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9. listopadu 1952 se v  Náchodě narodil Doc. RNDr., Paed-

Dr. Václav Ducháč, Ph.D., vysokoškolský pedagog, zoolog 

a biospeleolog. Uznávaný odborník 

zejména v entomologii, autor mnoha 

odborných statí a spoluautor 

významných pub-

likací.

Jazykové kurzy. Info 603 440 969

letní slevy !!!
okna a dveře

Plastová okna 
a dveře

gaRážová vRata
stavební PRáce

tanax
záRuka 10 let!!

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

 www.tanax.eu

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

SVATOMARTINSKÁ 
VÍNA  2021

eko

q Přírodní krmítko pro ptáky

EKO spol. s.r.o., T. G. Masaryka 295

LAKUJEME VYPALOVANÝMI
PLASTY

KOVOVÉ DÍLCE DO VELIKOSTI:
2600x1800x2000 celková výška

tel.: 491 452 841, www.lakovna-eko.cz

NĚMČINA
překlady 

běžné, odborné, 
soudní

Tel. 603 440 969 
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www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Chata na zajímavém oblíbeném 
místě u lesa na Kramolně. Jedná se 
o zděnou, udržovanou chatku  se sklení-
kem umístěnou na okraji rekreační zóny. 
Objekt je vybaven v suterénu koupelnou  
a splachovacím wc.

Prodej zemědělského stavení s pozemky v Bohdašíně, dva rod. domy..............................9 490 000,- Kč
Menší pozemek se stavbou chalupy nedaleko města Náchoda na Babí ..............................1 590 000,- Kč
Pronájem komerčních prostor v Náchodě v centru, vstup z pěší zóny ...........................10 000,- Kč/měs.
Prodej prvorepublikové vily v rekreační lesní oblasti Kersko .................................................... info v RK
Prodej rozhledny na vrcholu Černé hory, zajímavá investice ..........................................25 000 000,- Kč

Cena: 1 590 000,- Kč

Nové pavilony Oblastní nemocnice 
Náchod s  sebou přinesly celou řadu 
provozních změn. Nejsou to jen nové 
prostory, ale také nové postupy práce, 
například zcela nová organizace ope-
račních výkonů. Samostatné operační 
týmy, které dříve pracovaly na  oddě-
lených operačních sálech jednotlivých 
oborů, se v  nových pavilonech spojily 
do  nového týmu Centrálních operač-
ních sálů. Primářem nového oddělení 
se stal MUDr.  Karel Dohnal, který se 
téměř celý svůj profesní život věnoval 
chirurgické JIP v náchodské nemocni-
ci. Více než rok také působil jako lékař 
v Saudské Arábii.
Kolik operačních sálů máte na staros-
ti?

Nově máme sedm operačních sálů. 
Jeden z nich je ale zatím v rezervě, po-
čítá se s ním do budoucna jako s robo-
tickým sálem. Ostatní sály jsou nyní 
využívány v  závislosti na  personálních 
možnostech na  maximum. Sály využí-
vají všechny operační obory – tedy chi-
rurgie, ortopedie, urologie, gynekologie 
a  ORL. Snažíme se všem vyjít vstříc, 
protože dohánějí výpadek z covidového 
období.
Jaké změny v operativě přišly s přestě-
hováním do nových pavilonů?

Na nové prostory a podmínky jsme si 
museli trochu zvykat a učit se v nich po-
hybovat a fungovat. Centralizace opera-
cí s sebou přinesla ale také vyšší nároky 
na  personál. Například sálové sestry 
z bývalých oborových sálů se musí na-
učit instrumentaci dalších oborů, aby 

mohly pracovat na všech sálech a byly 
s ostatními sálovými sestrami vzájemně 
zastupitelné, což se ne vždy daří. Byli 
jsme proto nuceni přijmout nové pra-
covní síly. Jejich zapracování však není 
otázkou dnů, ale několika měsíců. Změ-
nily se také pracovní postupy a logistika 
sterilizace nástrojů. Součástí Centrál-
ních operačních sálů je totiž také cen-
trální sterilizace. Mimochodem, tam by 
optimálně měla začít cesta každé sálové 
sestry. Na sterilizaci má možnost se se 
všemi nástroji seznámit a  naučit se je 
rozeznávat.
Zde se tedy sterilizují nástroje pro ce-
lou nemocnici…

Ano a  nejen to. Technickou kapaci-
tu máme dostatečnou na  to, abychom 
mohli sterilizovat nástroje i pro zařízení 
mimo ONN, např. ambulantních léka-
řů z okolí. Tuto službu již poskytujeme 
a budeme se snažit rozšířit ji tak, aby-
chom efektivně využili i některá speci-
alizovaná zařízení – např. plazmovou 
sterilizaci. Zde narážíme na  relativní 
nedostatek pracovních sil, proto rádi 
uvítáme každého, kdo by měl o  tuto 
kvalifikovanou a  zodpovědnou práci 
v moderním prostředí zájem.
To musí být velmi propracovaný sys-
tém, aby se všechny nástroje po sterili-
zaci zase vrátily tam, kam mají…

Přesně tak. Centrální sterilizace je 
taková nemocniční továrna. Každý ná-
stroj v  dohledné době bude označen 
datametrickým kódem. Kromě toho, 
že samozřejmě musíme nástroje vrátit 
tam, kam patří, se chystáme ještě sledo-

vat oběh každého nástroje v rámci na-
šich operačních sálů. Aktuálně máme 
proto vypsané výběrové řízení na  in-
formační systém, který bude mimo 
jiné sloužit k  tomu, že použití a  cesta 
každého nástroje bude zaznamenána. 
Tak budeme mít kontrolu nad tím, jak 
jsou nástroje využívány a  opotřebová-
vány, systém nás bude upozorňovat, že 
po určitém množství oběhů je potřeba 
provést u  některých nástrojů servis, 
například ostření či promazání, apod. 
Z nařízení EU je nutné evidovat každý 
nástroj, který je na  operačním sále při 
konkrétní operaci, my tuto povinnost 
ale využijeme právě i k tomu, abychom 
měli přehled o  využití našeho vybave-
ní a péči o ně. Nový informační systém 
nám umožní sledovat náklady jednot-
livých operačních výkonů, evidenci 
spotřebního materiálu a  jeho včasné 
doplňování. Zároveň dojde k centrální-
mu plánování operací na  jednotlivých 
sálech. Obrovský nárůst moderních 
technologií a jejich efektivní využití nás 
přivedl k  angažování biomedicínského 
technika v rámci našeho týmu.
Jako první v republice má náchodská 
nemocnice na  operačních sálech tzv. 
videomanagement. Co tato technolo-
gie umožňuje?

