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Příští Echo vychází 13. září 2019

www.novinyecho.cz

září 1748, Marie Terezie potvrdila 

městská privilegia Č. Skalice

Národní buditel pan Hek z  Dobrušky býval i  schopný muzikus. Ta-
kovým, hudebně nadaným sympaťákem, zůstal i  ve  své literární reflexi 
F.L.Věka z románu Aloise Jiráska. Není tak divu, že se právě  v Dobrušce 
a okolních městech koná Mezinárodní hudební festival F.L.Věka. Zasahuje 
geograficky nejen Dobrušku, ale i okolní sídla – například Deštné v Orlic-
kých horách, Opočno či Solnici. Festival se uskuteční v termínu od 14. září 
do 5. listopadu. 

Na letošním ročníku letecké přehlídky CIAF se na letišti v Hradci Králo-
vé představil i historický letoun Blériot XI -  jednomotorový jednoplošník 
(monoplane) vyztužený ocelovými lanky z počátků letectví. Letadlo Blériot 
XI zkonstruoval a vyrobil Raymond Saulnier a Louis Blériot. První let toho-
to letounu se uskutečnil v lednu 1909. Dne 27. července 1909 s ním Louis 
Blériot přeletěl Lamanšský průliv a vyhrál tak cenu listu Daily Mail. Roku 
1910 Blériot XI přeletěl Alpy a 1913 i Pyreneje. S Blériotem XI létal i český 
aviatik Jan Kašpar.                                                                     Foto Mirek Brát

Festival F.l.věka

Přivýdělek
Hledáme spolehlivého distributora novin 
ECHO pro oblast Náchod – Karlův kopec. 

Roznáška o víkendu, možno i s dalšími letáky. 
Vhodné pro studenty, důchodce apod.

Více info na tel. 602 103 775 (nejlépe SMS) 
nebo e-mail: echo@novinyecho.cz

Informace NĚMČINA:  
Dr. Lada Petránková, tel. 603 440 969,  
e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz
Informace ANGLIČTINA:  
Mgr. Pavel Hrabec, tel. 774 374 784, 
pavel_hrabec@centrum.cz

Jazyková škola Gate, Husovo náměstí 789, Náchod
www.gatenachod.cz                   FB: Jazyková škola Gate

NĚMČINA   ANGLIČTINA
výuka  •  překlady  •  tlumočení

- jazykové kurzy 1. - 4. ročník
- konverzační kurzy
- individuální výuka, konverzace
- běžné, odborné 
  a úřední překlady

 

slevy nA oknA 
AŽ 50% 

oknA A dveře
PlAstová oknA
PlAstové dveře

eURooknA

tAnAx
záRUkA 10 let!!

tel. 777 116 547, 739 617 392
nachodokna@tanax.eu

 www.tanax.eu

PRODEJ BURČÁKU 
KAŽDÉ ÚTERÝ A ČTVRTEK Jarmila zemánková, 

tyršova ul. 65, náchod (vjezd na náměstí tgM)

9

Galaxy A10
Našlapaná novinka za výbornou cenu 

6,2 palců Infinity-V HD+ displej

Odemykání rozpoznáním obličeje

13 Mpx zadní a 5 Mpx přední fotoaparát

Osmijádrový procesor

3999 KčNovinka za
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Chybíš nám
Hvězdy Ti nesvítí, slunce nehřeje, už se k nám nevrátíš, 

už není naděje. Prázdný je domov, smutno je v něm,
cestička  k hřbitovu zůstala jen… 

dne 6.9.2019 by se dožil 100 let

pan Zdeněk Hák z Jizbice

vzpomínají manželka Zdeňka, děti Marie a Zdeňka, 
vnuci Martin a Jiřina, pravnuci Michaela, Eliška a Jára. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi

I stromy rozkvetou zas, 
ale Ty už se nikdy nevrátíš mezi nás…

Tichá vzpomínka 
Dne 1. září 2019 uplynul jeden rok, co nás navždy opustila 

po dlouhé nemoci naše milovaná manželka, maminka, 
babička a prababička, 

 
paní Marta Sobolová z Náchoda.

Děkujeme všem, kteří jí spolu s námi věnují tichou vzpomínku.

Stále vzpomíná manžel a dcery s rodinami

Za  velkého zájmu veřejnosti, kdy 
areálem prošlo cca 400 návštěvníků, 
se v  neděli 1. září 2019 uskutečnila 
Posvícenská svatohubertská slavnost 
před barokní kaplí ve  Starém Plese 
na  Jaroměřsku.   Hlavním progra-
mem byla slavnostní mše svatá  od 14 
hodin  celebrovaná josefovským fa-
rářem Mgr.  Petrem Boháčem. Hu-
debně mši svatou  doprovázelo skvě-
lé kvarteto hornistů,  Soubor lesních 
rohů Hradec Králové, vedený Janem 
Šustrem. Průběh pečlivě připrave-
ného kulturního odpoledne profe-
sionálně moderoval doktor Rudolf 
Havelka, ředitel jaroměřského měst-
ského muzea. Velký vděk v projevech 
přítomných hostů zazněl na  adresu 
firem, které opatřil stavební technik 
a  památkář Bc.  Jan Slavík, a  kteří 
společně kapli na  základě nových 
památkářských technologiích kapli 
opravili. Odpolední program za pěk-
ného počasí  vyplnily ukázky vývoje 
lovecké šlechtické hudby, dále pak 
ukázky myslivecké kynologie či účast 
hradeckých sokolníků. Účastníci se 

po 16. hodině rozcházeli a rozjížděli 
do  svých domovů s  mnoha krásný-
mi prožitky a  zážitky z  odpoledne 
s  dotykem duchovna. Sympatické 
je, že  se  Římskokatolické farnosti  
v Josefově,  památkářům Slavíkovým 
z Jaroměře a poctivým řemeslníkům 
a  firmám podařilo úspěšně renovo-
vat unikátní barokní kapli sv. Huber-

ta na Starém Plese, založenou šlech-
ticem  F.A. Šporkem (1662-1738) 
v  roce 1690. Jde o  významnou his-
torickou kulturní  památku, o  první 
a  nejstarší pamětihodnost kultu sv. 
Huberta, patrona myslivců a lesníků 
na území celého Česka (ČR). 

PhDr. Jiří Uhlíř, 
foto Jindřich Polák

Naše poděkování patří MUDr. Hankovi a sestřičce 
Šárce Vlčkové za vzornou péči o naši dceru Andreu 
Poláčkovou v její těžké nemoci. Děkujeme také Mo-
bilnímu Hospicu v  Červeném Kostelci pod vedením 
MUDr. Krále a vrchní sestřičce Ivě Valerové, kteří se o dceru starali. Zvlášť 
velké díky patří za vzornou péči sestřičce Markétě Házové, která se s námi 
o dceru starala v domácím prostředí do poslední chvíle jejího života.

