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květen 1420, přesídlení opatů 

z Břevnova do Broumova 

Jistě jste někdy zaznamenali 
stovky metrů nízkých zástěn u ně-
kterých silničních komunikací 
v  blízkosti vodních toků.(foto č.1 
– zástěna u  Červené ho Kostelce). 
Jedná se o  cílevědomou snahu za-
chránit na  jaře život žábám mig-
rujícím k vodě za účelem rozmno-
žování. Například takové ropuše 
(foto č.2) trvá „přecházení“ sedmi-
metrové vozovky okolo 30 minut, 
což je rychlost, při dnešní frekvenci 
dopravy, v  doslovném smyslu vra-
žedná. Plastové zástěny s padacími 
pastmi jsou spíše nouzovým řeše-
ním, protože pasti je nutné pravi-
delně kontrolovat a  vyprazdňovat. 
Navíc je zde riziko, že si na žábách 
v  pasti (většinou plastovém kbelí-
ku) pochutná nějaký  čáp či fran-
couzský turista… Ideálním řešením 
je pro žáby bezpečné překonání 
silnice například “podchodem” 
pod vozovkou. Zábrany je však sa-
mozřejmě musí k takového žabímu 
podchodu směrovat.         Foto echo 

Jiří Rotter 
Klempířství a Pokrývačství

nátěry 
   opravy střech
      svářečské práce
         montáž komínových klobouků

tel. 603 325 691

ŠMIKURANDA
zahraje návštěvníkům Rudrova 
mlýna v Ratibořicích v sobotu 

1.června v čase od 11 do 16 hodin.
Stylové občerstvení

„Když počasí dovolí, 
sejdeme se v údolí“

PŘIVÝDĚLEK
HLEDÁME 

SPOLEHLIVÉHO DISTRIBUTORA
NOVIN ECHO

 v Hronově centrum
Více informací na tel. 602 103 775 

(nejlépe SMS) nebo e-mail:
echo@novinyecho.cz

Žáby jako účastníci jarního silničního provozu

CHRÁNĚNÉ DÍLNY 

Přes stávající lešení a stavební práce 

PROVOZ NEPŘERUŠEN Jarmila Zemánková, 
Tyršova ul. 65, Náchod (vjezd na náměstí TGM)

hledají nové kolegy 
do svého týmu ve městech 

Náchod, Nové Město nad Metují, 
Police nad Metují, Machov.

VÍCE INFORMACÍ NA TEL. 603 990 636



*Neděle 2. června v 17.00 hodin
SVČ Déčko Náchod vás zve na

VELKOLEPOU  
TANEČNÍ SHOW 2019

Taneční přehlídka všech tanečních 
souborů Déčka Náchod. 

Předprodej na recepci 
SVC Déčko Náchod

Vstupné: 50 Kč

*Středa 12. června  v 17.00 hodin
Srdečně Vás zveme na tradiční letní 

koncert ZUŠ Náchod
MUZIKÁL

Příběh o lásce, zradě a odpuštění nás 
přivede do prostředí jedné střední 
školy, kde spolu soupeří dvě třídy.                                                                                 

Vstupné 100 Kč. 

      *Pátek 14. června  v 19.00 hodin 
10. představení v rámci „MODRÉHO“ 

abonmá
     *Sobota 15. června  v 19.00 hodin 
10. představení v rámci „ZELENÉHO“ 

abonmá
Náchodská divadelní scéna uvádí

Ted Willis, Richard Gordon:
DOKTOR V DOMĚ
Komedie o dvou dějstvích

Režie: Petr Dudáček
Hrají: Jan Grufík, Radek Rak, Jiří 

Ježek, Zuzka Prouzová, Cyril Šourek, 
Zdeněk Zelený, Kristýna Dudáčková, 

Saša Jaroměřská a Jana Možíšová
Vstupné: 120 Kč, 100 Kč, 80 Kč

    *Čtvrtek 20. června v 11.00 hodin 
ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE 
ZŠ KOMENSKÉHO Náchod

Závěrečné vystoupení I. stupně
ZŠ Komenského Náchod

Vstupné: 50 Kč

   *Čtvrtek 20. června v 17.00 hodin 
ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE 
ZŠ KOMENSKÉHO Náchod

Závěrečné vystoupení I. stupně 
ZŠ Komenského Náchod

Vstupné: 100 Kč
     

*Středa 26. června  v 17.00 hodin 
ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE 

ZŠ Plhov Náchod
Závěrečné vystoupení žáků ZŠ Plhov

Vstupné: 50 Kč
 

*Čtvrtek 27. června 2019 v 17.00 hodin 
ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE 
ZŠ KOMENSKÉHO Náchod

Závěrečné vystoupení II. stupně 
ZŠ Komenského Náchod

Vstupné: 50 Kč
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VZPOMÍNKA
Dne 5.6.2019 uplyne jeden bolestivý rok, 

kdy nás navždy opustil
Jan Pěčonka z Nového Města nad Metují.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka Alena a syn Jan s rodinou

V areálu přehrady Rozkoš u Čes-
ké Skalice se od 7. do 9.6. 2019 koná 
již 39. ročník akce Ratibořický po-
jezd vozíčkářů. Součástí je i 10-ti ki-
lometrová společná vyjížďka, která 
vozíčkáře zavede až do Ratibořic. 

V pátek 10. 5. 2019 mělo 26 studentů a stu-
dentek Jiráskova gymnázia možnost exkurze 
do závodu Škoda Auto v Kvasinách. Jako průvodci 
po provozu se nás ujali bývalí zaměstnanci, nyní 
důchodci, kteří zde pracovali celý živost, a tak nám 
dokázali celý proces výroby automobilu dopo-
drobna přiblížit. Exkurzi jsme začali v plně roboti-
zované svařovně, kde se vyrábí karoserie, a pokra-
čovali na montážní linku, kde naopak převažovala 
lidská práce. Dále jsme vyslechli velice zajímavou 
přednášku o bezpečnosti (jak fungují různé bez-
pečností prvky v moderních autech) a měli mož-
nost vše vidět na  skutečném voze Škoda Octa-
via, který byl speciálně upraven – na  vhodných 
místech rozřezán tak, aby „bylo vidět dovnitř“. 
Následovala návštěva (přísně střeženého) pracovi-
ště, kde se montují prototypy vozů před sériovou 
výrobou, zde si mohli zájemci vyzkoušet ovládání 
skutečného průmyslového robota, který ohýbá 
lemy karoserií. Nabité dopoledne jsme zakončili 
chutným obědem v závodní jídelně v areálu.

Děkujeme všem, kteří se nám věnovali, 
za milý přístup a ochotu odpovídat na dotazy stu-
dentů. Především pak panu Robertu Štastnému, se 
kterým již několik let spolupracujeme na podpoře 
technických aktivit u nás na gymnáziu a který pro 
nás celou exkurzi naplánoval a zajistil. Poděková-
ní patří také �rmě Škoda Auto, která již druhým 
rokem �nančně podporuje modelářský kroužek 
působící na gymnáziu, a která náklady na exkurzi 
hradila.                                          RNDr. Jan Preclík

Jiráskovo gymnázium Náchod

Ratibořický
pojezd vozíčkářů

Královéhradecký kraj propojí informačně 
všechny svoje nemocnice

Exkurze do závodu 
Škoda Auto v Kvasinách

Informační systém za  36 mili-
onů korun (včetně daně z přidané 
hodnoty) propojí nemocnice  spra-
vované Královéhradeckým kra-
jem. Cílem je umožnit informační 
konektivitu všech pracovišť, a  tím 
i sdílení dat o pacientech nutných 
pro jejich efektivní mezioborovou 
léčbu.

Na  celý projekt  informačního 
propojení nemocnic hodlá Králo-
véhradecký kraj vynaložit částku 98 
milionů korun českých.  Plánovanou 
majoritu výdajů by však měla pokrýt 
dotace z  Integrovaného regionální-
ho operačního programu. Cíleno je 
na  radikální obnovu hardwarového 
i so�warového vybavení: nové počí-
tačové terminály, servery i  progra-

mové vybavení a  aplikace.  Stávající 
informační systémy zastaraly. Navíc 
mají nemocnice vlastní informační 
systémy, které mohou uspokojivě 
fungovat uvnitř konkrétního zaří-
zení, ale obtížně již předávají data 
jinam. „V zájmu pacientů i lékařů je, 
aby tyto informační bariéry byly od-
straněny a všechny krajské nemocnice 

dokázaly komunikovat na  jedné in-
formační platformě. Jednotný infor-
mační systém usnadní i  zlevní tech-
nický servis takové sítě“, vysvětluje 
náměstek hejtmana Ing. Aleš Cabi-
car, v jehož gesci je krajské zdravot-
nictví.  Záležitost se týká krajských 
oblastních nemocnic  Trutnově, 
Náchodě, Jičíně i  Dvoře Králové 
nad Labem. Nemocniční informač-

ní systém je klíčový so�ware, který 
má na  starost mapování, evidování 
a uchovávání všech lékařských pro-
cesů včetně laboratorního systému 
a  zpracování - rozesílání obrazové 
dokumentace. „Chcete – li formulo-
vat správnou teorii, musíte mít včas 
k  dispozici všechna dostupná data. 
Ví to čtenář  detektivních příběhů 
i  každý lékař, který chce poskytnout 
pacientovi tu nejlepší možnou léčbu“, 
uzavírá náměstek Cabicar.