Tyto nové technologie ještě nejsou 
stoprocentně odladěné. Některé věci 
ještě čekají na zprovoznění. Už nyní ale 
nahráváme do záznamu dle přání ope-
ratéra např. laparoskopické operace pro 
edukační účely, do budoucna počítáme 
s  přenášením dění na  sále do  konfe-
renčních místností, včetně obousměr-
né komunikace mezi místnostmi. Tato 
technologie umožňuje i online konzul-
tace operatéra s např. primářem přísluš-
ného oboru přes jeho mobilní zařízení – 
jak verbálně, tak zobrazením problému 
v operačním poli – ať už laparoskopicky, 
či otevřeně prováděného výkonu. Takto 
lze vyřešit řadu problémů i  na  dálku, 
bez nutnosti osobní účasti. 
Vy sám ještě také operujete?

Téměř celý profesní život jsem měl 
na  starosti chirurgickou JIP. Těžko 
bych se nyní smiřoval s tím, že už budu 
pouze „úřednicky“ řídit chod operač-
ních sálů a  sterilizace. V průběhu týd-
ne mám vyčleněný jeden operační den 
a  3 hodiny poradnu v  ambulantním 
pavilonu. Provádím standardní laparo-
skopické výkony břišní chirurgie a spe-
ciálně laparoskopické výkony při reflux-
ním onemocnění žaludku a monstrózní 
obezitě (bariatrickou chirurgii).

Lucie Chytilová

Operační sály v náchodské nemocnici jsou výzvou pro personál

Tradiční rozsáhlá a  oblíbená pře-
hlídka regionální tvorby (malba, 
kresba, grafika, fotografie, koláž, 
plastika). Vernisáž je v pátek 19. listo-
padu v 17 hodin v Galerii výtvarného 
umění Zámecká jízdárna, Náchod.

Náchodský výtvarný podzim 
38. ročník přehlídky umění regionu.

(20. 11. 2021 – 9. 1. 2022)

Servis a seřízení plastových,
hliníkových oken a dveří
a dřevěnných euro oken

Poskytujeme pro koncové
zákazníky i organizace.

Provádíme odborné revize
a posudky oken a dveří.

Dále opravy kování, promazání, seřízení,
výměny opotřebených a nefunkčních dílů.

Kontakt: +420 773 113 133
E-mail: servisokendveri@seznam.cz
https://servisokendveri.webnode.cz/

V  polovině října byla odhalena 
pamětní deska Dr.  Ing.  Bohusla-
vu Horákovi, významnému čer-
nilovskému rodákovi, osobnosti 
protinacistického a  protikomunis-
tického odboje v  Československu, 
manželovi JUDr. Milady Horákové. 
Deska je osazena na budově bývalé 
evangelické školy, ve které se Bohu-
slav Horák 22.2.1899 narodil, což je 
dnes Kulturní a spolkový dům. Pa-
mětní desku financovala Obec Čer-
nilov. Její návrh a  podobu vytvořil 
kameník Hynek Shejbal z  Josefova 
ve spolupráci se svou ženou a dce-
rou. 

Komunistický režim chtěl, aby 
osudy mnohých lidí i  jejich odkaz 
byly zapomenuty. Odvaha a stateč-
nost Bohuslava Horáka a jeho rodi-

ny jsou však stále velkou inspirací 
pro nás i pro další generace. Pamět-
ní deska na Kulturním a spolkovém 
domě v Černilově by nám to měla 
stále připomínat.

Jana Žárská

Josefovský kameník vytvořil pamětní desku

 
Vzpomínka

1.11. 2021 uplynulo 25 let od smrti našeho 
milovaného syna, bratra, tatínka  

Antonína Adlera ml.  
Letošní rok by se též dožil devadesátých 

narozenin jeho otec

Antonín Adler st. 

Vy, kdož jste je znali, vzpomeňte, prosím, s námi.  
Děkuje zarmoucená rodina

Vzpomínka
Dne 22. října 2021 uplynou tři roky,

co nás navždy opustil 

pan Bohumil Šula ze Zlíčka.
Kdo jste ho znali a měli ho rádi, vzpomeňte s námi.

S úctou a láskou vzpomíná manželka,
dcera a syn s rodinami.

Až do  15. listopadu si můžete pro-
hlédnout v  oddělení pro dospě-
lé Knihovny Barunky Panklové 
v  České Skalici výstavu fotografií 
Ing.  Zlatko Hála: Fotografie z  cest. 
Své snímky z  let 1970–1975 vysta-
vuje Ing.  Zlatko Hála, který praco-
val ve Stavostroji v  letech 1951–1983 
v obchodním oddělení a jako tlumoč-
ník navštívil mnoho zemí, mimo jiné 
i  Súdán a  Irák, ze kterých fotografie 
pocházejí. Snímky jsou vystaveny tak, 
jak je autor zachytil. Je zachován čtver-
cový formát. Byla použita jen drobná 
retuš nečistot při převodu diapozi-
tivů do  digitální podoby. Výstava je 
ke zhlédnutí v době provozu oddělení, 
úterý až čtvrtek 12.30–17.30 hodin, 
pátek 8–11 hodin.