   Manžel Václav a rodiče Zdena a Milan Rýznarovi

Již 5. ročník Městského běhu 
Dobruškou doslova a  do  písme-
ne „proběhne“ 29. září. Start je 
v 10 hodin, prezentace v prostoru 
u  domku F.L.Věka o  hodinu dří-
ve. Startovné je 50,-Kč. 

Svatohubertská slavnost korunovala opravu kaple 
ve Starém Plese na Jaroměřsku

Městský
běh

vzpomínáme
Dne 7.9. uplyne rok, kdy nás opustila naše milá

andulka prokopová 
z Řešetovy Lhoty

S láskou vzpomínáme, manžel s rodinou

že se po  dlouhodobém úsi-
lí podařilo vedení školy obhájit 
potřebu rozšířit prostory své pů-
sobnosti. Po  mnoha jednáních 
vedení školy zastoupené panem 
ředitelem Ing. Ivo Feistauerem se 
od  prvního školního dne začína-
jícího šk. roku přesouvají všech-
ny třídy základní školy speciální 
do nevyužívaných prostor staveb-
ní školy v Raisově ulici, č. p. 677. 
Tímto končí naše působnost v bu-
dově stacionáře v Bělovsi, s nímž 
v uplynulých letech sdílelo proná-
jem odloučené pracoviště základ-
ní školy speciální.  I. i  II. stupeň 

základní školy pro žáky uvedené 
v  § 16 odst. 9 školského zákona 
i  navazující studium praktické 
školy střední, jakož i vedení ško-
ly spolu s  ekonomickým úsekem 
nadále zůstávají v  ul. Jiráskově 
461 nad finančním úřadem. Jsme 
potěšeni, že se nám uvolněním 
nových prostor pro naši činnosti 
dostává odpovídajících podmí-
nek pro vzdělávání handicapova-
ných dětí a můžeme tak důstojně 
a zodpovědně pokračovat v odka-
zu zakladatele naší školy. 

vedení a zaměstnanci PrŠ, ZŠ 
a MŠ J. Zemana

PrŠ, ZŠ A MŠ 
JOSEFA ZEMANA OZNAMUJE,

SČR  MO Náchod pro naše příz-
nivce připravila nový týdenní pobyt 
v  květnu 2020 v  penzionu Hejtman 
v Chlumu u Třeboně. V ceně 4460,- je 
ubytování a využití zařízení penzionu 
(wellness a fitness centrum), plná pen-
ze a doprava z Náchodu a zpět. Bližší 
informace ve vývěsce nebo v klubov-
ně Senior klubu Náchod, Harmonie 
2, kde se můžete přihlásit během září. 
Počet je omezen kapacitou autobusu.

Dne 11. září oslaví 75 roků pan Miloš Zlámal 
z  Náchoda. Hodně štěstí a  hlavně zdravíčka mu 

přejí kamarádi i řidiči. 

Rádi bychom touto cestou poděkovali veškerému personálu oddělení ARO ne-
mocnice Náchod, vedenému primářem MUDr. Petrem Štěpánkem za záchranu ži-
vota našeho milovaného tatínka, pana Václava Fanty. Náchodští lékaři ho přebrali 
v květnu z Krajské nemocnice Zlín, kde ležel na ARO po těžkém, nezaviněném úra-
zu na kole. Jeho stav byl velmi vážný a dlouho nám lékaři nedávali mnoho nadějí, 
že vše dopadne dobře. Velmi oceňujeme nejen stálou a pečlivou práci lékařů, jejich 
kreativitu při nesnadném léčení, ale především obrovskou dávku lidského přístu-
pu, díky němuž pomohli nejen svému komplikovanému pacientovi, ale i nám, jako 
rodině. Po celou dobu víc jak dvouměsíční léčby na ARO Náchod jsme měli pocit, 
že je otec v nejlepších rukou. Lékaři i sestry s námi ochotně komunikovali, ve všem 
nám vycházeli vstříc, a když začal otec dělat pokroky a jeho stav se postupně zlepšo-
val, radovali se s námi a v jeho rekonvalescenci ho podporovali. Společně se sestřič-
kami jsme se radovali z jeho prvního snědeného sousta, z jeho prvních vyslovených 
slov, úsměvů a gest. Když ho poprvé vyvezly sestřičky v křesle na sluníčko, poslaly 
nám fotku. Nemáme dostatek slov chvály, kterými bychom vyjádřili, jak moc si jich 
všech vážíme a jak jsme vděčni. Otec dnes pobývá na středisku následné rehabili-
tační péče pobočky náchodské nemocnice v Broumově a i tam jsme velice spokoje-
ni s přístupem personálu. 

Moc všem doktorům i  sestrám na  ARO děkujeme a  přejeme do  budoucna 
mnoho sil a neutuchajícího optimismu v jejich nelehké a psychicky náročné prá-
ci. Aneb jak řekl jeden z lékařů, když s otcem bylo nejhůře – „Zázraky se dějí“. 
Náchodské ARO skutečně dokázalo udělat zázrak.

Za rodinu děkuje manželka Ivanka Fantová, dcera Daniela Müllerová, 
vnoučata Julča a Hanýsek a všichni další příbuzní.

NODIVSE – NOvoměstská DIVa-
delní SEbranka sehraje 11. září 2019 
ve  20 hodin v  kongresovém centru 
v Pardubicích inscenaci z pera Nicolase 
de la Chesnaye „Odsouzení Hostiny“. 
Výtěžek z  tohoto divadelního předsta-
vení bude věnován Sofince Petrovické 
(1,5 roku), která trpí spinální svalovou 
atrofií 1. stupně (ochabování svalů). 
Vstupné dobrovolné, přijďte podpořit 
dobrou věc. www.nadejeprosofinku.cz

Relax pro seniory Blahopřání

Poděkování

Charitativní 
představení 
od „NODIVSE“

Poděkování
www.realityeu.com 

info: 777 602 884

EU - TIP Komerční objekt v Náchodě – Malé 
Poříčí se třemi byty a velkým komerčním 
prostorem sloužícím  jako obchod a skla-
dy. Obchodní prostory jsou se zázemím, 
kanceláří a kotelnou. Obchod má 2 vstu-
py. V 2NP jsou dva větší byty se samo-
statným vchodem a garsonka.

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
Rodinný dům po rekonstrukci v Českém Meziříčí, pergola, obytné podkroví ......................2 750 000,- Kč          
Rodinný dům se zahradou v Hronově na Příčnici se zahradou ..........................................2 900 000,- Kč                  
Zděný domek na Dobrošově, elektřina, voda, vytápění na tuhá paliva .............................1 290 000,- Kč

Cena: 2 690 000,- Kč

SLEVA
20%
Pro rodiny
min. 2 osoby

platnost do 31. 10. 2019 r.

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

Srdečně zveme všechny zájemce o bruslení na  ledě, aby neváhali a při-
hlásili se včas do naší školy.  Bruslíme již od 1. září v 8:45 na ledě a pak dle 
Rozvrhu na Zimním stadionu  v Náchodě nebo na našich webových strán-
kách. Máme zase připravšeny hry na ledě pro děti, ale chodí s námi bruslit 
již i dospělí. Jestli nestihnete hned první hodinu, tak se můžete v případě 
volných míst k nám po dohodě připojit. Přihlášky a další informace najdete 
na našich stránkách www.brusleniskola.cz nebo na mobilu 733508392.