Motto: Kapitální chybou by bylo vytváření různých
teorií před tím, než dostanete data.

(Arthur Conan Doyle)

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Rodinný dům se dvěma byty v No-
vém Městě nad Metují. Dvě samostatné 
jednotky 2+1 s vlastním vstupem, udr-
žovaná zahrada, garáž, sklep. Obecní 
voda, el. 220/380 V, plyn, kanalizace, 
(septik s přepadem).

Chata – dřevostavba v Novém Městě nad Metují – Studýnka ............................................449 000,- Kč         
Komerční objekt – bar, s vlastním parkováním v Polici nad Metují ...................................1 090 000,- Kč
Budova hostince s  řadou prvorepublikových prvků obce Lipí u Náchoda ...........................2 800 000,- Kč          
Komerční objekt se třemi byty s parkováním  v Náchodě – Malé Poříčí ............................2 690 000,- Kč                  
Zděný domek na Dobrošově, elektřina, voda, vytápění na tuhá paliva .............................1 290 000,- Kč

Cena: 2 450 000,- Kč

VZPOMÍNKA
Dne 6. června 2019 vzpomeneme  

třetí smutné výročí, kdy nás navždy opustil
pan Michael Jankovič 

z Nového Města nad Metují.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.    

Přátelé a kamarádi

VZPOMÍNKA
Dne 16.5.2019 uplynulo 5 smutných let, 

kdy nás navždy opustil 
pan Antonín Kubeček z Velkého Poříčí.

Kdo jste ho znali a měli ho rádi, věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku. Manželka  Věra, syn Milan, dcera 

Dana, dcera Věra, vnoučata a pravnoučata.

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ 
BERÁNEK NÁCHOD A. S. uVÁDÍ V MĚSÍCI ČERVNu 2019

 www.beraneknachod.cz

Senior klub v Náchodì
„HARMONIE 2“
ÈERVEN 2019

Senioøi ÈR z mìstské organizace Náchod vás zvou do klubovny 
na pravidelné ètvrteèní programy, kde se v èervnu sejdeme:

! středa 5. 6. Zájezd – odj. v 6 hod. z ul. Za Teplárnou, návrat do 21 hod.
Program: Zákupy - zámek, hrad Houska, Máchovo jezero-loď, V Doksech bude
             možnost večeře. Infor. k zájezdu - A.Poláková /775242562.

čtvrtek  6. 6. od 14 hod.  „Proč zrovna já“
– přednáška proti násilí na seniorech, se kterou k nám přijde Mgr. Bc. Martina
   Ptáčková, poradce  pro oběti trestné činnosti;

čtvrtek 13. 6. od 14 hod. „SICILIE“ 
– cestopisný film z edice Na cestách kolem světa, podíváme se do známých
   i méně známých míst – Palermo, Messina, Syrakusy, sopka Etna, Catania, a další;

Sportovní hry seniorů v Borohrádku, kde naši organizaci zastupuje několik členů 
a další zájemci se mohou zúčastnit i jako diváci – zahájení je v 9 hod. v sokolovně.

! středa 19.6. Zájezd –odj. v 6 hod. z ul. Za Teplárnou, návrat do 21 hod.
Program: Zákupy – zámek, hrad Houska, Máchovo jezero-loď. V Doksech bude
            možnost večeře. Infor.k zájezdu - M.Čtvrtečková /605166215.

Pro velký zájem jsou dva zájezdy se stejným programem.

Na naše programy zveme všechny příznivce klubovny seniorů, i když nejsou čle-
ny naší organizace. Na vaše návštěvy se těší členové výboru SČR, MO Náchod.
Zájezdem uzavíráme naše programy před prázdninami, neboť 22.6. začíná pobyt v Lučanech.
Účastníky pobytů v Bořeticích na Pálavě žádáme o úhradu doplatků /Kč 3590,-/ 
do poloviny června /3., 6.,10. a 13./ v klubovně Harmonie 2 vždy od 15.30 do 16 hod.
Účastníci rekondičních pobytů v Lučanech n.Nisou uhradí doplatky v penzionu Kitty.

Upozornění:  Hotel MAS v Sezimově Ústí - změna termínu domluveného wellness pobytu 
v únoru 2020, který bude  od 23. února do 1. března za stejných podmínek.
Informace obdržíte u p. Z. Taufmanové /tel.725060351,večer/, nebo v klubovně Harmonie 2.
Pro velký zájem o zájezd do Wroclawi, bude se pořádat 2. zájezd s obdobným programem
4. prosince. Přihlášky a zálohy se budou vyřizovat v klubovně Harmonie 2 od 16. září.

VZPOMÍNKA
Dne 31.5.2019 to bude již 10 let,

kdy nás navždy opustil náš milovaný
a milující manžel, tatínek, švagr a bratr, 

pan Pavel Sedlák z Náchoda.
Kdo jste ho měli rádi, věnujte mu spolu

s námi vzpomínku.
                 Manželka Anna, dcery Zuzka, Petra 
                                                   a Ivana s rodinami

  ...a i tak si myslím, že ten, koho jsme milovali,
                nás nikdy nemůže doopravdy opustit…
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ŽALUZIE

ZALOŽENO V ROCE 1994 JIŽ 24 LET NA TRHU

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 

mobil 603 531 304,
andy.skalice@seznam.cz, 
www.andy-skalice.cz
 žaluzie  látkové rolety  sítě proti hmyzu
LEVNĚ  KVALITNĚ  ZÁRUKA 3 ROKY

V Úpici máte stále ještě možnost 
navštívit výstavu historických po-
hlednic z  kraje mezi řekami Úpou 
a Metují. Výstava s názvem Pozdrav 
z rodného kraje potrvá do 9. června. 
Je umístěna v Městském muzeu a Ga-
lerii J.W.Mezerové v Úpici. 

Velmi děkuji za  příkladnou ochotu vůči pacientům celému personálu 
interního oddělení – JIP náchodské nemocnice. Ležel jsem na tamním od-
dělení celý týden a byl jsem velice spokojený s přístupem a ochotou, jakých 
se mi dostalo. Přestože je to zdravotnické zařízení, cítil jsem se spokojený. 
Takto kdyby to fungovalo všude, člověk by se cítil hned lépe. Byl jsem v mi-
nulosti už mnohokrát hospitalizován, ale toto oddělení náchodské nemoc-
nice (JIP) bylo pro mne nejlepší.                                          Děkuji, Vladimír Říha

V sobotu 25.5.2019 bylo uspořá-
dáno v Pardubicích 2. kolo KP druž-
stev dorostu a juniorů za účasti atle-
tů z Náchoda.

Jednalo se o: Jiřího Bruhu - 
roč.2004, který závodil za  juniory, 
Matěje Budinského - dorostenec 
a děvčata Janu Jakoubkovou, Annu 
Dušánkovou, Evu Dušánkovou, 
Šárku Ambrožovou a Kláru Mach-
kovou = juniorky .

Opět se některým povedlo vy-
tvořit osobní maxima.

Družstvo juniorů zvítězilo, do-
rostenci skončili druzí, zrovna tak 
juniorky.

Vyzdvihnout musíme všechny 
za  dosažené výkony, především 
však ještě žáka Jirku Bruhu, který 
zvítězil na  100m časem 11,28 sec. 
a  na  200m se výkonem 22,62 sec. 
umístil druhý.

Celkové výsledky jsou opět na in-
ternetových stránkách: atletika.cz

V neděli pak 10-ti členná skupin-
ka atletů s trenéry odjela do Litomy-
šle na  2. kolo KP družstev staršího 
žactva. Výborné výkony všech jsou 
úspěchem celé tréninkové skupiny !

Celkové výsledky jsou opět: atletika.cz
Jiří Vondřejc + Ing. Jiří Vondřejc

+ Bc. Jan Vondřejc – trenéři

Skvělého výsledku dosáhlo druž-
stvo našich nejmenších náchodských 
basketbalistů na  dalším turnaji pod 
záštitou České basketbalové federa-
ce. Tentokrát se konal v sobotu 18.5. 
v Brandýse nad Labem. Po dvou jed-
noznačných výhrách se ve �nále naše 
družstvo utkalo s domácím výběrem. 
A byl to opravdu vrchol turnaje. Boj 
o každý míč, povzbuzování na lavič-
kách, u  postranní čáry poskakující 

trenéři a  bouřící hala. Vyrovnaný 
průběh utkání, kde se skóre přeléva-
lo z jedné strany na druhou, nakonec 
pro sebe získali domácí. Rozhodl 
mnohem širší kádr, nutno však féro-
vě přiznat, i větší herní kvalita.  Na zá-
věr nutno konstatovat, že náš celek 
za  celý rok prodělal velký basketba-
lový posun a zaslouženě na svém po-
sledním letošním vystoupení získal 
medaili. GRATULACE!                  PP

Letošní, již 65. ročník Mezinárod-
ního folklorního festivalu Červený 
Kostelec proběhne v  termínu od 14. 
do  18. srpna. Velkým lákadlem při 
jeho zahájení bude jistě i koncert Ri-
charda Krajča a Nikose Grigoriadise. 