FOTOGRAFIE Z CEST

Ke konci roku skončí na pozici ředi-
telky Krajského úřad Královéhradec-
kého kraje Ivana Křečková. Krajský 
úřad vedla celých 21 let, a to od zříze-
ní krajů v roce 2000. Z pozice odchází 
na základě vlastního rozhodnutí.
   „Paní ředitelka byla u  toho, když 
před jednadvaceti lety uspořádání 
krajů v  té podobě, v  jaké jej známe 
dnes, v  naší zemi vzniklo. Patří jí 
velké poděkování za  její práci, jíž se 
významně podílela na  zřízení kraje, 
vytvoření systému jeho fungování 
přenesené státní správy a  samosprá-
vy, za  její přispění ke  zdárné trans-
formaci systému okresních úřadů 
pod kraj, ale i za zvládnutí všech vo-
leb a mnoho dalšího v posledních 21 
letech či za záchranu bývalého pivo-
varu, dnešního sídla Královéhradec-

kého kraje,“ píše v děkovném dopise 
hejtman Martin Červíček. 
Ivana Křečková působila ve  vedení 
krajského úřadu od  doby jeho vzni-
ku, kdy se kraje postupně přetváře-
ly z  okresních úřadů. Krajský úřad 
začala vést s  56 zaměstnanci v  pro-
storách hradeckého kongresového 
centra Aldis. Následně kraj našel své 
místo ve Wonkově ulici, kde působil 
až do prosince roku 2007, kdy se pře-
stěhoval do  svého současného sídla, 
budovy bývalého pivovaru v  centru 
Hradce Králové.
   Na pozici současná ředitelka kraj-
ského úřadu skončí k  31. 12. 2021. 
Hejtman do té doby vyhlásí výběrové 
řízení na její náhradu. Kandidáta ná-
sledně hejtman jmenuje po souhlasu 
ministra vnitra.

Krajský úřad čeká změna vedení

Bohužel již podruhé neproběhl 
Český den proti rakovině v  tra-
dičním termínu druhou středu 
v  měsíci květnu jak na  východě 
Čech, tak i  v  celé České republice. 
Z důvodu ochrany celé společnosti 
proti hrozbě koronaviru byl květ-
nový termín jubilejního 25. roční-
ku této veřejné celonárodní sbír-
ky opět odvolán a  akce přesunuta 
na příznivější dobu, tedy na středu 
29. září. V  loňském roce mnohé 
dlouhodobě spolupracující subjek-
ty, především z  řad středních škol, 
z důvodu v regionu se rychle šířící 
epidemie na poslední chvíli odřek-
ly svou účast. Letos však již byla 
situace o  poznání lepší. Kampaň 
byla zaměřena na prevenci nádorů 
ledvin, močového měchýře a  pro-
staty, jejichž výskyt je u nás bohu-
žel vysoký. V  zájmu snížení rizika 
všech typů nádorů i odolnosti proti 
chorobám vůbec by si měl každý již 
od  mládí osvojit způsob života za-
hrnující pravidelnou fyzickou akti-
vitu, zdravou výživu a duševní po-
hodu, na což upozorňovaly i letáky. 

Celkem se do  prodeje symbolic-
kých kytiček měsíčku lékařského se 
zelenou stužkou zapojilo 32 skupin 
dobrovolníků z  Náchodska, Trut-
novska, Jaroměřska, Broumovska, 
Policka a  Novoměstska, z  toho 12 
středních škol, jejichž přínos sbírce 
je vždy největší. Do  spolupráce se 
zapojila mnohá zdravotnická zaříze-
ní, informační centra a další obětaví 
dobrovolní prodejci v regionu. Zno-
vu se také osvědčil stánek náchod-

ské Ligy proti rakovině na náměstí. 
Ochota veřejnosti přispět na  tuto 
tradiční sbírku byla značná. Histo-
ricky nejlepší výsledek z  roku 2019 
náchodská Liga proti rakovině letos 
překonala o 32 563 Kč, což je napros-
to nečekaný úspěch! Na celorepubli-
kový účet sbírky bylo celkem pouká-
záno 311 299 Kč. Nelze zde jmenovat 
všechny dobrovolné prodejce, velké 
uznání si však zejména zaslouží 
studenti a  pedagogové Střední prů-
myslové školy stavební a Obchodní 
akademie arch. Jana Letzela Náchod, 
která přispěla vybranou částkou 
v  rekordní výši 65  373 Kč, na  dru-
hém místě pak Střední průmyslová 
škola Otty Wichterleho – Centrum 
propagační tvorby a polygrafie Vel-
ké Poříčí s  42  833 Kč, dále potom 
Gymnázium Jaroslava Žáka Jaroměř 
s vybranými 38 128 Kč a  také Vyšší 
odborná škola zdravotnická a Střed-
ní zdravotnická škola Trutnov, která 
vybrala 29  146 Kč. Velmi také po-
mohli skauti z Náchoda a Červené-
ho Kostelce, kteří dohromady ode-
vzdali 18 046 Kč. 

Upřímné poděkování patří všem 
prodejcům – žákům, studentům 
i jejich pedagogům, skautům a dal-
ším dobrovolníkům, především 
pak členům výboru LPR Náchod 
za  jejich obětavý přístup k  organi-
zaci sbírky. Velký dík za spolupráci 
také patří každoročně pracovníkům 
a pracovnicím České pošty Náchod 
a jejího depa. Celý náš region je již 
po mnoho let oblastí, kde má Čes-
ký den proti rakovině vždy vstřícné 
přijetí a  podporu veřejnosti, mno-
ha dárců z  řad občanů. A  nemění 
na tom nic ani složitá covidová situ-
ace. Srdce příznivců sbírky zůstala 
i  v  nelehkých letech otevřená pro 
pomoc druhým. Zároveň je také 
důležité, že významná část výtěž-
ku sbírky se rok co rok vrací zpět 
do regionu, v první řadě pro Hospic 
Anežky České v  Červeném Kos-
telci. Děkujeme a ze srdce přejeme 
všem hlavně pevné zdraví!

MUDr. Vladimír Müller,
Ing. Libuše Kučerová

a Mgr. Renata Lelková, Liga 
proti rakovině Náchod, z. s.