Bruslíme pro radost !!!
Těší se na vás trenérský tým

Škola bruslení 
je opět tady!!!

vzpomínáme 
„Těžko jsme se s Tebou loučili, těžké je bez Tebe žít, láska 

však smrtí nekončí,  v srdci Tě maminko stále budeme mít.“

Dne 6.9.2019 uplynulo 10 let, kdy nás navždy opustila naše 
milovaná maminka, babička, prababička, sestra a teta, 

paní kateřina vargová z náchoda.
Kdo jste ji znali, věnujte jí s námi tichou vzpomínku.

Stále vzpomínají děti pavel, honza, 
mirek, kateřina, iveta a alena s rodinami.
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Koupaliště a  kemp Broumar 
v  Opočně bude 14.9. hostit me-
zinárodní turnaj ve  skandinávské 
hře kubb, který pořádá Kubb klub 
Vršovka. Ačkoliv česká kubbo-
vá scéna není v  porovnání s  ku-
bbovými velmocemi příliš stará, 
už se stihla zapsat i  do  světové-
ho povědomí, zejména loňským 
3. místem pořadatelského týmu 
na  mistrovství světa ze 164 týmů, 
ale i dalšími úspěchy českých hrá-
čů v zahraničí. Do Opočna dorazí 
i tři týmy z Rakouska a jako hlavní 
hvězdy turnaje se podařilo přilá-

kat švédský tým Blue/Orange, kte-
rý patří ke světové špičce a v roce 
2017 vyhráli i  mistrovství světa. 
Do turnaje se může přihlásit každý 
na  webu http://www.kubbklub.cz, 
i bez předchozích zkušeností. Není 
potřeba se ničeho obávat a  pořa-
datelé rádi každému vše vysvětlí 
a předvedou. Již od čtvrtku se zde 
bude turnaj připravovat a po celou 
dobu budou pro veřejnost k  dis-
pozici hřiště zdarma. Takže plán 
na  víkend je jasný, přijďte se za-
bavit a  poznat skvělou novou hru 
na Broumar. Kubbu zdar! 

V Opočně se chystá mezinárodní turnaj 
ve hře kubb, přijedou i mistři světa 2017

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

Vážení a milí čtenáři,
Čas pro nasmlouvání nejnižších možných cen plynu a silové elektřiny 
na rok 2020 se neúprosně blíží ke konci. Předpokládáme, že již tak vyso-
ké ceny energií s příchodem topné sezóny ještě podraží. Nečekejte až 
to nastane, to bude pozdě…. Zkuste popřemýšlet o naší službě JES…

I pro naše nové zákazníky můžeme ještě zajistit 
na rok 2020 tyto ceny energií:

PrO dOMácnOsTI: 
1)  PLYN    559,-Kč / MWh  se stálým měsíčním platem 0,-Kč
2) SILOVÁ ELEKTŘINA
     ( sazby D01d, D02d, D25d,D26d,D35d, D45d, D56d, D57d  )
     VT  999,-Kč / MWh a nT 999,-Kč /MWh  se stálým měsíčním platem 0,-Kč

PrO POdnIKaTele:
1) PLYN ( maloodběry od 0 do 630 MWh )
     559,-Kč/ MWh se stálým měsíčním platem 0,-
2) PLYN ( středoodběry SO)  individuální poptávka
     ( pro naše zákazníky zatím vše pod 530,-Kč/ MWh )
3) SILOVÁ ELEKTŘINA ( nízké napětí NN – sazby C02d, C03d,C25d, C26d,
      C35d, C45d, C55d, C56d) VT 1345,-Kč/MWh a nT 1345,-Kč/ MWh
      se stálým měsíčním platem 65,-Kč
4) SILOVÁ ELEKTŘINA ( vysoké napětí VN ) individuální poptávka
    ( pro naše zákazníky zatím vše pod 1450,-Kč/MWh ) 
     Vše uvedeno bez DPH.

Vše také naleznete na našem webu www.j-e-s.cz. 
neVáHeJTe. KOnTaKTUJTe nás.

S úctou Váš

ENERGETICKÉ OKÉNKO 188.

team

Vysokov

Mesa Parts s.r.o., Vysokov 112, 549 12  Vysokov, 
Telefon: +420 491 419 811, E-mail: job@mesa-parts.cz
www.mesa-parts.com

Návštěvní den
a prohlídka výrobních prostor

sobota 21. 09. 2019
Mesa Parts s.r.o. Vás zve na prohlídku svých výrobních 
prostor. Prohlídky s průvodcem se uskuteční v sobotu 
20. 10. 2018 v časech 9:00, 10:00, 11:00. V případě 
zájmu se přihlaste na čas dle vašeho výběru na 
telefonu +420 491 419 823 nebo +420 491 419 811.

team

www.mesa-parts.com

Obsluha vícevřetenového automatu

Vašimi úkoly bude
• obsluha dlouhotočného automatu ve třísměnném 

provozu 
• seřizování a korekce nástrojů 
• seřizování stroje 
• průběžné měření a zadávání naměřených hodnot

do PC

Co nabízíme
• perspektivní zaměstnání v moderní firmě 
• kolegiální firemní atmosféru 
• příspěvek na dopravu do zaměstnání 
• příspěvek na stravu 
• 25 dní dovolené 
• příspěvek na penzijní připojištění 
• stabilizační odměny při dosažení určitého mezníku

v délce zaměstnání v Mesa Parts 
• vyšší příplatek za přesčasovou práci a za noční

práci (nad rámec zákoníku práce) 
• firemní kulturní a sportovní akce, dětské dny, 

vánoční dárky aj. 
• zvýhodněné volání v síti Vodafone

Obsluha dlouhotočného automatu

Požadujeme
• schopnost pracovat v týmu a učit se novým věcem 
• zkušenosti z oblasti obrábění výhodou 
• zodpovědnost, přesnost, trpělivost, systematičnost

Kontaktní osoba
Jarmila Lelková
Tel: +420 491 419 823
email: jarmila.lelkova@mesa-parts.cz

Nástup je možný ihned.

V případě Vašeho zájmu
nás kontaktujte.

Těšíme se na Vás.