V  rámci letošního ročníku ná-
chodského festivalu Camerata Nova 
proběhne jeden koncert i  v  koste-
le sv. Petra a  Pavla v  městysu Nový 
Hrádek. 8. června od  19. hodin zde   
vystoupí Komorní orchestr Slávy 
Vorlové (Náchod) a  umělecké těleso 
Cantores Cantant (Kolín). 

   Osobnost Leonarda da Vinciho, 
italského renezančního malíře i geni-
álního vynálezce  k sobě poutá pozor-
nost i nyní, kdy si připomínáme 500 
let od jeho úmrtí. Návrhům létajících 
strojů, které promýšlel da Vinci, je 
věnována i zajímavá interaktivní vý-
stava Aeronautica na  Zámku rodiny 
Bartoň – Dobenín v  Novém Městě 
nad Metují. Navštívit ji můžete v ter-
mínu od 1. června do 1. září t.r. 

KIS Hronov a  DDM Hronov po-
řádají již 15. ročník divadelního fes-
tivalu nejmenších herců – Hronovské 
hádě 2019. Místem jeho konání je Ji-
ráskovo divadlo v Hronově 6. června 
od 16 hodin. Vystoupí soubor Háďa-
ta z  DDM Domino Hronov (s  po-
hádkou Metuje) a  soubor ZŠ Bez-
děkov (pohádky Červená Karkulka 
a  O  Dvanácti měsíčcích). Moderuje 
Anna Hofmanová. 

Foto z Litomyšle : zprava : Jiří Bruha, Michal Čuda, Šimon Klimeš, Vladislav Kitayev, trenér 
Ing.Jiří Vondřejc, Daniel Zeman, Kristýna Bachtíková, trenér, Bára Sodomková, Martin Zeman 
a ještě chybí  Daniela Vacková s Terezou Poláčkovou.

Vinum et Cetera – veřejná 
ochutnávka skvělých vín, která se 
uskuteční v sobotu 8. června 2019 
od 13 hodin v areálu broumovské-
ho kláštera.  Tato oblíbená červno-
vá akce nabízí degustaci nejlepších 
českých a moravských vín ze Salo-
nu vín ČR za účasti Marka Babisze, 
hlavního sommeliera Salonu vín 
ČR. Návštěvníci tak mohou vína 
nejen ochutnat, ale také se o  nich 
dozvědět mnoho informací, včetně 

zajímavostí o pěstování a technolo-
gii zpracování. 

Akci hudebně doprovodí Cim-
bálová muzika Bača a  irská hudba 
v podání �e Craic. Večer bude ná-
sledovat tradiční a�erparty s jazzo-
vým DJem Ondrou Kejzlarem. Sou-
částí programu jsou workshopy pro 
veřejnost ve Skriptoriu – středověké 
klášterní písárně – od 14:00 a 16:00. 
Občerstvení zajištěno.

V květnu byla za účasti 1. místo-
předsedy vlády a ministra vnitra Jana 
Hamáčka, poslance Jiřího Maška, 
hejtmana Královéhradeckého kraje 
Jiřího Štěpána, vedení města Nácho-
da v  čele se starostou Janem Birke, 
a  dalších významných hostů slav-
nostně otevřena novostavba hasičské 
zbrojnice v  ulici Raisova. Konečná 
částka za  stavební práce na  hasičské 
zbrojnici činí 23,6 mil. Kč, z  toho 
9,5 mil. Kč bylo �nancováno z  pro-
středků Evropské unie - Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a ze stát-
ního rozpočtu ČR prostřednictvím 
Integrovaného regionálního operač-
ního programu, 4,5 mil. Kč obdrže-
lo město v rámci Programu „Dotace 
pro jednotky SDH obcí“ vyhlášeného 
Ministerstvem vnitra - generálním 
ředitelství Hasičského záchranného 
sboru ČR a 1,5 mil. Kč poskytl Králo-
véhradecký kraj. Součástí stavebních 
prací bylo pouze určité vybavení - ku-
chyňská linka, zařizovací předměty 
jako zdravotechnika, apod. „Na  dal-

ší potřebné vybavení uvolnilo město 
Náchod částku 600 tis. Kč. Ta bude 
sloužit na  dovybavení vnitřních pro-
stor jako např. stoly, skříně, vybavení 
sociálních zařízení, nákup vysoušeče 
bot, rukavic, masek a  oblečení, regál 
na hadice a další hasičské vybavení,“ 

upřesnil místostarosta Jan Čtvrtečka. 
V sobotu 22. června se uskuteční den 
otevřených dveří, kdy si náchodská 
veřejnost bude moci nové prostory 
včetně vybavení a  hasičské techniky 
prohlédnout.

(foto archiv města Náchoda)

Pozdrav 
z rodného kraje

Poděkování

Výborné výkony všech Festival se blíží

Camerata Nova 
i na Novém Hrádku

Aeronautica

Hronovské hádě

Veřejná ochutnávka vín

Nová hasičská zbrojnice v Náchodě 

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, 
ředitel obchodní sítě

tel. 602 300 282, 
mail: sipku.kuba@j-e-s.cz

Železničářská 506, 
541 01 Trutnov
www.j-e-s.cz

ENERGETICKÉ OKÉNKO 180.
Vážení a milí čtenáři,

Pořád se setkáváme v energiích s velmi podobnými problémy. 
Pokud se jim chcete vyhnout a  to vřele doporučujeme,
tak nikdy nedělejte toto: 

1) NIKDY NEUZAVÍREJTE COKOLIV PO TELEFONU
2) NIKDY NEDÁVEJTE PLNOU MOC, KTERÁ ZMOCŇUJE K PRÁVNÍM
     ÚKONŮM 
3) NIKDY NIC NEPODEPISUJTE, ANIŽ BY JSTE SI VŠE ŘÁDNĚ PŘEČETLI
     NEBO SE S NĚKÝM PORADILI
4) NIKDY NEPODLEHNĚTE NĚČEMU, CO VÁM TZV. ZA NIC JEŠTĚ
     SLIBUJE PENÍZE
5) NIKDY NIC NEUZAVÍREJTE POKUD NEBUDETE NAPROSTO JASNĚ
     VĚDĚT ( MYSLÍM TÍM VIDĚT VE SMLOUVĚ ) CENU ENERGIÍ V KČ / MWh, STÁLÝ MĚSÍČNÍ PLAT 
      V KČ ZA MĚSÍC, OD KDY DO KDY PLATÍ TYTO CENY A OD KDY DO KDY BUDE VÁŠ SMLUVNÍ ZÁVAZEK

Pokud se chcete tohoto všeho vyvarovat, tak můžete třeba zvolit naší
profesionální zákazníkem hrazenou službu JES: 

JSME ZCELA FINANČNĚ NEZÁVISLÍ NA JAKÉMKOLIV Z VÍCE JAK STA LICENCOVANÝCH DODAVATELŮ
JSME PLNĚ ZODPOVĚDNI POUZE NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM, NIKOMU JINÉMU
ZAJIŠŤUJEME PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY NEJNIŽŠÍ CENY ENERGIÍ  A TO KAŽDÝ ROK
U NÁS MÁ ZÁKAZNÍK VŽDY ROZHODUJÍCÍ SLOVO
A PŘEDSTAVTE SI, ŽE I PŘESTO, ŽE ZA SLUŽBU ZÁKAZNÍK PLATÍ, TAK UŠETŘÍ VÍC NEŽ TI CO SI TO ŘEŠÍ 
SAMI A TO NE JEDNORÁZOVĚ, ALE PRAVIDELNĚ KAŽDÝ ROK
JSME NAPROSTO TRANSPARENTNÍ A VŠE VČETNÉ VZORŮ SMLUV, PLNÝCH MOCÍ, POPISU SLUŽEB 
A CENÍKU SLUŽEB NAJDETE na www.j-e-s.cz.

NENECHÁVEJTE TENTOKÁT ROZHODNUTÍ NA POSLEDNÍ CHVÍLI,
ABY JSTE NEBYLI NEMILE ZASKOČENI NÁRŮSTEM CEN ENERGIÍ.

Přesně před rokem jsem psal , že předpokládám nárůst cen o více jak 30-40%,
málokdo mi věřil a stalo se… Opravdu začněte řešit věci včas, na podzim může být pozdě…

S úctou Váš

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 30. 6. 2019 r.