Poděkování za podporu Českého dne proti rakovině 2021
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SKLADOVACÍ 
PROSTORY 

VYUŽIJTE NAŠICH SKLADOVACÍCH 
PROSTOR V CENTRU NÁCHODA

CDS s.r.o. Náchod
Kladská 286, 
547 01 Náchod

www.cdsnachod.cz

kapacita až 2 500 EUR palet -

regálový systém -

3 nakládací rampy pro kamiony -

nájezd do haly pro dodávková vozida -

objekt elektronicky zapezpečen - 

Tel.: +420 725 761 401
www.cdsnachod.cz
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Červený
Kostelec
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Plhovská

Za Teplárnou

Raisova

Kamenice

Tepenská

Borská

Masarykovo
náměstí

Husovo
náměstí

Autobusové
nádraží

Kladská 286

Telefon: +420 725 822 483 
E-mail: sklad@cdsnachod.cz 

Pondělí – Pátek: 6.00 – 14.00 hodin

KSK BONO s.r.o.
výrobce krmiv pro psy a kočky

přijme zaměstnance pro provoz v Heřmanicích a Brodě (u Jaroměře)

ELEKTRIKÁŘ, ELEKTROMECHANIK
Požadujeme:  l vzdělání v oboru, vyhláška 50 §6
  l zkušenost se seřizováním provozních zařízení výhodou

Nabízíme:   l stabilní zaměstnání, příspěvek na obědy 
   l pracovní smlouvu na dobu neurčitou
   l nástup možný ihned nebo dle dohody

Kontaktní osoba: M.Jošt, tel.: 737 229 181,
martin.jost@mispolgroup.eu 

Tel. 777 24 86 24 
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TaKOváTO Křesla šKOlnÍ POTřeby

TELEVIZNÍ DOTACE
- Novasport 3, 4 a Eurosporty do Vaší televize
- Montáž nového satelitu u Vás zdarma
- Nemůžete mít satelit? Zprovozníme televizi
  přes internet s 50% slevou

Tel.: 778 880 006

MV č.34/2016 Sb. 

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

 

 

 

Společnost Microtherm CZ s.r.o, vyvíjí, vyrábí a prodává teplotní senzory, 
omezovače teplot, regulátory a speciální aplikace na řízení teploty 

Microtherm CZ s.r.o., 
K Drůbežárně 178,               
549 54 Police nad Metují      
www.microtherm.cz 

Zájemci hlaste se:                                     
Miloslava Klimešová 
Telefon: +420 491 511 404 
E-mail: miloslava.klimesova@microtherm.cz    
 

Nabízíme:  
• Zázemí silné mezinárodní společnosti 
• Motivující finanční ohodnocení  
• Mimořádný příspěvek na dovolenou  
• Penzijní pojištění ve výši 200 Kč/měsíčně  
• 25 dnů dovolené  
• Benefitní systém Cafeterie  
• Dotované stravování  
• A mnoho dalších výhod… 

- Kvalitář/ka s Němčinou 
- Procesní Inženýr 
- Mechatronik – seřizovač s praxí 

(mechanika/elektro) 
- Manipulant 

 

Nově hledáme do našeho týmu 

NĚMČINA, ANGLIČTINA výuka
překlady

tlumočeníTel. 603 440 969 (NJ)    Tel. 774 374 784 (AJ)

Hotovostní půjčka 5.000 až 70.000 Kč

www.expresscash.cz

775 710 521

půjčka
Nejrychlejší

Velká soutěž 

o auto

.000 až 70

Velká soutěž 

o auto

EC19051_inzerce_Auto_105x50mm.indd   1 03.10.2019   14:10:38
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Přípravy zimních novin Kladského pomezí vrcholí
Tradiční zimní vydání turistic-

kých novin Kladského pomezí je 
téměř hotovo. Na  pultech infor-

mačních center bude k  dostání 
zdarma v  průběhu listopadu 
a  od  stejné chvíle si jej bude-

te moci přečíst i  v  elektronické  
podobě na našich webových strán-
kách www.kladskepomezi.cz. 

V novinách najdete hned něko-
lik tipů na  pěší výlety malebnou 
zimní krajinou Kladského pomezí. 
Už jste se někdy prošli zasněženým 
Babiččiným údolím nebo navštívi-
li ledové království skalních měst 
v Adršpachu a Teplicích nad Metu-
jí? Rodiny s dětmi mohou vyrazit 
na  procházku po  nové Cestě psa 
Voříška, která vede po červené tu-
ristické trase z Hronova do Zlíčka. 
Inspirací pro její vznik byla Psí po-
hádka z  knihy Devatero pohádek 
od Karla Čapka.

Vyšlápnout si můžete také 
na  rozhlednu Žaltman na  stejno-
jmenném vrcholu Jestřebích hor, 
která letos v  září oslavila roční 
výročí od  svého otevření. Při této 
příležitosti zde byly osazeny nové 
infotabule a  do  konce letošního 
roku přibydou na nejvyšší vyhlíd-
kovou plošinu i panoramatické fo-
tografie s  popisky. Zimní přírodu 
si můžete užít i  v  okolí Jaroměře 
výpravou do  Ptačího parku Jo-
sefovské louky, který se rozkládá 
v nivě řeky Metuje. Pokud budete 
mít štěstí, můžete zde spatřit i di-
voké koně a pratury, kteří se starají 
o jejich „údržbu“.

U příležitosti blížícího se deseti-
letého výročí od úmrtí spisovatele 
Josefa Škvoreckého vás pozveme 
na  procházku po  jeho rodném 
Náchodě. Významné výročí letos 
oslavilo i Nové Město nad Metují, 
které si připomnělo 520 let od své-
ho založení a vydalo novou fotopu-
blikaci s názvem „Město na skále“.

Na  vánoční akce vás nalákáme 
do Červeného Kostelce a předsta-
víme i novinky, které na příští rok 
chystají ve  Rtyni v  Podkrkonoší. 
Součástí novin bude již tradičně 
zimní mapa s  vyznačenými lyžař-
skými trasami a seznamem skiare-
álů.