Vysokov
U nás se pracuje s úsměvem

&

Magnetická rezonance 
pro náchodskou nemocnici
 Zastupitelstvo Královéhradeckého 
kraje bude mít 9. září v  programu 
i bod týkající se nákupu magnetické 
rezonance pro náchodskou nemoc-
nici. Ještě před tím byl  nákup  pří-
stroje potvrzen i  radními Králové-
hradeckého kraje. Podpory  se celé 
věci dostalo i ze strany členů Výboru 
pro zdravotnictví Královéhradeckého 
kraje na jeho srpnovém náchodském 
výjezdním zasedání.  Magnetická re-
zonance je  využívána ve zdravotnic-
tví k zobrazení vnitřních orgánů lid-
ského těla. Přístroj pracuje se silným 
magnetickým polem a elektromagne-
tickým vlněním s  vysokou frekven-
cí. Tento přístroj zatím v  náchodské 
nemocnici chyběl a  pacienti museli 
cestovat za  vyšetřením do  Trutnova 
či Hradce Králové. V souvislosti s ná-
kupem magnetické rezonance jsme 
oslovili náměstka hejtmana Králové-
hradeckého kraje Ing. Aleše Cabicara, 
v jehož gesci je krajské zdravotnictví. 
„Cesta k  magnetické rezonanci pro 
náchodskou nemocnici určitě neby-
la jednoduchá. Královéhradecký kraj 
na nákup zařízení a  nezbytné staveb-
ní úpravy uvolnil částku 46 milionů 
korun. Souhlas vyjádřilo i  Minister-
stvo zdravotnictví ČR prostřednictvím 
komise pro posuzování rozmístění pří-

strojových zdravotnických   prostředků. 
Věřím,  že pořízení magnetické rezo-
nance schválí, jako poslední instance, 
i krajské zastupitelstvo. Pro mě je celá 
cesta, kterou jsem si s  magnetickou 
rezonancí pro náchodskou nemocni-
ci prošel, i  osobním vítězstvím. Jsem 
přesvědčen, že tento přístroj přinese 
do náchodské nemocnice další komfort 
pro pacienty, kteří už nebudou muset 
cestovat   za  vyšetřením do  krajské 
fakultní nemocnice či jiných zařízení. 
Jistě to ocení i  lékaři nemocnice, kteří 
budou mít pro stanovení optimální 
terapie k dispozici i nejmodernější dia-
gnostickou techniku“ říká náměstek 
Cabicar.
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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

V České Skalici se chystá již 12. ročník tamní výstavy vláčků.  Uvidíte 
domácí modelová kolejiště různých měřítek a velikostí, práce dětí z mode-
lářského kroužku, pro nejmenší hrací stolky s vláčkodráhami, venku bude 
jezdit zahradní železnice. Prodej modelářských potřeb a občerstvení zajiš-
těno. Pořádá Modelářské centrum Česká Skalice za podpory města Čes-
ká Skalice a Královéhradeckého kraje. Akce se koná v klubovně tamních 
zahrádkářů v termínu od 20. do 22. září 2019. Otevřeno v pátek a sobotu 
od 9 do 17 hodin a v neděli od 9 do 16 hodin.

Miloš Beneš 2019: Mistr České re-
publiky v  absolutním pořadí a  Mistr 
České republiky v Divizi 3  v závodech 
automobilů do vrchu. 

Ústecká 21 je krásná trať a  i  přes 
pár maličkosti (které se nevyhnou 
žádnému velkému podniku) perfekt-
ně zorganizovaná. Atraktivní závodní 
auta a piloti, (kteří sbírají body na Ev-
ropských tratích), pěkné počasí, velké 
množství diváků, perfektní moderátoři 
a nový povrch tratě posunulo tento rok 
Ústeckou 21 opět o  level výše. Nový 
povrch trochu více klouzal a  tak byla 
jízda pro piloty náročnější - ale o to pro 
diváky zajímavější. 

Miloš Beneš už po sobotním vítěz-
ství obhájil titul z loňského roku - Mis-
tr České republiky v absolutním pořadí 
a titul Mistr České republiky v Divizi 3. 
V  nedělním závodě pak Miloš Beneš 
svedl souboj s  vynikajícím francouz-
ským pilotem Sébastienem Petitem. 
V první závodní jízdě byl časový rozdíl 
mezi oběma piloty pouhých 42 setin 

vteřiny ve  prospěch Sébastiena Peti-
ta. V součtu obou závodních jízd pak 
Petit nad Benešem zvítězil. I tak to byl 
souboj Petit-Beneš pro diváky skvě-
lým vyvrcholením letošní Ústecké 21. 
V  Mistrovství České republiky Miloš 
Beneš i v neděli zvítězil v absolutním 
pořadí a potvrdil tak pozici nejrychlej-
šího českého pilota i v roce 2019. 

I přes vítězství v  jednom z ročníků 
Zóny Střední Evropy a  titulu Mistra 
ČR v  Divizi 1 z  loňského roku, byla 

Ústecká 21 jedním z nejlepších závodů 
Milana Stejskala. Trať mu vyloženě 
sedla a projevilo se i větší soužití s no-
vou závodní technikou, se kterou si za-
číná Milan více a více rozumět. 

Michal Sedláček v sobotu i v nedě-
li ve  své třídě zvítězil a ve  skupině se 
umístil na 2. místě za Milanem Stejska-
lem. Tereza Machová zajela perfektní 
závod a obsadila v sobotu i v neděli 2. 
místo ve třídě E1-1.400.

Text:RS Foto: Stránský

V Olešnici (část Červeného Kos-
telce – pozn. red.) byla dopravní 
nehodou  poničena socha sv. Jana 
Nepomuckého. Cenový rozpočet 
na opravu byl 55 000 korun. V rám-
ci opravy  byla socha i odborně očiš-
těna (zřejmě poprvé v její historii). 

Informační centrum Broumov 
nabízí nově ve svém sortimentu dár-
kové balení mléčné čokolády Carla. 
Balení obsahuje 5 malých čokolád, 
jednotlivě balených, s motivy typic-
kými pro Broumov. Rozšířena byla 
i nabídka piv o nefiltrovaná s podí-
lem živých kvasinek 1l v PET láhvi. 
Další novinkou jsou dva nové druhy 
bylinných sirupů od Camellusu.

V  Městském muzeu v  Jaroměři proběhne další 
přednáška z  cyklu Mezi řádky. Její název je Vý-
chodní Čechy v historii Země. Přednáška proběh-
ne 19. září od 17.30 hodin.  Vstup je volný. Před-
náší Jan Juráček. 

Poněkud smutný a znepokojivý název má výstava 
fotografií Spolku východočeských fotografů, která 
se uskuteční v termínu od 6. do 26. září v českoska-
lické Vile Čerych.  Název výstavy je Bez nás. Slůvko 
„nás“ je zde synonymem lidské civilizace. 

Výstava vláčků Ústecká 21

Oprava 
sochy

„Íčko“ nabízí

Z cyklu
Mezi řádky

Bez nás

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

ÚSPORNÉ 
VYTÁPĚNÍ

Ušetřete až 70% nákladů na vytápění.
Dodáváme špičková tepelná čerpadla s plynulou regulací výkonu.

NÁCHODSKO

PODKRKONOŠÍ,

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ

Žádné černé kotelny 

Žádné vlhké pelety  

Žádné štípání dřeva přes léto

Velká úspora času a sil.