AQUA PARK
Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02
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Divadelní spolek „THE BLOOMA“  hraje v rámci Divadelních slav-
ností k 200 letům ochotnického divadla v Jaroměři divadelní představení

Loupěžníci na Chlumu aneb statečná Bibijána.

Představení se uskuteční v Jaroměři 6.června
ve čtvrtek v 19 hodin ve velkém sále divadla.
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Společnost Lesy města Náchoda 
pro letošní rok připravila ve své při-
družené dřevařské výrobě – provo-
zovně PILA OHRADA novou inves-
tici v podobě úhlové kotoučové pily. 
Jedná se o zařízení umožňující pořez 
až 80 cm silných jehličnatých i  list-
natých pilařských výřezů určených 
pro pilařské zpracování. Cílem poří-
zení této nové pořezové technologie 
je truhlářského řeziva a  uspokojení 
poptávky drobných zákazníků, tesař-
ských a stavebních �rem. Tato inves-
tice je po té loňské v podobě nového 
vysokozdvižného vozíku dalším zaří-
zením, které by mělo zvýšit efektivitu 
výroby a zajistit vyšší rentabilitu. Bez 
postupné a vhodně typově plánované 
modernizace pořezové technologie 
by již nadále nebylo možné obstát, 
a to především v konkurenci větších 
moderních pilařských závodů. 

S  novinkou do  letošního roku 
jsme přišli i v oblasti výroby palivo-
vého štípaného dřeva, které nyní na-
bízíme v podobě PackFix - tedy vol-
ně sypaného dřeva do formy o tvaru 
válce o objemu 1,5 prms a uloženého 
na  paletě. Pro zákazníka má tento 
unikátní a  inovativní způsob výroby 
výhody především v rychlejším a lep-
ším prosychání naštípaného dřeva, 
nežli tomu bylo u  rovnaných palet. 
Z paliv nabízíme dále velice kvalitní 
a  výhřevné dřevní brikety a  pelety, 
jejichž nákup na  příští topnou se-
zónu je v  první polovině roku vždy 
nejvýhodnější. Mezi další sortiment, 
který u nás může zákazník zakoupit 
patří například obkladové palubky 
a  podlahová prkna, dřevěné tera-
sy, OSB desky, zakončovací lišty, ale 
i spojovací materiál a ochranné nátě-
ry na dřevo. Do budoucna plánujeme 

řadu dalších vylepšení a nutných in-
vestic a velice si vážíme přízně všech 
našich zákazníků.

Bc. Veverka L. – jednatel Lesy MN

je dnem, kdy slaví svátek naše Země. 
Také my, ze ZŠ Babí, věnujeme svůj 
den Zemi. Povídáme si o  tom, co 
nás obklopuje. Zamýšlíme se nad 
možnostmi, jak každý z  nás může 
pomoci a jaké má dopady naše cho-
vání na  životní prostředí. V  rámci 
tohoto dne se vypravíme do okolí. 
Do  lesa, ulic a uliček na Babí, kde 
se snažíme vyčistit místa kolem 
nás. Odpoledne si v  družině paní 
vychovatelky připravují tematic-
ké soutěže a kvízy pro děti. Svátek 
naší Země si užíváme. Dozvíme se 
mnoho nového a odměnou nám je 
čisté okolí.

Kolektiv ZŠ Pavlišovská/Babí

V  Městském muzeu v  Novém 
Městě nad Metují je až do 28. června 
ke  zhlédnutí výstava věnovaná hradu 
Vízmburk na Červenokostelecku. Této 
archeologické lokalitě, která začala být 
zkoumána v 70. letech 20. století arche-
ologem Antonínem Hejnou, se přezdí-
vá „České Pompeje“. 

Od května tohoto roku zdobí Jose-
fov nová socha sv. Barbory. Je umístě-
na  v parčíku na Masarykově náměstí 
v Josefově. Bude se jistě v bývalém pev-
nostním městě cítit dobře. Proč? Proto-
že sv. Barbora je chápána jako patronka 
dělostřelců. 

DEN ZEMĚ

České Pompeje Patronka
dělostřelců

PŘIJMEME 
OBSLUHU 

DO KASINA 
V NÁCHODĚ

TEL: 491 520 356, 
720 042 671

chemické výrobní družstvo

významná společnost v oblasti výroby a prodeje  kosmetiky a nátěrových hmot
 se sídlem v Novém Městě nad Metují

vypisuje výběrové řízení na pozici: 

HLAVNÍ ÚČETNÍ 
Požadavky:  dosažené vzdělání: SŠ vzdělání ekonomického směru 
                          praxe na stejné nebo podobné pozici min. 3 roky
                          velmi dobrá znalost práce na PC, MS O�ce 
                          znalost podvojného účetnictví a souvisejících předpisů včetně daňových
                          pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost        
Náplň práce:  vedení účetnictví společnosti 
                          sestavení účetní závěrky
                          spolupráce s auditorem a daňovým poradcem společnosti, 
                                 příprava podkladů pro audit
                               vypracování přiznání k DPH

 příprava podkladů pro DPPO

Nabízíme:   pružná týdenní pracovní doba 37,5 hod
                         5 týdnů dovolené
                         příspěvek na stravování, penzijní a životní pojištění
                        školení dle potřeb

 nástup dle dohody

Místo výkonu práce: Nové Město nad Metují, Krátká 487 

Kontakt: V případě zájmu prosím zasílejte životopisy na adresu:
lambertova@detecha.cz

telefon: 491 477 133

Postupná modernizace na PILE OHRADA v Náchodě

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

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01

775 725 520

vyhlašuje  výběrové řízení na neúřednickou pracovní pozici

INVESTIČNÍ TECHNIK
Předpoklady pro výkon činnosti investičního technika:
◊ středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání stavebního nebo technického zaměření
◊ praxe v oboru výhodou
◊ znalost stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
◊ řidičský průkaz skupiny B
◊ občanská a morální bezúhonnost
◊ uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet)
◊ dobré komunikační a organizační schopnosti
Nabízíme:
◊ nástup do pracovního poměru od 1. září 2019, dle dohody i dříve
◊ platové zařazení do 8. platové třídy při nástupu 
◊ plný pracovní úvazek na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební lhůtou

Přihlášku doručte nejpozději do pondělí 17. 6. 2019 do 17:00 hod na adresu: 
Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice 
nebo osobně na sekretariát Městského úřadu v České Skalici, vchod A, 1. patro. 
Obálku nezapomeňte označit „VŘ – INVESTIČNÍ TECHNIK - neotvírat“.

Bližší informace naleznete na www.ceskaskalice.cz, 
nebo telefonicky kontaktujte tajemníka MěÚ Česká Skalice, 

telefon 491 490 024 nebo vedoucí odboru investic 
a správy majetku, tel. 721 561 577.

třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
www.ceskaskalice.cz

třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
www.ceskaskalice.cz

Nabízíme pronájem prodejního stánku se sociálním zařízením (kiosek) 
na parkovišti před hotelem Rozkoš v České Skalici – obálkovou metodou:

Město Česká Skalice zveřejňuje nabídku pronajmout poze-
mek p. č. 1720/38 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 137 
m2, jehož součástí je stavba kiosku o zastavěné ploše cca 
115 m2, vše v obci a v katastrálním území Česká Skalice.

Zájemci mohou předložit písemně případné nabídky s nabídkovou 
cenou, dobou a účelem pronájmu na pronájem kiosku včetně po-
zemku na adresu Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 
03 Česká Skalice. Obálku prosím označte viditelně nápisem „Proná-
jem KIOSEK“ a doručte ji poštou nebo osobně na výše uvedenou adresu,

Bližší informace Vám sdělí na telefonu 721 561 577 Ing. Jana Horáková,
vedoucí  odboru investic a správy majetku nebo na telefonu 491 490 072

paní Štěpánka Kubová, bytová referentka.
Prohlídka objektu bude zájemcům umožněna po telefonické dohodě.

a to do  pondělí 17.06. 2019 do 12:00 hodin.
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V  Muzeu Boženy Němcové 
v  České Skalici  můžete až do  září 
t.r. navštívit výstavu se zajímavým 
názvem: Ty děti mně největší sta-
rost dělají. Název výstavy je citací, 
kterou obsahuje jeden z  dopisů Jo-
sefa Němce Boženě Němcové (do-
pisy psal J.Němec v  letech 1856-57 
z  korutanského Villachu, kde pra-
covně pobýval). Týká se jejich dětí,  
a dosvědčuje sílu vzájemného pouta 
mezi manžely, které představovalo 
právě jejich potomstvo. Název vý-
stavy je zároveň i jejím tématem. 

