalovou fyzioterapeutkou stará
o jejich zdravý vývoj. Její tréninky
zahrnují kardio, kruháče, TRX i powerjógu … vše zaměřené na střed těla
a volejbalová specifika. Tohle nejsme
v naší Volejbalové škole schopni stihnout, i když to budou prodloužené
tréninky. Škola bude opravdu zaměřená pouze na volejbal, individuální
techniky s turnajem na závěr.
Když vás tak poslouchám, tak vám
to musí vzít ohromnou spoustu
času i energie. Dá se to všechno stíhat?
Dá. Krom toho, že mám standardní práci, jako každý jiný, tak mám
i rodinu, která má samozřejmě prioritu. Ale protože je také celá „ponořená“ do volejbalu a více méně se

na aktivitách oddílu podílí, tak to lze
skloubit. Nejmladší syn právě získal
s naším týmem to už zmiňované
5. místo v ČR i ty tři mistrovské tituly.
Krom volejbalu ale organizujeme
pro své členy i spoustu jiných aktivit.
A tvrdím, že v tom jsme jedinečný
a výjimečný sportovní oddíl. Organizujeme pro děti totiž ještě lyžařský výcvik, jezdíme s nimi do skal
na procházky i lézt, chodíme na tajné
výlety s táborákem, vodácké kurzy,
beachvolejbal, charitativní běh, soustředění na Jadranu, víkendová soustředění i týdenní tábory, … některé
aktivity jsou pro děti i jejich rodiče,
takže propojení dětí i dospěláků
u nás docela funguje.

foto Marek Dvorský
mdv47@seznam.cz
https://marekdvorsky.wordpress.com

L E N A

U nás si můžete vydělat

40 – 50 tis. Kč / měsíc
na pracovní pozici

ŘIDIČ KAMIONU MKD
- Moderní vozový park
- Možnost volby víkendového režimu
- Velmi slušné pracovní podmínky ve firmě
s více jak 27-letou tradicí
Bližší info: www.pjpt.cz/kariera
nebo na tel.: 603 882 301

STAVEBNÍ
BYTOVÉ
DRUŽSTVO
NÁCHOD

KOMPLEXNÍ
SPRÁVA SVJ
kalkulace a tvorby rozpočtů
vytváření plánu oprav
pasportizace objektu
pravidelné servisní prohlídky
rozúčtování spotřeby energií

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

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Největší
nočních
výběr vá
odě
ů v Nách
stromečk okolí !
a v jeho

od 1. 12. 2018

Široký sortiment borovic,
černých borovic, jedlí,
smrčků či stříbrných smrčků.

NOVINKA A HIT LETOŠNÍCH VÁNOC: nádherná
kavkazská jedle z DÁNSKA - od 350,- Kč
Prodejní doba od 8:00 – 18:00 hodin.
Stánek ovoce a zelenina GLOBUS (vedle LIDLU).
Balení stromků zdarma!