Mitsubishi-Electric  - ZUBADAN / DUO (při -15°C stále 100% výkon)   od 149 000,-
TOSHIBA - SUPER DIGITAL INVERTER TECHNOLOGY     od 129 000,-

Proč tepelné čerpadlo právě od nás
• nízké náklady na topení, úspora až 75%
• žádné zemní vrty nebo zemní kolektory
• stabilní výkon v průběhu celého roku
• celoroční plně automatický provoz
• nižší požadavky na instalovaný příkon a velikost jištění
• získání levné el. sazby tzv. D56 na tepelné čerpadlo 20h. levná sazba

Nainstalujeme Vám:
• Tepelná čerpadla • Klimatizace • Solární systémy 
• Fotovoltaické systémy
Od renomovaných výrobců: PZP, IVT, NIBE, NeoRé, Panasonic 
Dodávka zařízení od projektu po realizaci.

Clima Bohemia s.r.o.
Červený Kostelec, Českoskalická 377, tel.: +420 773 950 060 
E-mail: info@climabohemia.cz  www.climabohemia.cz
Červený Kostelec, Českoskalická 377, tel.: +420 773 950 060 

Vyřizujeme dotace 

z programu 

Zelená úsporám
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Přijmeme kolegu
v Červeném kostelci do Příjemného

a malého kolektivu:

Nabízíme Vám hlavní pracovní poměr, zajímavou 
a stabilní práci v terénu, služební telefon, flexibilní 

pracovní dobu, práci v příjemném kolektivu. 

Topenářské či instalatérské zkušenosti 
výhodou, pokud jsi spolehlivý 

a zodpovědný, jsi u nás vítán. Řidičský 
průkaz skupiny B, nástup možný ihned.

více inFormací a kontakt:
jezek.pavel@climabohemiacz
tel.Číslo: 773 950 060,

www.climabohemia.cz

● Montáže tepelných čerpadel 
● Montáže klimatizačních jednotek 
● Topenářské a instalatérské práce
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Hašpl a.s. Velké Poříčí přijme          SeřizoVače

Požadujeme:
•  vyučen nebo vyučen 

s maturitou ve strojírenském 
oboru výhodou

•  pravidelný třísměnný provoz 
 pondělí - pátek

•  spolehlivost, zodpovědnost

Náplň práce:
•  seřizování a obsluha strojů

Nabízíme:
•  pracovní poměr na dobu
   neurčitou
•  týden dovolené navíc
•  příspěvek na stravování
•  věrnostní program
•  benefity za plnění
   pracovní doby
•  nástupní mzda 27 000,- Kč,
   mzda po zaučení 

 vč. benefitů 31 000,- Kč

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

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

Vedoucí Oddělení správy nemovitostí

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

| Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: 
  1. října 2019 nebo dle dohody
| Přihlášky podávejte do 12. září 2019 do 14:00 hodin
| Podrobné informace na 
   http://www.novemestonm.cz/obcan/mestsky-urad/volna-mista/

| Případné další dotazy o pracovní pozici podá 
  Ing. Libor Pozděna, vedoucí Odboru majetku města, 
  e-mail: pozdena@novemestonm.cz

Červený Kostelec má od srpna t.r. 
elektronickou úřední desku. Umístě-
na je před budou tzv. staré radnice. 
Umístění desky bylo voleno tak, aby 
byla ušetřena přemíry slunečních pa-
prsků dopadajících na  její obrazov-
ku. Přístup na městský web je povo-
len, ostatní weby jsou pro případné 
prohlížení  na zařízení blokovány. 

V Broumově plánují na příští období 
dva investiční záměry, pro které by rádi 
získali i  podporu z  evropských fondů, 
konkrétně IROPu prostřednictvím tam-
ní místní akční skupiny. Jednat se bude 
o  cyklostezku ve  směru na  Otovice 
a nové místo na přecházení u prodejny 
Lidl. Oba záměry mají odhad na částky 
překračující dva miliony korun českých. 

V Novém Městě nad Metují pro-
běhne od 15. do 21. září 41. ročník 
Festivalu české filmové komedie. 
Těšit se můžete například na filmy 
Léto s gentlemanem, Ženy v běhu 
či Teroristka. Ze zajímavých dopro-
vodných akcí jmenujme namátkou 
koncert Báry Basikové či kapely Yo 
Yo Band.

Úředně a elektronicky „Míří i na 
evropskou kasu…“

Festival 
filmové komedie

775 710 521

AGRO
Společnost AGRO CS a.s. se sídlem v Říkově u České Skalice nabízí 

volné místo na pozici:

OBSLUHA ČELNÍHO 
NAKLADAČE 

Požadujeme:

Nabízíme:

• řidičský průkaz skupiny C
• práce ve vícesměnném provozu
• spolehlivost, flexibilita
• nástup ihned

• práci v dynamicky se rozvíjející firmě
• odpovídající mzdové ohodnocení
• firemní bonusy

Kontakt: Martin Matyáš 
e-mail: matyas@agrocs.cz 

tel. 604 206 811

V  prostoru mezi Čes-
kou Skalicí a  Zlíčí nedaleko 
od  Babiččina údolí se nachá-
zí luxusní lokalita nových 
rodinných domků nazývaná 
„Na Hradě“. Své jméno získa-
la po  bývalé tvrzi. Počátkem 
minulého století bylo na úpa-
tí kopce vybudováno známé 
„Adamovo zahradnictví“, 
které kolem přelomu tisícile-
tí skončilo. Následně vznikla 
myšlenka vybudovat na zane-
dbaných pozemcích exkluziv-
ní sídliště rodinných domků, 
které by mělo architektonic-
ky sladěné řešení a  vyzývalo 
k  osídlení stejně smýšlejících 
lidí. V loňském roce tak vzni-
kl na  tomto krásném místě 
komplex rodinných domků 
a restaurace. V současné době 
je k  prodeji již jediný rodin-
ný dům, který je připraven 
k okamžitém nastěhování.

Krásná novostavba 4+kk 
se zastřešeným stáním pro 
auto, kolárnou a  malou za-
hrádkou v  klidové části 
České Skalice v  docházkové 
vzdálenosti do  centra nabí-
zí krásné výhledy, rovinatý 
pozemek a  možnost dalšího 
parkování mimo vlastní po-
zemek. Do  domu se vchází 

přes zádveří, odkud je pří-
stupná šatna s  technickou 
místností a  prádelnou. Dále 
navazuje vstupní hala, odkud 
se vchází do  ložnice, pokoje, 
pracovny, koupelny s  vanou 
a  sprchovým koutem, samo-
statné WC a  obývací pokoj 
s  kuchyní (v  této místností 
je zabudovaný komín). Tera-
sa je přístupná ze 3 pokojů. 
Na  zastřešené stání pro auto 
navazuje kolárna a  branka 
do  zahrady. Dům působí ve-
lice vzdušně, je skvěle dispo-
zičně řešen a umožňuje oka-
mžité bydlení.

Více informací získáte 
na  tel. 775  114  955, kde 
je také možné si domluvit 
prohlídku nemovitosti.