Výstava

� Výroba kabelové konfekce
� Kontaktních systému    � CNC obrábění

Pro moderní čistý provoz v Náchodě přijmeme:  

Montážní dělnice/íky
drobná ruční výroba kabelové konfekce, 

3-směnný provoz 

Seřizovače výr. linek 
Elektrotechnické vzdělání výhodou, 3-směnný

nebo nepřetržitý provoz, vhodné pro absolventy 

Řidič nákladní dopravy
Nutné ŘP sk. C + E, profesní průkaz

Každodenní návrat domů

Vedoucí úseku kvality 
Zkušenosti z oblasti kvality a znalost

anglického jazyka nutné

Nabízíme Vám zajímavé finanční ohodnocení, nadstandartní 
příplatky ve směnných provozech, docházkový bonus

a mnoho dalších benefitů

Více informací a kontakt: personal@hronovsky.cz
Tel:+420 727 814 795, www.hronovsky.cz

Hyundai i10 – kombinovaná spotřeba: 5,1–6,2 l/100 km, CO2: 117–141 g/km; Hyundai i20 – kombinovaná spotřeba: 4,8–5,7 l/100 km, CO2: 109–136 g/km; 
Hyundai ix20 – kombinovaná spotřeba: 6,5–6,9 l/100 km, CO2: 149–159 g/km Fotografie je pouze ilustrativní.

BOS auto
Trutnov, Na Besedě 97
+420 499 819 054 / www.bosauto.cz

Ať už zvolíte Hyundai i10, i20, nebo ix20, neuděláte chybu! Na místě uhradíte 199 990 Kč
nebo méně a u zbylých splátek s nulovým navýšením nezaplatíte ani korunu navíc.
V květnu vám ještě k tomu  přidáme májovou odměnu Hyundai až 15 000 Kč. 

Tak neváhejte a navštivte naše prodejce ještě dnes!

Přesně tak!

Tři modely na výběr, cena nejvýše
199 990 Kč a mohu ihned odjet?

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

Strojírenský/á  dělník/dělnice

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

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

Náplň práce: 
• Hlavní pracovní poměr
• Práce v kovovýrobě, ve výrobě 

drátěného programu, ve skladu, 
v logistice, v práškové lakovně 

• Práce ve dvousměnném provozu

Požadujeme: 
• Samostatnost, 

zodpovědnost, přesnost, 
manuální zručnost 

• Odpovídající vzdělání

Nabízíme: 
• Výborné platové 

podmínky 
• Práce ve stabilním 

a slušném kolektivu

Hotovostní půjčky 

 do  Kč70.000,-

BEZ 

RUČITELE

www.expresscash.cz

peníze na cokoliv     

vyplacení do 24 hodin

Nejrychlejší 
půjčka

 

XXX XXX XXX725 317 668

www.bazenymachov.cz

bazény • zastřešení 
plastové nádrže

výroba • montáž • servis

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, 

tel.: 491 419 611 e-mail: podatelna@novemestonm.cz, www.novemestonm.cz

referent Oddělení správy nemovitostí 
– správce budov, elektrikář,

Odboru majetku města Městského úřadu Nové Město nad Metují

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

| Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: 
  1. července 2019 nebo dle dohody
| Přihlášky podávejte do 13. června 2019
| Informace o pracovní pozici podá Pavel Horvat, 
  vedoucí Oddělení správy nemovitostí, 
  mobil: 777 752 426, e-mail: horvat@novemestonm.cz
| Podrobné informace na www.novemestonm.cz 
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ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

*Muž 67 let s  kocourem hledá 
dlouhodobý pronájem malého ne-
zařízeného bytu v domku na vesni-
ci na Náchodsku. Tel.: 732 717 745
*Koupím byt v  ul.Kladská - Ná-
chod v  OV 3+1,2+1.Nejsem RK. 
Cenu nabídněte. Tel: 608 302 494
*Sháním podnájem v  RD se za-
hrádkou, vlastním vchodem, vel. 
50 – 80m2 v  okrajových částech 
Náchoda. TEL. 773 023 050
*Prodám DR byt 3+1 v Hronově - 
70 m2, 4. patro zatep. panel. domu, 
plast. okna, balkon přes chodbu, 
sklep. koje. Cena: 1100000 Kč. Tel.: 
777 971 169
*Pronajmu DB 1+1 Náchod Bělo-
veská ul od  června. Kauce 15 tis.
Kč. Platba měs. 6000,-Kč. TEL.: 
608 950 891

*Koupím byt 1+1 nebo 2+1 
v  OV v  panelákovém domě 
v  Náchodě. Upřednostňu-
ji lokalitu sídliště Plhov, uli-
ce Běloveská. Rychlé, slušné 
jednání. Platba hotově. TEL.: 
604 437 128

*Pronajmu byt v  České Skali-
ci 1+kk – 28,5 m2. Byt je částeč-
ně vybavený. Nájem plus zálohy: 
4600,-Kč, el. zvlášť dle spotřeby. 
Kauce nutná. Tel. 720  771  459, 
737 784 677 

*Pronajmu částečně zařízený 
podkrovní byt v  rodinném domě 
v  Novém Městě nad Metují. Tel. 
606 486 372 
*Pronajmu garsonku v  Náchodě 
u  nemocnice, II.patro, balkon,-
vana. Nájem 4600 + energie, 12 
tis.vratná kauce.Volná 1.8.2019.
Tel.602 436 856
*Prodám družstevní byt 2+1 
v  panelovém domě v  Meziměstí 
ul.5 května č.p.96. Tel.737 115 146

* Pronajmu byt 3+1 a  1+1 
v  RD Náchod Běloves. TEL.: 
608 730 881

*Prodáme DB 28 m2 Nové Město 
n.M., nutná komplet.rekonstruk-
ce. Nejvyšší nabídce. Bližší info 
na tel. 733 735 709,730 517 357

*Pronajmu garáž Náchod Kladská 
– 10 min. chůze od centra. Bez el., 
cena dohodou. TEL.: 777 213 229
*Prodám garáž v Náchodě Bělovsi, 
poblíž Bonáta. TEL.. 604 699 888
*Prodám zahradu 1072m2 s  ma-
lou chatkou v Úpici. Tel:602 136 147
Cena 200 000,- Kč
*Sháním v okolí Náchoda ke kou-
pi domek nebo trvale obyvatelnou 
chalupu. Menší opravy nevadí. 
Cena do 2,5  mil. .Tel: 604 336 337
*Koupím les s pozemkem. Stáří ani 
výměra nerozhoduje. Platba hoto-
vě. Horší stav nevadí. 773 585 290
*Prodám mobilní buňku umístě-
nou v autokempu Rozkoš, plně vy-
bavenou, vhodná pro rybáře. Cena 
dohodou. TEL.: 724 392 249

Prodám samostatně stojící ro-
dinný dům na překrásném klid-
ném místě v Náchodě na Klín-
ku.Dům má celkovou obytnou 
plochu včetně garáže a  sklepů 
280 m2. K  domu náleží velká 
slunná zahrada.Celková cena 
5.5 mil. , při rychlém jednání 
sleva. TEL.: 602 133 119

*Koupím GARÁŽ v  Náchodě 
a okolí. Až 100 000 Kč ihned. TEL.: 
702 193 280
*Koupím dům nejlépe řadovku 
v Náchodě , nabídky prosím na tel. 
608 519 126

*Pronájem nebytových prostor – 
600 m2 – Nové Město n.M. TEL.: 
606 414 112
*Pronajmeme nebytové prostory 
poblíž centra Náchoda.
Přízemí 163 m2.  Tel. 602 366 319

* Prodám velmi levně pánské ob-
leky a košile, téměř nenošené vel. 
48 – 50, dále pánské kolo. TEL.: 
604 699 888
* Prodám dětskou helmu na kolo 
(100,-)červená barva, 4 ks konfe-
renční kožená židle (cena doho-
dou). TEL.: 602 103 775
*Prodám piano Yamaha P35 + 
stojan. Piano je málo hrané, ve vel-
mi dobrém stavu. Vhodné k  výu-
ce klavíru - vyvážená klaviatura. 
Původní cena 12  730 Kč. Cena: 
8.500 Kč. Náchod. 774 180 060
*Prodám el.bojler zn.DRAŽI-
CE, 125L,výroba 2007, do  pro-
vozu 2009,cena 2000kč.Náchod. 
Tel.773087440
*Prodám nové plné dveře 197/60 
levé provedení ořech a  keramic-
kou desku připojení 380/220 V-  
nové a levně. TEL.: 723 474 823
*Prodám dřevěné brikety,levně. 
TEL.: 774 308 086
*Prodám krbová litinová kam-
na s  výměníkem. Dále cirkulárku 
s podavačem plus stůl. Velký svě-
rák a  stojanovou vrtačku. Ceny 
dohodou. Tel. 606 575 006