Text a foto:
Bc. Markéta Tomanová

Náchod, Běloveská 318  | m: +420 778 002 270 

Připravujeme nové výrobní linky
Operátory montáží
Seřizovače strojů
Ú d r ž b á ř e
K v a l i t á ř e
S k l a d n í k y
Vý ro b n í  m i st r y
N á k u p č í

Modernizujeme 
Rosteme

Proto HLEDÁME právě Vás!
Nabíráme

q 103. výročí vzniku samostatného Československa si 28. října připomněli 
v  Náchodě již tradičně představitelé města ve  spolupráci s  náchodskými So-
koly a členy Klubu vojenské historie Náchod u památníku padlým legionářům 
a  náchodským sokolům před budovou sokolovny a  také u  pomníku obětem  
1. a 2. světové války v Bělovsi. 
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ČASOVĚ
OMEZENÁ 
AKCE

chemické výrobní družstvo,

 tradiční výrobce a distributor kosmetiky a nátěrových hmot
 se sídlem v Novém Městě nad Metují

Písemné nabídky s životopisem zasílejte na adresu :
lambertova@detecha.cz,  tel.  491 477 133

adresa provozovny : Kpt. Jaroše 471, Nové Město nad Metují-Krčín

seřizovače  strojů, 
údržbáře

PožaduJeMe:  
n SPŠ nebo SOU technického směru
n znalost kovoobrábění výhodou   
n spolehlivost, samostatnost, vstřícnost 

NáPlň Práce: 
n údržba a seřizování  výrobních zařízení
n preventivní údržba, vedení dokumentace

elektrikáře
PožaduJeMe:  
n SPŠE , SPŠS , SOU elektro
n vyhláška 50/78 Sb. min § 6
n spolehlivost, samostatnost, vstřícnost 

NáPlň Práce: 
n údržba a seřizování  výrobních zařízení
n opravy elektrických rozvodů strojů a zařízení
n preventivní údržba, vedení dokumentace

NabízíMe: 
n práci ve společnosti s mnohaletou  tradicí   
n jednosměnný provoz
n týden dovolené navíc, příspěvky na stravenky
n sick days, životní pojištění aj.

NástuP: dle dohody

Účení s možnosí 
profesního růsu

                Naše účtárna hledá 
       kolegu / kolegyni 
                na pozici 

Který/ která má:
Alespoň 3 roky v účetním prostředí
Vysoké pracovní nasazení
Plynulou znalost AJ
Excel na vysoké úrovni

Ametek elektromotory, s.r.o. | Běloveská 318, Náchod 547 01
t: + 420 494 943 095 | m: +420 778 002 270 

!merotom míšan yt i es ňatS

A chce se věnovat:
Přípravám reportů
Cash flow management
Materiálovým kalkulacím
Cestovním náhradámPak máme pro něj/ni!

Čisté a klidné pracovní prostředí
Práci na hlavní pracovní poměr
5 týdnů dovolené
Moderní kantýnu a příspěvek na obědy
Zvýhodněné mobilní tarify pro něj/ni a jeho/její rodinu
A další výhody

Ozvěte se nám
e-mail: info-cz@ametek.com
telefon: 778 002 270
jsme i na       MAE Ametek elektromotory
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Školní rok na ZŠ Babí začal aktivně.
Jak bylo naší tradicí, vypravili 

jsme se i  letošní podzim za  pozná-
ním do  Prahy. Program byl nabitý. 
Prahou nás provázela průvodkyně, 
které se podařilo výklad přizpů-
sobit věku dětí. Odpoledne jsme 
navštívili muzeum Karlova mostu 
a  projeli se po  Vltavě na  lodičkách. 
Počasí bylo krásné a  my si převezli 

spoustu nových informací a  zážitků. 
V  dalším týdnu nás navštívil náš 
bývalý žák, cestovatel Bc.  Sebastian 
Prax a  vyprávěl o  půlroku v  indické 
karanténě, dobrodružném cestová-
ní, indické kultuře i  józe. V  říjnu se 
chlapci z  3., 4. a  5. třídy zúčastnili 
akce pořádané organizací Déčko - 
Běh do zámeckých schodů. V  tomto 

závodu školních družstev o  pohár 
starosty města v kategorii 2. a 3. tříd 
se podařilo umístit dvěma našim tře-
ťákům Denielovi Stránskému a  Mi-
chaelovi Maršíkovi. V kategorii 4. a 5. 
tříd čtvrťáku Vojtovi Pultarovi. Gra-
tulujeme! Všem účastníkům děkuje-
me za skvělou reprezentaci naší školy.

Kolektiv ZŠ Pavlišovská - Babí

Neviděli jste 
anděla?

Na  podzim 2011 provedlo měs-
to Náchod obnovu parku u  kostela 
Sv. Michaela a ploch před gymnáziem 
v Náchodě. Vzniklo tak příjemné mís-
to k odpočinku v parku u historických 
dominant budov kostela sv. Michaela 
a Jiráskova gymnázia. Park od té doby 
střežil neohrožený „Sv. Michael“ - dře-
věná soška na sloupku, vytvořená řez-
bářem panem Farským z Náchoda.

Soška sv. Michaela se však v  uply-
nulých dnech „ztratila“. Pokud máte 
nějaké informace, jak a případně kam 
se mohl anděl „zatoulat“, dejte nám 
o  tom prosím vědět, aby se mohl co 
nejdříve vrátit na své místo a zkrášlo-
vat a hlídat tak veřejný prostor pro nás 
všechny. Jakékoliv poznatky můžete 
zavolat na  tel. č. 775  303  783, příp.  
e-mailem: t.zelenak@mestonachod.cz.

Do zahradnictví za krásou přírodní i kulturní
Historie zahradnictví v  Červe-

ném Kostelci sahá až do 20. let mi-
nulého století. Se záměrem vybu-
dovat rodinné zahradnictví tehdy 
pozemky koupil pan Bohumil Pro-
cházka, praděd současného majitele 
Petra Pacáka. V té době zahradnic-
tví nabízelo širokou škálu zahrad-
nických výpěstků a služeb, pohřeb-
ní vazbu, spolupracovalo na úpravě 
zeleně ve  městě a  hrobů na  míst-
ním hřbitově. Zásadní obrat tohoto 
úspěšného příběhu nastal po druhé 
světové válce, kdy bylo rodinné za-
hradnictví pana Procházky znárod-
něno a po několikaletém fungování 
pod komunálními službami zanik-
lo. Po  sametové revoluci byl maje-
tek potomkům původních majitelů 

vrácen, ale bez náhrad a ve značně 
zdevastovaném stavu.

Rodinní příslušníci začali pomalu 
a vlastními silami křísit zašlou krásu 
a  slávu kouzelného místa a  prodejní 
zahrada slavnostně otevírají koncem 
srpna roku 2011. Současný majitel, 
pan Petr Pacák, vystudoval obor za-
hradnictví, praxi získal v  Dendrolo-
gické zahradě v Průhonicích a v roce 
1997 založil společnost Trees. V pro-
dejně nabízí široký zahradnický 
sortiment, v  zahradě pak vyžití pro 
děti i  dospělé. Známá je samozřej-
mě i zahradní kavárna, která se stala 
příjemným prostorem pro rozmanité 
kulturní akce, koncerty, vernisáže, 
svatby a workshopy. Za deset let no-
vodobé existence se Trees zapisuje 

do  povědomí jako kulturní prostor 
se specifickou atmosférou. Vždyť jen 
koncertů zde bylo uspořádáno více 
než šest desítek.