Bydlení na exkluzivním místě

Poslední dům k prodeji

Bližší informace na www.bydleniceskaskalice.cz
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*Rozvedený 50/178/79 hledá 
štíhlou ženu do  43 let, kte-
rá má ráda přírodu, zvířata 
v  rodinném domku na  ves-
nici, dítě není překážkou. Tel. 
603 900 690
*53letá veselá, rozvedená ne-
kuřačka hledá nezadaného 
přítele pro hezké chvíle a vý-
lety. Náchod a  okolí. TEL.: 
607 560 960

*Pronajmu dlouhodobě 
krásný byt 4+kk v  přízemí 
s  garáží a  zahradou v  nově 
zrek. RD v  Olešnici u  Čer-
veného Kostelce. Tope-
ní ústřední na  tuhá paliva. 
Náj.: 7.500Kč + 500Kč zál.
na vodu + el.energie. Kauce 
22.000 Kč, volný od 10/19, tel. 
608 90 30 50 
*Pronajmu dlouhodobě byt 
1+kk, 27m2, 2.NP, plast.okna, 
v domě v NA-Šafránice.  Ná-
j.+zál.+internet 6.500Kč+-
kauce, tel.: 608 903 050

*Pronajmu nový byt 1+1 
50m2, Náchod, Plhovská 695 
(nad prodejnou Krám), 2. pa-
tro, nájem 6000 Kč, celkové 
náklady –elektřina, voda, in-
ternet, TV do 3000 Kč. Kauce 
15000 Kč, tel. 777 606 801
*Pronajmu byt 3+kk, 2. pat-
ro, 70 m2, v Náchodě na Ka-
menici, nejvyšší nabídce. 
Kauce, tel.: 602 575 252
*Pronajmu byt 3+1 v Červe-
ném Kostelci. Tel: 606 643 635
*Pronajmu dlouhodobě byt 
1+1 v  Náchodě – Plhov Pří-
kopy, nájem + inkaso 7200,-
Kč. Kauce dvouměs. Nájem. 
TEL.: 704 327 550
*Prodám družstevní byt 2+1 
ve  Velkém Poříčí. Byt se na-
chází v 3.patře a je po rekon-
strukci. Převod podílu hrazen 
oběma stranami. RK a  jiní 
zprostředkovatelé nevolat!!! 
607 025 786
*Dlouhodobě pronajmu 
pěkný, částečně zařízený 
byt 2+1 v Náchodě, ul. Čes-
koskalická, (4.patro). Nájem 
9500,- včetně všech slu-
žeb a  vlastního sklepa. Tel. 
776  002  433, ihned k  nastě-
hování.

*Prodám byt 2+1, zděný, 
III.patro, v  Náchodě – Ko-
menského ul., (parkovací 
stání k  dispozici, nová plas-
tová okna, nová střecha), 
cena 1  600  000,-Kč. Tel. 
603 997 397
*Koupím byt 2+1 nebo 3+1 
v  OV, Náchod, Č. Kostelec 
a  okolí. Cena dle dispozice 
a  stavu bytu. Platím hotově. 
Tel. 777 605 457
*Prodám zděný družstevní 
byt 3+1 po  rekonstrukci + 
sklep v  klidné lokalitě Hro-
nova, volný od 09.2020. Cena 
1.490.000 Kč. V  případě zá-
jmu volejte na 724 932 91
*Pronajmu částečně zaříze-
ný podkrovní byt v RD v No-
vém Městě nad Metují. Tel. 
606 486 372
*Pronajmeme byt 2+1 63 
m2 v  Novém Městě n. Met 
v centru. Volný od 1.11.2019. 
Tel. 606 192 256
*Koupím malý byt 1+1 
nebo garsoniéru k  rekreač-
ním účelům mezi Nácho-
dem a  Č. Kostelcem. TEL.: 
605 981 943
*Pronajmu byt 1+1 v  Ná-
chodě nedaleko centra. Ná-
jemné 5000,- Kč + elektřina 
Kauce 3 měs. nájem. Volat 
po 19 hod. Tel: 723 577 280
*Prodám nový luxusní 
družstevní byt 3+kk v  Ná-
chodě v  nízkoenergetickém 
domě s vlastním parkovacím 
stáním. Kontakt 730 517 357, 
733 735 709
*Nabízíme k  prodeji nové 
luxusní družstevní byty 
1+kk, 2+kk a  3+kk v  Ná-
chodě. Byty jsou částeč-
ně zařízené a  připravené 
k  okamžitému nastěhová-
ní. Členský vklad je možné 
rozdělit do splátek. Kontakt: 
730 517 357, 733 735 709.
www.sbdnachod.cz

*Pronajmu dům neob. Vy-
sokov. Tel. 608 677 946
*Koupím garáž na  Plhově 
do 200 tis. Kč. Platím hotově. 
Tel.: 604 899 645
*KOUPÍM LES I  S  PO-
ZEMKEM. Na  velikosti ani 
stáří nezáleží, horší stav ne-
vadí. Platím hotově. TEL.: 
773 585 290
*Pronajmu dům Vysokov. 
Tel. 608 677 946

*Prodám kvalitní houby, 
čerstvé i sušené. Dovezu. Tel. 
797 997 311
*Prodám kotel Brutar – 1 x 
použitý, rok starý („nebyl po-
užitý na  vaření  masa“). Tel. 
777 69 15 44
*Prodám pšenici a  ječmen 
400 Kč/g pytle výměnou, 
nebo za 10 Kč, možno našro-
tovat plus 50 Kč. V. Kocourek, 
Slavětín nad Metují email: 
vl.kocourek@seznam.cz tel 
732 381 524
*Štípané palivové dřevo 
na  prodej. Suché nebo suro-
vé. Cena od 600,- za 1 prms. 
Při odběru nad 10 prms sle-
va. Tel.:608 072 171

*Alfons Mucha pohledni-
ce. Koupě – výměna. Tel. 
776 176 032
* Koupím jakékoliv staré 
fotoaparáty a  příslušenství 
- objektivy, staré fotografie, 
reklamní fotografické mate-
riály. TEL.: 777 559 451
* Koupím hodinky PRIM 
a  náhradní díly na  hodin-
ky PRIM - pláště, sklíčka, 
řemínky, ciferníky, strojky 
a  další díly. Platba v  hoto-
vosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bo-
dáky, uniformy, vyzname-
nání i  z  období socialismu 
v jakémkoli stavu. TEL.:603 
549 451
* Koupím staré filmo-
vé plakáty a  jiné. TEL.: 
722 907 510
* Koupím starý betlém, vá-
noční ozdoby a vše o Váno-
cích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý náby-
tek i  celou pozůstalost. 
TEL.:722 907 510

* Koupím staré, nepotřeb-
né i poškozené věci. Hrač-
ky zn.ITES, KDN aj..vláč-
ky TT, HO, MERKUR aj., 
starožitný a  chromovaný 
nábytek, hudební nástroje, 
hodiny, hodinky, fotoapa-
ráty, rádia, voj. věci, ob-
razy, porcelán, automoto 
díly, atd.. Než něco vyho-
díte, volejte 608 811 683