*Sběratel koupí známky Česko-
slovenska a  Protektorátu nebo �-
latelistickou pozůstalost: známky, 
obálky, pohledy, kolkovací listiny 
atd. TEL.: 604 452 789
* Koupím jakékoliv staré fotoapa-
ráty a příslušenství - objektivy, sta-
ré fotogra�e, reklamní fotogra�cké 
materiály. TEL.: 777 559 451
* Koupím hodinky PRIM a  ná-
hradní díly na  hodinky PRIM - 
pláště, sklíčka, řemínky, ciferníky, 
strojky a další díly. Platba v hoto-
vosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, 
uniformy, vyznamenání i  z  obdo-
bí socialismu v  jakémkoli stavu. 
TEL.:603 549 451
* Koupím staré �lmové plakáty 
a jiné. TEL.: 722 907 510

* Koupím starý betlém, vánoční 
ozdoby a vše o Vánocích. TEL.:722 
907 510
* Koupím starý nábytek i  celou 
pozůstalost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotogra�e, fo-
toaparáty, vyznamenání, mince 
a  bankovky, pohlednice a  znám-
ky. TEL.:724 020 858

* Koupím staré, nepotřeb-
né i  poškozené věci. Hračky 
zn.ITES, KDN aj..vláčky TT, 
HO, MERKUR aj., starožitný 
a  chromovaný nábytek, hudeb-
ní nástroje, hodiny, hodinky, 
fotoaparáty, rádia, voj. věci, ob-
razy, porcelán, automoto díly, 
atd.. Než něco vyhodíte, volejte 
608 811 683

* Koupím veškeré starožitnos-
ti např. obraz, sklo, porcelán, 
hodiny, mince, pohlednice, kni-
hy i  celou pozůstalost. Peníze 
na  ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 564 930

* Koupím ABC, ČTYŘLÍS-
TEK, PUŇŤA aj. staré časopisy,
komiksy, knihy, celé knihov-
ny, pohledy, známky, plakáty, 
aj. papírový materiál, bankov-
ky, mince, LP desky, CD atd. 
TEL.:777 579 920

*Sháním ZEDNÍKA na  začiš-
ťování špalet u nově instalova-
ných plastových oken.
Dlouhodobá spolupráce.
Tel. 602 135 420

*HLEDÁM ASISTENTKU – seni-
orku do 70 let pro drobnou pomoc 
v  domácnosti, doprovod na  vy-
cházky apod. Podmínky po doho-
dě. Náchod. TEL.: 491 420 394

*Kdo připraví studenta 
k  opravnému termínu matu-
rit z  ČJ (didaktický test)? Tel. 
724 087 654

*Hledáme spolehlivou sílu 
na  úklid společných prostor   
a  drobnou údržbu venkovní plo-
chy u  domu (odstranění plevele 
apod.) v bytovém domě v Náchodě 
(Kamenice). Tel. 606 491 091

* SEČENÍ TRÁVY. 
Tel. 606 312 337

*Prodám Renault Clio 1.2,r.v. 
2003,najeto 114000 km,nové roz-
vody,všechny tlumiče,přední péra-
,čelní sklo,autorádio,nástřik pod-
vozku a dutin.V ceně letní i zimní 
sada kol.Vše nové. Cena 39000 Kč. 
TEL.: 606 709 207
*Prodám Škoda Octavia Combi 
Elegance 1.9 TDI 81 kW r.v.2002,
najeto 362.000 udržované, funkč-
ní. Klimatronic, el. okna, stříbrná. 
DPH lze odečíst, cena 45.000 Kč. 
Náchod, tel.774 180 060
*Sháním boční vozík (sidecar) 
Velorex, typ 560. Může být i v ne-
kompletním stavu. Také koupím 
náhradní díly na  motocykly Jawa 
„Kývačka“, typ 353 a 354. Díly
mohou být i v podobě nekomplet-

ního motocyklu. Montovat tyto 
stroje je mojí zábavou. 608 849 499
*Prodám FIAT PANDA 1.1, 
r.v.2008, naj. 50400 km, servis.
knížka, koupeno v ČR, ABS, el.ok-
na, centrál, nastav.volant, černá 
metal.,výborný stav. Cena 66 tis.
Kč. TEL.:608 635 914 

BYTY

NEMOVITOSTI

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

   776 622 777
www.realitytichy.cz

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

AUTO - MOTO

RadPet s.r.o.
nabízíme zemní práce

strojem UDS-114, cena 1100,- hod
 603 365 853

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10
Potřebujete peníze?

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

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

i při stěhování.
PO - ČT 9.00 - 16.00 

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

vyklidím půdu, sklep, dům
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro �rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

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

ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

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

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

KOUP M 
   , 

, , 
TEL  60  103 10

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

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

 TEL.: 722 907 510

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY
WWW.LTIZOLACE.CZ        
TEL.736 603 169

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

TEL.: 722 907 510 

NEBYTOVÉ PROSTORY

SEKÁNÍ ZAHRAD,
POZEMKŮ

Tel.: 730 173 493

Restaurace U Pitašů
Velký Třebešov

PŘIJME 
SERVÍRKU/ČÍŠNÍKA

na hlavní pracovní poměr

pracovní doba 9 – 17 hodin
Info na tel. 774 60 13 07

NAVITA a.s 
v Olešnici u Č.Kostelce

 Podrobnosti na tel. 
731 747 486 pí. Bílá

ihned přijme
a provo  lo p r  ram or 
am st a e a oči ov í

o  i pro i vali  o e a matk  a RD

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

Drobné opravy, malování atd.
NEMOŽNÉ IHNED 

– ZÁZRAKY DO 3 DNŮ
Volejte od 8 do 18 hodin 

po – pá + víkendy
Tel. 777 894 162

HODINOVÝ 
MANŽEL PEPÍNO

PROVÁDÍM
ZEDNICKÉ a ŘEMESLNICKÉ PRÁCE

nátěry * malby * voda v PVC

HODINOVÝ MANŽEL
Tel. 702 611 187
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V lednu letošního roku uvedla ředi-
telka náchodské nemocnice Ing.  Ivana 
Urešová, MBA a  náměstek hejtma-
na Královéhradeckého kraje (KHK) 
pro zdravotnictví Ing.  Aleš Cabicar 
do  funkce nového náměstka pro léčeb-
nou péči Oblastní nemocnice Náchod, 
a.s., MUDr.  Ladislava Tichého. „Po-
zice léčebného náměstka je důležitou 
funkcí, která má vedení nemocnice 
pomáhat řešit problémy, se kterými se 
nemocnice potkává v  odborné péči. Je 
jakousi spojkou pro primáře oddělení, 
se kterými musí denně komunikovat. 
Věřím, že MUDr.  Tichý využije svou 
znalost prostředí nemocnice, naváže 
s  primáři korektní vztahy a  bude se 

spolupodílet na tom, abychom společně 
všichni úspěšně zkoordinovali budoucí 
přesun oddělení do  nových pavilonů,“ 
uvedl tehdy ve své uvítací řeči náměstek 
Cabicar. „Doktor Tichý je Náchoďák tě-
lem i duší, i proto velmi dobře zapadá 
do našeho týmu. Jsem přesvědčena, že 
bude jednoznačně přínosem a přeji mu 
pevné nervy a  tolik potřebného pra-
covního entuziasmu v  nové funkci,“ 
doplnila ředitelka nemocnice Urešová. 
Od jmenování MUDr. Ladislava Tiché-
ho uplynulo několik měsíců, proto jsme 
ho požádali o  zhodnocení jeho dosa-
vadního působení ve funkci náměstka.

 
Pane náměstku, jaká je vaše pra-

covní náplň, co všechno máte ve své 
funkci na starosti?

 Obecně lékařský náměstek zod-
povídá za  správné poskytování lé-
čebně preventivní péče v příslušném 
zdravotnickém zařízení, a  to pro-
střednictvím vedoucích oddělení 
(primářů). Odpovídá za  komplex-
ní správnost v  odborné, legislativ-
ní a  administrativní oblasti a  také 
za  personální obsazení jednotlivých 
oddělení a vzdělávání lékařů.  

 
S  jakou představou jste nastu-

poval do funkce, na co jste se chtěl 
hlavně zaměřit?

Nastoupil jsem s  úplně jasnou 
představou. Pracuji totiž v  náchod-
ské nemocnici v  různých formách 
nepřetržitě od  roku 1988, včetně 
funkcí ve  vrcholovém managemen-
tu. Vždy jsem si byl vědom, že naše 
nemocnice je po Fakultní nemocnici 
Hradec Králové druhým největším 
poskytovatelem léčebné péče v Krá-
lovéhradeckém kraji, ale na  druhé 
straně bohužel v minulosti význam-
ně dotačně opomíjeným. Byl jsem 
ve  funkci ředitele okolo roku 2000 
garantem výstavby tzv. Ambulant-
ního pavilonu, který je doposud do-
minantou naší nemocnice.  Jsem rád, 
že se v  posledních letech tento stav 
konečně mění a  náchodská nemoc-
nice se stavebně významně obnovu-
je a  je potřebné ji dokončit tak, aby 
byla kompletně umístěna v  jednom 
moderním areálu.  

Náměstkem jste od  1. února. 
Co se vám za  tu poměrně krátkou 
dobu již podařilo zrealizovat?  