Pomozte s obnovou
Město Jaroměř ve spolupráci s TSM 

Jaroměř a  ČSOP JARO Jaroměř při-
pravilo záměr obnovy zaniklé polní 
cesty kolem jaroměřského rybníka. 
Cílem je vytvořit místo pro  přírodu 
a  vycházkovou cestu pro  pěší a  od-
vážné cyklisty. Cesta vede od  místa 
s  názvem Pod  Trojicí (slepá ramena 
řeky Labe), přes  zemědělské pozem-
ky, pod plánovaným obchvatem I/33 
až k cyklostezce Jaroměř – Kuks.

Na polní cestě o délce 1000 m bu-
dou vysazeny desítky stromů a  vy-
tvořen travino-bylinný podrost. 
První tři desítky stromů budou s ve-

řejností vysazeny již tento podzim, 
a  to 13.  11.  2021  se  zahájením akce 
v 8:30 se srázem účastníků Pod Troji-
cí (GPS: 50.3662867N, 15.9262578E), 
tj.  slepá ramena řeky Labe nedaleko 
záchranné stanice pro zraněná a han-
dicapovaná zvířata v Jaroměři. Pokud 
se chcete zúčastnit, přineste si s  se-
bou rýč anebo lopatu a železné hrábě. 
Oheň a malé občerstvení je zajištěno. 
Neváhejte se  přidat a  zapojit do  ob-
novy první polní cesty v  Jaroměři, 
která tu bude jak pro nás, tak zároveň 
pro přírodu.



*Vdovec 75/170 nekuřák rád po-
zná ženu přiměřeného věku se 
zájmy o hudbu, tanec, toulky pří-
rodou a vše pěkné kolem nás. Tel. 
733 517 291
*Ráda bych se seznámila s  mužem 
z Broumovska a okolí. Věk 44-50 let. 
Vážnější vztah. Tel. 605 105 190
*Rozvedený invalidní důchodce 49 
let 175/85 hledá štíhlejší ženu z Ná-
choda, která má ráda přírodu, jen 
vážně. Tel. 721 655 611

*Koupím byt v  osobním vlastnic-
tví v Náchodě, 2+kk nebo 2+1 i před 
rekonstrukcí. Tel. 608 66 77 30
*Prodáme nový luxusní družstev-
ní byt 2+kk s terasou v Náchodě. 
Cena členského vkladu je 1 500 
000 Kč + splátka anuity na dobu 
25-ti let. Kontakt 730 517 357, 733 
735 709.
*Nabízím k pronájmu družstevní 
byt 2+1 ve středu Náchoda. Povinná 
kauce. Tel.602 491 987
*Pronajmu garzonku 1+1 v Nácho-
dě, Běloveská ulice, vhodné pro 1 
osobu. Tel. 608 23 23 27
*Pronajmu byt 3+1 v Náchodě, ul. 
Pražská, 55m2 po celkové rekon-
strukci, klimatizovaný nájem 10000,- 
měsíčně +energie. Tel.:777 738 877
*Pronajmu byt 2+1 83 m2 v No-
vém Městě nad Metují, vratná kauce 
20.000,- Kč, volný od 15.11.2021. Vo-
lejte po 17 hod. 607 556 544.
*Pronajmu 1+kk po rekonstrukci, 
ul. Pražská v  Náchodě, Pouze sluš-
ným lidem. Více na tel. 777 828 428.

*Pronajmu byt 1+1 v Hronově. Tel. 
608 110 041
*Rozvedená žena koupí menší byt v 
Náchodě, zavolejte prosím na tel. 774 
777 073
*Mladý muž koupí byt 2+1 v Nácho-
dě, platím v hotovosti, volejte na tel. 
776 566 630

*Pronajmeme kancelář 40 m2 
(nebytový prostor) v blízkosti cen-
tra Nového Města nad Metují (cca 
250 m od autobusového nádraží). 
Lze využít jako kancelář či posky-
tování služeb. Po kompletní re-
konstrukci. Součástí je WC, umy-
vadlo a další místnost. Prostor se 
skládá ze dvou místností. Nájem 
6.000 Kč za 40 m2 + energie.  Tel. 
733 735 709
*Nabízím do pronájmu zavedenou 
stomatologickou ordinaci v  České 
Skalici na náměstí. Ordinace je kom-
pletně vybavená, bližší info na tel. 
604 437 128

* Pronájem dvou nových 
apartmánů ve Velkém Poříčí u 
Náchoda za velmi výhodnou cenu. 
Apartmán Pavel, tel. 777 80 33 
59 nebo www.eChalupy.cz nebo 
Booking.com.cz

*Mladá rodina hledá větší byt nebo 
dům v Náchodě a okolí, nabídky pro-
sím na tel. 775 777 073
*Sháním chatu, chalupu, domek v 
okolí Náchoda do 20 km na všechny 
směry, nabídněte na tel. 774 777 072
*Koupím les i s pozemkem. Může být 
malá výměra, zanedbaný nebo napa-
dený kůrovcem. Platím ihned a hoto-
vě. Tel.: 773 585 290

*Prodám kulatý stůl na jedné noze o 
průměru 90 cm a malý konferenční/
odkládací stolek. Tel. 602 103 775
*Prodám vyschlé smrkové fošny síla 
5 cm, délka 4,25 m, dále smrková 
prkna síla 2,4 cm a délka 4,25 m. Tel. 
603 237 069
*Prodám BRANO, pův. cena 1.600,- 
nyní za 800 Kč. Tel. 774 59 59 81
*Prodám krmnou řepu 200 Kč/q. tel. 
720 340 251 po 18. Hod
*Prodám obývací stěnu, sedací 
soupravu, topný ventilátor, masážní 
přístroj na nohy, vysavač VAX 2000, 
malou pračku a staré skříně z  roku 
1945 a látku na síti různou. Tel. 
728 623 514