* Koupím staré fotografie, 
fotoaparáty, vyznamenání, 
mince a bankovky, pohled-
nice a  známky. TEL.:724 
020 858

* Koupím veškeré starožit-
nosti např. obraz, sklo, porce-
lán, hodiny, mince, pohledni-
ce, knihy i  celou pozůstalost. 
Peníze na ruku. Přijedu kam-
koliv. Tel. 606 56 49 30

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

*Hledám spolupracovníka 
na stavební práce v okolí Jaro-
měře.tel: 606 643 635
*Prosím poctivého nálezce, 
který vytáhl rybářský prut 
i s navijákem 1.9. u dělící hrá-
ze údolní nádrže Rozkoš. Od-
měna. TEL.: 777 134 202
*Převedu záznamy ze starých 
videokazet na DVD nebo Fleš-
ku. Levně. Tel. 777 554 484
*V pondělí 20.8. jsem ztrati-
la na trase Nové Město n.M.- 
Peklo – Náchod svazek klíčů. 
Pokud je někdo nalezl, prosím 
odevzdejte je v Náchodě nebo 
Novém Městě na policii nebo 
Městském úřadě
*Jsem aktivní šedesátník. Jen 
zájezdy s  CK jsou vždy pro 
dva... Přidá se někdo? Řecko, 
Turecko, Egypt atd. Volejte 
737 409 572

*Prodám skútr Jonway Ita-
lia 50 cm, platná STK, najeto 
8000 km, nový aku, přilba, 
bezproblémový provoz, + ně-
jaké náhradní díly, cena doho-
dou. TEL.: 606 026 134

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

 TEL.: 722 907 510

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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nábytek
koupím - zlikviduju

vyklidím půdu, sklep, dům

SEKÁNÍ ZAHRAD,
POZEMKŮ

Tel.: 730 173 493

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

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

TEL.: 722 907 510 

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

Doučování a konverzace  
v eJ, nJ, čJ

Příprava ke zkouškám, maturitě
TeL.: 776 218 196

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

výrobce dámské módy hledá asistentku
s ekonomickým povědomím a dobrými počítačovými 

Různorodá práce. Dobré finanční hodnocení. 
Více informace na osobním pohovoru. Provozovna: 

Kramolna 118, 547 01 Náchod. Kontaktní osoba: 
Elena Lolova – jednatelka společnosti
elena@ariatex.cz , gsm: 774 510 445

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
 Rodinné domy, bytové domy,

ČS PHM, rekonstrukce, zateplení,
energetický audit

 Kontakt: www.inkopp.cz

Koupím 
auto – moto součástky, 

motocykl, mopeda, bicykl.
Tel. 608 103 810

PřiJmeme
do pracovního poměru
kuchaře, Náchod. 

737 261 570

BYTY

NEMOVITOSTI

RŮZNÉ

   776 622 777
www.realitytichy.cz

PRODÁM

KOUPÍM

SEZNÁMENÍ

AUTO - MOTO

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

HROMOSVODY
Montáž, Opravy

Revize
Tel. 608 677 021

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10
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• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

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

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

vykupujeme starožitný nábytek 
a starožitnosti

Vykupujeme nábytek, obrazy, hodiny, porcelán, 
sklo, dřevo, pohlednice, zbraně, staré motocykly, 
nábytek z chromových trubek do r.1970
Luboš adamec 
malecí 577, nové město nad metují
mob. 608 171 191
e-mail: lubos.adamec74@email.cz
PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

IZOLACE VLHKÉHO ZDIVA 
VENCLÍK

Strojní podřezání
Chemické injektáže

Tel. 604 715 135  www.venclik.com

Jazyková škola GATE oslaví v tomto školním roce 30 let své 
úspěšné existence. Po  celou dobu hledala a  hledá způsoby, 
které studentům učení jazyků zjednoduší a udělají jej zábav-
nějším a  efektivnějším. Oblíbenými se staly „školní výlety“, 
které škola pravidelně pořádá posledních pět let dvakrát roč-
ně – na jaře a na podzim. Účel těchto cest je zejména motivač-
ní. Studenti si v cizině na vlastní kůži vyzkouší, co se naučili. 
A pro mnohé se výlet stává inspirací pro jejich prázdninové 
cesty s rodinou nebo přáteli. Občas uskutečníme i mimořád-
nou akci v blízkém okolí, případně jedeme na adventní výlet.

PAMĚŤOVÉ TECHNIKY USNADŇUJÍ ŽIVOT

Poměrně žhavou novinkou je využití paměťových technik ve výu-
ce jazyků, které studentům usnadňují život zejména při učení sloví-
ček a slovesných vazeb. Protože však paměťové techniky a techniky 
učení obecně mají mnohem širší využití a  vzbudily značný zájem 
nejen u našich studentů, začali jsme v loňském školním roce pořádat 
občasné víkendové semináře pro veřejnost.

Pro koho přesně jsou naše semináře určeny? Studentům od 15 let, 
kterým umožní výrazně snazší a efektivnější zvládání učiva. Máme 
vyzkoušeno, že i  průměrný student dosahuje v  krátké době velmi 
dobrých studijních výsledků. Dospělým pomáhají paměťové techni-
ky v práci i běžném životě. Víte-li jak na to, už nikdy nezapomenete 
nic důležitého. Všechna fakta, seznamy, termíny, jména, čísla atd. 
zůstanou bezpečně uloženy ve Vaší paměti. Starší lidé mohou tyto 
techniky navíc využít k trénování paměti.

UŽ V DOBĚ KAMENNÉ

Lidé v  Česku o  paměťových technikách nevědí prakticky nic, 
v lepším případě něco letmo zaslechli v televizi. Přesto se jedná o vel-
mi starou záležitost. Umění paměti bylo hojně využíváno v antice, 
např. řečníkem Ciceronem nebo Senecou Starším, v pozdějších ob-
dobích je používali W. Shakespeare, teolog Tomáš Akvinský, právník 
Peter z Ravenny, ještě později např. Albert Einstein nebo spisovatel 
Mark Twain. Vědci nedávno zjistili, že tyto techniky jsou patrně ještě 
starší a používali je už lidé v mladší době kamenné. V období rene-
sance začalo umění paměti postupně upadat, protože byl vynalezen 
knihtisk a  lidé začali své vzpomínky takzvaně externalizovat, tedy 
svěřovat je papíru. V dnešní době samozřejmě spíše mobilu, tabletu 
či elektronickému diáři. Všichni jsme někdy zažili, jaká je to hrůza, 
když o svůj nosič informací přijdeme. Nemluvě o tom, že pokud svůj 
mozek netrénujeme, podává čím dál chabější výkony.