Se svými nejbližšími spolupra-
covníky jsme připravili analytické 
stavební podklady pro další pokra-
čování stavby v naší nemocnici. Jsme 
také účastníky dohodovacího řízení 
na  nově vznikající „Koncepci zdra-

votnictví KHK“. Tato jednání se týka-
jí budoucí podoby zdravotnictví na-
šeho kraje po  roce 2020. S  ohledem 
na problém s neustálým nedostatkem 
jak lékařského, tak sesterského per-
sonálu jsme připravili ve  spolupráci 
s  Krajským úřadem KHK a  Městem 
Náchod několik podpůrných a stabi-
lizačních programů pro všechny za-
městnance nemocnice. 

V  této souvislosti bych chtěl po-
děkovat především všem zaměstnan-
cům Oblastní nemocnice Náchod 

za  vysoce profesionální, odpovědnou 
a  náročnou práci, Královéhradecké-
mu kraji za podporu jako zřizovatele 
a  v  neposlední řadě představitelům 
Města Náchoda v čele se starostou Ja-
nem Birke, kteří se významně podílejí 
na pomoci s každodenními problémy, 
ať už s parkováním, stavbou samotnou 
nebo i  prostřednictvím Nadačního 
fondu na podporu náchodské nemoc-
nice v oblasti personální. 

Děkuji za rozhovor. Karel Petránek

JSEM RÁD, ŽE SE KONEČNĚ NÁCHODSKÁ NEMOCNICE OBNOVUJE

Hejtman ocenil významné osobnosti regionu. Dva okresy,
dva nové polygony

Miliardové investice pro železnice jsou i v našem  regionu promarněnou příležitostí I.

Zleva: MUDr. Ladislav Tichý, personální náměstek Martin Kyntera, starosta Náchoda J an Birke a ředitel-
ka nemocnice Ivana Urešová při společném jednání o spolupráci mezi městem Náchod a ONN, a.s.

Náchodský a  rychnovský okres přivítaly letošní 
jaro dvojicí nových hasičských tréninkových polygo-
nů.  První z nich (foto č.1) se nachází v Rychnově nad 
Kněžnou. Polygon je  určen pro simulaci složitých vari-
ant zásahů, zejména těch v nebezpečném průmyslovém 
prostředí s  velmi vysokými teplotami za  masivního 
použití dýchací techniky a ochranných obleků. Druhé 
zařízení najdete v  areálu hasičské stanice ve  Velkém 

Poříčí (foto č.2).  Polygon pro výcvik záchrany ve výš-
kách a nad volnou hloubkou (psali jsme o něm i v mi-
nulých vydáních ECHA) je svého druhu v celé Evropě 
unikátní, a to především díky své variabilitě. Příslušní-
ci HZS a projektant (Atelier Tsunami s.r.o.) se nechali 
inspirovat podobným zařízením blízko francouzského 
Grenoblu, ale svými vlastními nápady povýšili polygon 
ve  Velkém Poříčí na  zařízení, které odpovídá vysoce 
speci�ckým požadavkům hasičů.

 
Foto HZS Královéhradeckého kraje 

Správa Železniční dopravní cesty 
(SŽDC) investovala v Královéhradec-
kém kraji za zhruba posledních pět let 
více než 7 miliard korun. Jedná se pře-
devším o tratě Hradec Králové– Trut-
nov, Jaroměř – Stará Paka, Trutnov 
– Teplice n. Metují, Týniště n. Orlicí 
– Rychnov n. Kněžnou a  nově i  trať 
Týniště n. Orlicí – Náchod – Brou-
mov.  Cílem těchto revitalizací mělo 
být především zkrácení jízdních dob, 
nové zabezpečovací zařízení a zvýšení 
kapacity tratí. Byla tato investice efek-
tivní? Odpověď na  tuto otázku hledá 
i  rozhovor s  Jiřím Prokopem, členem 
Městského zastupitelstva v  Náchodě 
(ANO)

Jaké jsou, podle Vás, skutečné 
výsledky miliardových investic 
SŽDC v Královéhradeckém kraji? 

Bohužel, výsledkem je jen ne-
patrné zrychlení, které nemá vliv 
na  jízdní řád na  žádné z  revitali-
zovaných tratí. Nelze přidat nové 
vlaky, které by byly potřeba, pro-
tože kapacita některých traťových 
úseků je již vyčerpána. Nebude tedy 
ani možné zavést celodenní přímé 
spojení Hradec Králové – Náchod 
– Broumov. Problém je v  tom, že 

SŽDC investuje převážnou část 
prostředků do  zabezpečovací-
ho zařízení, což je sice dobře, ale 
jen malá část jde do  modernizace 
a zvýšení rychlosti samotných tratí. 
Z  pohledu cestující veřejnosti, ale 
i  objednavatele dopravy, přinášejí 
tyto investice jen minimální užitek. 

Kdo za  tuto situaci nese odpo-
vědnost? 

Na posledním jednání 25. dubna 
2019 v Hradci Králové i  vedení mi-
nisterstva dopravy (MD) přiznalo, 
že revitalizace tratí v Královéhradec-
kém kraji nepřináší to, co bychom 
od nich očekávali. Důvodem je i po-
měrně rychlá projektová příprava, 
kdy bylo nutné urychleně čerpat �-
nanční prostředky z operačních pro-
gramů EU. Na vině není jen SŽDC, 
ale i bývalé vedení Královéhradecké-
ho kraje, které právě v době, kdy se 
připravovaly tyto projekty, věnovalo 
železniční dopravě jen minimál-
ní pozornost. Částečně je problém 
i  na  straně železničního dopravce 
(v  našem kraji ČD) protože není 
schopen nasadit do provozu moder-
ní hnací vozidla.

Investice měly zajistit zvýšení 
rychlosti přepravy… Cestujeme 
nyní rychleji? 

Dnes, kdy jsou revitalizace tra-
tí téměř ukončeny, se mělo jezdit 
mezi Hradcem Králové a  Trutno-
vem zhruba 1 hodinu. Skutečnost je 
o  15 minut horší. Z  Náchoda, Hro-
nova nebo Broumova měla být cesta 
do krajského města také o 10 minut 

rychlejší, ale nebude. Bohužel ani 
po  dokončení modernizace želez-
niční stanice Jaroměř a ani kdyby se 
nasadila nová vozidla, nebude mož-
né původní záměr zkrácení jízdních 
dob realizovat.

Co se tedy za více než 7 miliard 
zlepší z pohledu cestující veřejnos-
ti?  

Z  pohledu cestujících téměř nic. 
Snad jen nová nástupiště a moderní 
informační zařízení. To je v podstatě 
vše. Cestující nevnímají nové zabez-
pečovací zařízení jako něco, co po-
třebují. Oni totiž nemají pocit, že by 
železniční doprava v našem kraji ne-
byla bezpečná. Cestující chtějí jezdit 
především rychle, včas, moderními 
vlaky a  pokud možno s  co nejmen-
ším počtem přestupů. A  ani jeden 
tento parametr se po  provedených 
revitalizacích nezlepší. 

A  viděno optikou objednatele 
dopravy …

Z  pohledu objednavatelů dopra-
vy (Královéhradecký kraj regionální 
dopravu a MD dálkovou dopravu) se 
nezlepšilo v  podstatě taky nic. Tím, 
že nelze zkrátit jízdní doby, ani není 
možné objednat nové rychlé vlaky, 
je tak nemožné nabídnout obyvate-
lům našeho kraje kvalitní železniční 
dopravu, která by byla konkurence-
schopná dopravě individuální. 

Děkuji za rozhovor 
Karel Petránek, foto archiv JP 

(pokračování příště)

Hejtman Jiří Štěpán ve  středu 8. 
května předal Záslužné medaile Krá-
lovéhradeckého kraje členům IZS a Pa-
mětní medaile hejtmana významným 
osobnostem regionu. Stejně jako loni 
je mohla nominovat široká veřejnost. 
Mezi oceněnými z našeho regionu jsou 
níže uvedení občané.

Zdeněk Tlučhoř za  uchování tra-
dice a rozvoj Koletovy hornické hudby 
ze Rtyně v  Podkrkonoší. V  jejím čele 
stál celých 38 let a  je bezesporu nej-
významnější osobností za  jejím diri-
gentským pultem. Svou dlouholetou 
prací bez nároku na honorář a zejmé-
na přístupem k hráčům významně při-
spěl k udržení a pokračování více než 
150leté tradice fungování amatérského 
dechového orchestru. Zdeněk Tlučhoř 
také téměř 40 let učil a později i  řídil 
Lidovou školu v  Úpici, kde vychoval 
řadu mladých muzikantů.  