*Koupím šrotovník válcový vý-
robce Rousek, Slavík. Nabídněte 
+420 603 487 428
*Koupím starožitnou panenku 
nebo figurínu nad 70cm. Foto na 
stajwatango@seznam.cz,739711628
*Koupím staré pivní lahve a skle-
nice, sbírku i jednotlivé kusy, 
tel:732170454, sběratel
*Koupím starožitný kočárek i ne-
kompletní nebo jen podvozek. 
Foto na stajwatango@seznam.cz 
Tel.739711628
*Koupím zlaté a stříbrné mince 
šperky, hodinky, diskrétnost zaruče-
na. Respektuji vaše ceny. Tel. 604 16 
44 85
*Koupím veškeré starožitnosti 
např. obraz, sklo, porcelán, hodi-
ny, mince, pohlednice, knihy i ce-
lou pozůstalost. Peníze na ruku. 
Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30 
*Koupím historické rybářské věci. 
Mobil 730 935 935
*Koupím jakékoliv staré fotoa-
paráty a příslušenství - objektivy, 
staré fotografie, reklamní fotogra-
fické materiály. TEL.: 777  559  451 
*Koupím jakékoli staré, poškozené 
hračky, kočárky, panenky, autíčka, 
hry apod. TEL.: 603 549 451
*Koupím hodinky PRIM a náhradní 
díly na hodinky PRIM - pláště, sklíč-
ka, řemínky, ciferníky, strojky a další 
díly. Platba v hotovosti. Tel. 777 559 
451
*Koupím staré filmové plakáty a 
jiné. TEL.: 722 907 510
*Koupím starý betlém, vánoční oz-
doby a vše o Vánocích. TEL.:722 907 
510
*Koupím starý nábytek i celou po-
zůstalost. TEL.:722 907 510
*Koupím staré fotografie, fotoapa-
ráty, vyznamenání, mince a ban-
kovky, pohlednice a známky. TEL.: 
724 020 858

*Koupím staré, nepotřebné i po-
škozené věci, veškeré hračky KDN 
aj., různé vláčky MERKUR aj., 
starožitný a chromovaný nábytek 
a jiné zajímavosti do r. 1975, ho-
diny, hodinky, hudební nástroje, 
fotoaparáty, rádia, sklo, porcelán, 
obrazy, knihy, časopisy, plakáty, 
voj. výzbroj a výstroj, veterány 
atd. TEL.: 608 811 683
*Koupím vše s  hodinářskou té-
matikou: hodinky, hodiny, budí-
ky, propagační materiály, knihy, 
plakáty, různé součástky i díly, 
např. od fy PRIM a dalších zna-
ček. TEL.: 777 579 920

*Digitalizace. Převod 8mm filmů, 
VHS a DV kazet, skenování ne-
gativů a diapozitivů. Kvalitně. Tel. 
606 629 767
*Nabízím  řešení paranormálních 
(anomálních) aktivit v  domech či 
bytech, včetně odvádění entit. Dis-

krétně. Vyhledám geopatogenní 
zóny ZDARMA, za cestovné. Tel. 
774 814 111
*Vyklízení pozůstalostí, bytů, ga-
ráží, půd včetně odvozu odpadů. 
Slušné jednání. Cena dohodou. Tel. 
603 549 451
*Přijmeme muže, ženy i seniory na 
rozvoz knih, 80 hod. měsíčně. 12-
20.000 Kč/měs. Tel. 777 803 359

* MASÁŽE LADA, Náchod, 
Hurdálkova 154, tel.775024836 
Klasické masáže od 250 Kč, 
Baňkování, Lávové kameny, 
Těhotenská masáž, Breussova ma-
sáž. Prodej dárkových poukazů

*Jsem zdravotník, 50 let, učím se 
anglicky. Rád bych poznal anglic-
ky mluvícího staršího člověka, dů-
chodce, učitele, který se cítí sám. Zn: 
Výlety, procházky, rozhovory nebo i 
návštěvy v DD. Náchod a okolí. Bližší 
info: 607 574 084
* Hledám přátelé, kamarádku, ka-
maráda na povídání si ve slovenštině 
na Skype, po telefonu. Já muž 26 let, 
na invalidním vozíku. Prosím nejdří-
ve zaslat sms. Telefon 730635701
*Převedu záznamy z videokazet 
na DVD nebo flešku, levně. Tel. 777 
554 484.

*PRODÁM CITROEN C3 PICAS-
SO PANORAMA naj.75tis km, taž. 
zařízení + zimní kola, garážované 
PERFEKTNÍ STAV, NUTNO VIDĚT 
cena 145 000,- Tel. 605 246 800
*Prodám Chevrolet Kalos oranžo-
vý, r.v.2005, naj. 146tisíc, letní zimní 
pneu na diskách, cena 33000. Tel. 
+420602436856
*Prodám 4 ks disky (4 díry), obu-
té zimními pneumatikami  185/65 
R14, hloubka dezénu 6,5 mm,  na 
Ford Focus 1. Cena dohodou. 
tel.603515848

ECHO 7str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel. 602 103 775

SEZNÁMENÍ

Pedikúra
k vám domů

Náchod a okolí
Tel. 604 415 689

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

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

TEL.: 722 907 510 

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

 TEL.: 722 907 510

KOUPÍM HRAČKY
Autíčka  l  panenky  l  kočárky

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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ozůstalost
veteš

nábytek
koupím - zlikviduju

vyklidím půdu, sklep, dům

Koupím poštovní známky
i větší sbírku.

Zejména naše ČSR, ČSSR 
Platba v hotovosti. Tel. č. 724 020 858

SLEVA
20%
Pro rodiny
min. 2 osoby

platnost do 31. 12. 2021

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

PřIJMEME VYUČENOU 
KUcHAřKU, KUcHAřE

 S PRAxÍ.
TEL.: 728 386 034

Úklidové práce
Hronov

čištění koberců
a sedaček čištění
interiérů vozidel

Tel.: 737 622 294
E-mail: uklidovepracehronov@seznam.cz
www.uklidovepracehronov.eu

Gate

Gate

JAZYKOVÉ KURZY

KURZY PAMĚŤOVÝCH TECHNIK

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

Ve školním roce 2021/2022 opět otevíráme

angličtiny (1. až 4. ročník)
němčiny (1. až 4. ročník)

+ konverzační kurzy

Cena jazykových kurzů: 1.980,-/pololetí

Více informací: www.gatenachod.cz a Facebook

(www.kurzy-dobra-pamet.estranky.cz)
Informace na tel. 603 440 969 nebo e-mail NJ

NEJLEVNĚJŠÍ JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ
KURZY S TŘICETILETOU TRADICÍ.