NÁRODNÍ TÝDEN TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

V  Česku si paměťové techniky teprve vyšlapávají svou cestu, 
ale na západ od našich hranic jsou s nimi již delší dobu seznamo-
váni studenti na  univerzitách. V  Německu je dokonce přednáší 
Češka – paní Dr. Michaela Karsten, trojnásobná mistryně světa 
a světová rekordmanka v paměťovém sportu. Ale i u nás se blýs-
ká na časy. Uveďme dva příklady za všechny: Západočeská uni-
verzita v Plzni nabízí svým studentům od tohoto akademického 
roku kurzy paměťových technik. A od roku 2005 se každoročně 
koná akce nazvaná Národní týden trénování paměti. Konečně se 
snad začíná pracovat na tom, abychom si opět vzpomněli, jak si 
pamatovat.

Kromě své nesporné užitečnosti mají paměťové techniky ještě 
jednu výbornou vlastnost. Jsou totiž zábavné, takže učení pře-
stává být mučení. Člověk znovu nachází svou dávno ztracenou 
radost z poznávání a učení.

Více informací o pořádání seminářů
Vám podáme buď na mailové adrese

lada.petrankova@gatenachod.cz
nebo na telefonním čísle 603 440 969

(mezi 9.00 – 14.30 hod. nebo SMS)

Naučte se jazyky pomocí 
paměťových technik

Obchodní družstvo Impro
Zábrodí, Končiny 111

provozovna dřevovýroby Zábrodí, Končiny
nabízí: 1 volné místo

DĚlníK/CE v DŘEvovÝRoBĚ,
vÝRoBCE PAlEt

jednosměnný provoz

místo výkonu práce: Zábrodí, Končiny

mzda  od  17 000,-  měsíčně

Kontakt: pí. Prouzová tel. 491 445 206
personalni1@odimpro.com

nástuP možnÝ ihnED

NAVITA a.s 
v Olešnici u Č.Kostelce

Podrobnosti na tel.
604 733 110, paní Pavlová

přijme
řidiče dodávkového vozu 

do 3,5 t na zkrácený pracovní úvazek.
Vhodné pro aktivní důchodce.

VYJÍŽĎKY 
NA KONÍCH

Náchod – Babí, ul. Pavlišovská
PRO ZAČÁTEČNÍKY 

(cca od 5 let)
▪ Základy komunikace a práce s koňmi
▪ Základní výcvik
▪ Jízdy na koních na jízdárně
▪ Vyjížďky do přírody s doprovodem

PRO POKROČILÉ
▪ Vyjížďky do okolí
▪ Jízdy na koních na jízdárně

Dohled instruktorů, hodní a klidní 
koně a poníci, individuální přístup

Dárkové poukazy

KONĚ BABÍ – tel. 608 66 77 32 
p. Prouza Pavel – majitel
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro firmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA
od 59,-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

JANA SRUBJANOVÁ
nabízí ROZVOZ OBĚDŮ
www.rozvozspecialit.cz

tel: 603 422 845
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S  novým školním rokem rozší-
ří své pole působnosti Volejbalo-
vé centrum nad Metují (VoCe). 
„Nově chceme rozjet minivolejbal 
na  čtyřech dalších školách,“ říká 
Roman Ptáček, předseda VoCe. 
K  už třem fungujícím (ZŠ Krčín, 
ZŠ Komenského a  ZŠ Provodov) 
bude nově Volejbalové cent-

rum nad Metují učit odbíjenou 
také na  Malecí, Novém Hrádku, 
v Dobrušce a v Českém Meziříčí.

„V  současné době děláme ná-
bory, takže uvidíme, kolik dětí se 
k  nám připojí,“ odmítá prozradit 
čísla, o  nichž by se novoměstské 
VoCe mohlo rozrůst. „V  daném 
místě jsme většinou domluveni 

na  spolupráci s  ředitelem školy 
s tím, že dodáme trenéry,“ upřes-
ňuje nově vznikající spolupráci 
Roman Ptáček.

Podle jeho slov je už připravena 
celooddílová metodika, v  plném 
proudu jsou rovněž trenérské se-
mináře a  chystají se i  společná 
soustředění. „Všech sedm škol 
bude mít vždy na podzim a na jaře 
jednotné soustředění. Doposud 
jsme tato soustředění měli formou 
víkendovek, kde bývalo kolem 
patnácti až dvaceti dětí, po tomto 
rozšíření se budeme muset při-
pravit na  pět, možná šest desítek 
dětí,“ hledí už do  nijak vzdálené 
budoucnosti předseda VoCe.  

Připravil M.Rojšl.

Minivolejbal se rozjíždí na dalších školách

Ve  Výstavní síni Broumovska je 
až do 6. října k vidění výstava prací 
krkonošského malíře, grafika a  ilus-
trátora Friedricha Iwana. Výstava se 
koná u  příležitosti 130. výročí malí-
řova narození. 

Soutěžíme v kategoriích muži, ženy a děti. 
Možnost zapůjčení praku na místě.
Sejdeme se v  neděli 15. září od  12:30 
v areálu sokolovny - házenkářského hřiště 
TJ Sokol Krčín v Novém Městě nad Metují.
Občerstvení zajištěno.

Dílo krkonošského 
malíře

Sportovní klub 
Krčínský prak z.s. 

23. ročník soutěže 
ve střelbě z praku 

„Krčínský prak 2019“

zve všechny kluky a holky, 
dámy a pány na 
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O nejstarším řemesle na Náchodsku
Prostituce bývá často označována jako nejstarší řemeslo světa. A bylo velmi 

výdělečné. Nemůžeme se proto divit, že se prostituce rozvíjela ve všech oblas-
tech a to i u nás na Červenokostelecku. Jestli vás zajímají podrobnosti o míst-
ních nevěstincích, jak se k nim stavěla městská správa a jaké zajímavosti se 
vztahovaly k lehkým děvám, přijďte na besedu s Richardem Švandou ve čtvr-
tek 19.9. od 17 hodin do knihovny Břetislava Kafky v Červeném Kostelci

VELKÝ BASKETBALOVÝ NÁBOR
Přijď poznat nové kamarády a kamarádky!

Pro všechny dívky a chlapce ročníků 2012 a starší.
Oddíl basketbalu TJ SPŠS Náchod 

pořádá nábor nových hráčů 
Tréninky úterý a pátek 
od 16 hodin v tělocvičně školy 
SPSŠ stavební a OA Náchod
(ul. Pražská 931).

Kontakt: Pavel Prouza 
(+420 608 667 732)
https://basketnachod.webnode.cz/

Dolní Radechová 273 tel.: 491 428 439, 777 595 981

NABÍZÍME PRODEJ 
PŘÍRODNÍHO KAMENE 
RŮZNÝCH BAREV

Den s technikem
17. - 18. 9. 2019

• ukázky aplikačních
    technik
• grilování kýty

Náchod
Na Hamrech 874
po - pá: 7.00 - 17.00 |so: 8.00 - 11.00

Kolo
štěstí
vytočte sivlastní slevu– nám nevadí, že má už dva roky milence a vy o tom ještě nevíte.

NÁCHOD  |  JAROMĚŘ  |  DOBRUŠKA  |  RYCHNOV N. KN.

www.stamont.eu800 404 010

Věrnostní 
sleva pro 
každého

...ano, i vaši manželku

ECHO 105x130 mm 4B 2019 „Manželka“