Pavel Vašina za rozvoj a zvelebení 
Nového Města nad Metují. Pavel Vaši-

na se v roce 1990 stal prvním, demo-
kraticky zvoleným starostou Nového 
Města nad Metují. Po dvanáct let syste-
maticky zveleboval město. Během jeho 
starostování byla postavena čistírna 
odpadních vod, přistavena škola v Kr-
číně, otevřeno městské muzeum a věž 
Zázvorka jako galerie. Pavel Vašina má 
zásluhy na  prohloubení partnerských 
vztahů s  partnerskými městy Hilden 
a Duszniki-Zdrój. Založil tradici koná-
ní kulturních akcí a zahájení a zakon-
čení turistické sezóny – Brány města 
dokořán a Dny Evropského dědictví. 

Eva Blažková za dlouhodobý a ne-
únavný rozvoj broumovské nemocni-
ce. Eva Blažková od  roku 2006 před-
sedá správní radě Nadačního fondu 
HOSPITAL BROUMOV, jehož účelem 
je peněžní a  věcná podpora brou-
movské nemocnice. Fondu se věnuje 
ve svém volném čase a každý rok se jí 
daří poskládat z příspěvků a darů obcí, 
podnikatelů a  fyzických osob částku 
zhruba jeden milion korun. 

č.1

č.2
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Kájík & Kačenka...dva sourozenci, 
vyhození na zahradu jednoho domku, 
kde nemohli zůstat. Dostali se do útul-
ku a  spolu se tady vypiplali. Jako 
správní sourozenci se od sebe nehnuli 
a  vzájemně se podporovali, vzájemně 
si určitě říkali, že vše bude brzy fajn....
bude, my to víme. Jen jim teď nechce-
me udělat to, že je rozdělíme a každého 
pošleme do  jiného domova. Ne, rádi 
bychom, aby šli bydlet spolu, aby si 
i  nadále mohli spolu klábosit, hrát si, 
spát spolu, prostě jako doposud. 
Věřte, že když si vezmete dvě kočičky, 
uděláte to nejlepší...zabaví se spolu 
a třeba tak předejdete případnému ni-
čení věcí z nudy, protože dva se zabaví. 
Když budou sami doma, nebude jim 
smutno. 
Tak proč neudělat dobrý skutek, dvoj-
násobný?
Kájík i  Kačenka jsou kastrovaní, mo-
hou jít hned bydlet :-)

HLEDAJÍ DOMOV

MĚSTSKÝ ÚTULEK BROUMOV, 
JANA SLOVÁKOVÁ 721 543 498

Příběhy
našich sousedů

V Dobrušce se uskuteční slavnost-
ní prezentace pamětnických příběhů, 
které shromáždili tamní studenti. 
Místem jejího konání je Střední prů-
myslová škola elektrotechniky a  in-
formačních technologií  v Dobrušce 
dne 6. června v 18 hodin. 

Koncem května vychází novo-
městské autorce Janě Burčíkové 
– Maternové nová knížka nazvaná 
Škola na  okraji města.  Tématem 
je život jedné ze „zvláštních“, dnes 
přesněji řečeno, jedné z praktických 
a speciálních škol. Tato knížka vám 
umožní, podívat se právě do takové 
školy na kraji města, poznáte, o co 
v ní nejvíc kráčí.

„Autismus, romské děti, mentální 
postižení, fyzické postižení, děti ro-
dičů, kteří nejsou schopni naučit je 
žít tak, jak si žádá společnost, zne-
užívání… Témata, o nichž se hovoří 
jen s opatrností. V knize se všechna 
tato témata setkávají v  jednom ne-
velkém baráku a musí se tam vejít!

Neuvěřitelné? Skutečné! Věřte, že 
této knize se dá věřit. Je až surově 
pravdivá, přesto zvláštním způso-
bem něžná. Není mnoho možností, 

jak na vlastní kůži prožít školní rok 
ve „zvláštní“ škole. Tady máte vzác-
nou příležitost.“  Přibližuje téma své 
knihy autorka.

V českoskalické vile Čerych pro-
běhnou 11. června komentované 
prohlídky tamní krásné zahrady. K 
vyzkoušení jsou i různé hry: kro-
ket, ruské kuželky, badminton. Po-
těšit se můžete  obnoveným rozári-
em. Čas komentovaných prohlídek 
je od 13 do 17 hodin (poslední pro-
hlídka začíná v 16 hodin).

V opatských sálech Kláštera v Brou-
mově proběhne 7. června od 18 hodin 
akce s názvem Dobročinný večer pro 
Broumovsko. Její součástí bude, mimo 
jiné, ochutnávka vín, dražba obrazů, 
fotogra�í i rukodělných výrobků. Veš-
kerý výtěžek z akce bude poukázán 
ve prospěch grantového programu 
Máme rádi Broumovsko.   

Pivovar PRIMÁTOR rozšířil škálu 
vyráběných nápojů o novinku z řady ne-
alkoholických piv. Nealko pivo s příchutí 
černý rybíz a  limetka. Potěší zejména 
aktivní veřejnost, která hledá osvěžení 
a  přitom žádá nápoj na  přírodní bázi. 
Své příznivce se jistě najde například 
mezi řidiči či sportovci.

„Náš nový nápoj PRIMÁTOR Ne-
alko ČERNÝ RYBÍZ A  LIMETKA 
je velmi osvěžující, není přeslazený 
a  zachovává si i  chuť a  pitelnost piva. 
Jeho ovocná část nepřehluší chmelový 
základ. Nečekaná kombinace příjemně 
hořkého piva a plné chuti rybízu nabízí 
originální zážitek,“ slibuje sládek a ře-
ditel Pivovaru PRIMÁTOR Petr Kaluža.

Od  prvního nápadu do  realizace 
uběhl více než rok. Na počátku byl vý-
běr příchuti, na  konci precizní ladění 
poměru jednotlivých složek nebo ne 
nevýznamný výběr designu obalu no-
vého produktu.

Proč se však náchodský pivovar 
pustil na cestu míchaných nápojů?

„Ve společnosti rezonuje trend zdra-

vého životního stylu. Navíc ne každý, 
kdo se chce v létě osvěžit, sáhne po al-
koholu. Pro ty, kdo nemohou, napří-

klad coby řidiči, nesmí či nechtějí, při-
nášíme právě tento produkt,“ vysvětlil 
sládek Petr Kaluža a zdůraznil, že stejně 
jako při výrobě piva nechtěl jít pivovar 
cestou potravinářských náhražek. 

„Veškeré ingredience jsou na  pří-
rodní bázi, základem nápoje, který mí-
cháme s naším nealkoholickým pivem, 
jsou přírodní šťávy. Nenajdete v  něm 
konzervanty ani umělá barviva.

V  těchto dnech je do  distribuce 
uvedena plechovka o obsahu 0,5 l, s do-
minantním „N“ a typickou vlnou v ry-
bízových tónech. Ovocné nealko pivo 
bude stáčeno také do  sudů. V  točené 
podobě je k dispozici především v regi-
onu a v sezonních provozovnách.

České pivovarnictví zažívá nebýva-
lý rozmach segmentu nealkoholických 
piv a  míchaných nápojů na  bázi piva 
(tzv. pivních mixů). Zatímco nealko piv 
v roce 2018 navařili české pivovary 620 
tisíc hektolitrů, což je o  7,3 procenta 
více než o rok dříve, tak spotřeba piv-
ních mixů vzrostla od  42,5 procenta 
na 429 tisíc hektolitrů.

Petra Kulhavá.     

Helicopter 
show 2019 

Slunečné počasí ve  spojení sil-
ných strojů a profesionálů na zemi 
i  ve  vzduchu znovu přilákalo 
na  královéhradecké letiště během 
dvou dnů více než dvacet tisíc ná-
vštěvníků. Nejlepší jezdci i nejzku-
šenější piloti předvedli své umění 
na letišti v Hradci Králové v rámci 
nejrozsáhlejší letecké a motoristic-
ké show v  České republice. Hlav-
ním tématem letošního osmnácté-
ho ročníku Helicopter Show byla 
záchrana osob z lanovky. 

Foto Jan Kostík

Inzerujte v Polsku
602 103 775

STAVEBNÍ 
BYTOVÉ 
DRUŽSTVO 
NÁCHOD

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

kalkulace a tvorby rozpočtů
vytváření plánu oprav
pasportizace objektu

pravidelné servisní prohlídky
rozúčtování spotřeby energií

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA SVJ

Národní  institut rozvoje  N.I.R.  

BESEDA
SU-JOK korejská masáž

Úterý 11. června 2019 v 18:00 hod
Walter Erber

masér a muzikoterapeut

Krámská 29, Náchod , 1. patro
Tel.: 773 220 773
v KLUBU NIRON proběhne 
v pořadu MOJE TÉMA

Přijďte se seznámit s  tradiční 
korejskou masáží Su-jok. Čeká 
na  vás praktická ukázka této 
techniky, součástí besedy bude 
i meditace za doprovodu léčivé-
ho zvuku tibetských mís.

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

NOVINKA - Nealko pivo s příchutí černého rybízu a limetky

Této knize se dá věřit

Otevřená
zahrada

Dobročinný večer 
pro Broumovsko
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