Telefonicky:   AJ   -  774 374 784
          NJ  -  603 440 969

E-mailem:      AJ  -  pavel_hrabec@centrum.cz
               NJ  -  lada.petrankova@gatenachod.cz

Příhlášky:

Gate

Cizí jazyk že Vás mate?

Navštěvujte školu GATE!

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

Přijmu 

řidiče skupiny C. 
Jedná se o rozvoz

paletového zboží. Volné 
víkendy a každodenní

návrat na firmu. 

Bližší info
603 180 847

PRODÁM

KOUPÍM

NEBYTOVÉ PROSTORY

BYTY

certifikovaní profesionálové v oboru realit

Ing. Martina Tichá        Ing. Martin Tichý
         776 622 776                   776 622 777

 

www.realitytichy.cz

NEMOVITOSTI

RŮZNÉ

AUTO - MOTO
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Říjnové aktivity mladých atletů z Náchoda
Atletická tréninková skupina Jiří-

ho Vondřejce z  Náchoda absolvovala 
na  konci října sedmidenní podzimní 
soustředění před zahájením těžké zimní 
sezóny. Trenér Jiří Vondřejc  nic nového 
nevymýšlel a  zvolil osvědčený Sportho-
tel Tichá Orlice, který je v těsné blízkosti 
sportovního areálu města Ústí nad Orlicí.

„Atletický stadion je ve  vzdálenos-
ti 200 metrů od  Sporthotelu, výběhy 
do  kopečků v  lese asi 800 metrů, tak-
že pro nás ideální podmínky,“ říká 
s úsměvem trenér Vondřejc.

Každodenní tréninkové jednot-
ky byly podle jeho slov ve  dvoufázo-
vých etapách. „Dopolední tréninková 
jednotka byla především zaměřena 

na opakované výběhy nezáživných ko-
pečků a naběhávání kilometrů na pili-
novém oválu. Odpolední tréninky byly 
buď na umělé trávě, nakloněné rovině, 
zaměřené na techniku běhu, skokanská 
cvičení, odhodů,nebo v posilovně,“ při-
bližuje trenér Vondřejc.

Součástí hotelu je také Fitcentrum 
vybavené moderními posilovacími 
stroji se dvěma běžeckými pásy, kte-
ré jeho svěřenci využívali k  regeneraci 
a uvolnění svalstva. „Měli jsme rovněž 
k dispozici vířivou vanu pro osm osob, 
infrasaunu nebo šlapadla na  studenou 
a horkou vodu s kameny,“ dodávají oba  
trenéři, kteří jsou spokojeni s narůstají-
cí formou svých svěřenců. 

Dobrou formu potvrdili v  říjnu 
i  mladí atleti a  atletky řadou pěkných 
umístění na předních místech. Daniele 
Vacková se tak může pochlubit dru-
hým místem na  Mistrovství ČR druž-
stev žactva v Ostravě a také bronzovou 
medailí ze štafety 4x60 m. Ve  finále 
krajského přeboru skončilo družstvo 
chlapců a  dívek v  tzv. atletickém čtyř-
boji těsně pod stupni vítězů. Výborně si 
kluci a děvčata vedli při běhu „Od rad-
nice k  radnici“, který probíhal v  rámci 
běhu Hronov Náchod. Michal Patzelt 
obsadil 1. místo ve své kategorii, Štěpán 
Kaválek skončil stříbrný a Adéla a Alice 
Macurovy obsadily bronzovou příčku.

Fenomén Dakar v Muzeu papírových modelů
Vernisáž výstava papírových modelů 

proběhne v sobotu 6. listopadu od 14 ho-
din v Muzeu papírových modelů v Poli-
ci nad Metují. Jde o  další krátkodobou 
výstavu, která potěší hlavně milovníky 
těžkých rallyových strojů představí mo-
dely kamionů, které absolvovali legen-
dární Rallye Paříž-Dakar. Je téměř až ne-
uvěřitelné, že v České republice od roku 
1987 vznikly více jak dvě stovky modelů 
závodních kamionů. Nejen značek Ta-
tra a  LIAZ, které samozřejmě početně 
vedou, ale třeba MAN, Kamaz, Perlini, 
Iveco či Ginaf. Od  těch prvních, které 
pro časopis ABC a následně pro nakla-
datelství Albatros vytvořil legendární 
autor papírových modelů, pan architekt 
Richard Vyškovský, přes pozdější až 
k těm nejnovějším. A máme domluveno, 
že na výstavě představíme i několik do-
posud nepublikovaných modelů! Výsta-
vu podpořili i dva nejuznávanější autoři 
modelů dakarských speciálů – Roman 
„Spida“ Hruška a Jiří Vintr.

Výstava chce samozřejmě primárně 
představit tvorbu českých a českosloven-
ských modelářů. Ale Dakar jako takový 
se stal skutečně celospolečenským feno-
ménem a co by to bylo za výstavu týka-

jící se Dakaru, kdyby se na ní neobjevilo 
jméno „Monsieur Dakar“ Karla Lopra-
ise, nebo kdyby nepřipomněl českoslo-
venské a české úspěchy. Výstava potrvá 
do jara 2022.                       Pavel Frydrych

HELIOS pomáhá tisícům firem.
Jak může pomoci té Vaší?

Pokud nevíte, začtěte se do následujících řádků a dozvíte se, jak infor-
mační systém HELIOS pomáhá tisícům firem. Například, jak probí hal 
výběr a nasazení systému ve firmě Kloboucká lesní s.r.o..

Na  začátku společnost využívala HELIOS pouze pro ekonomiku. V té 
době nebyla ještě firma připravena pro plné využití systému.  Začátkem 
roku 2019 nastala zásadní změna, kdy majitel sestavil tým klíčových zaměst-
nanců s cílem provozovat HELIOS v plném rozsahu. Byla započata spolu-
práce s akciovou společností NVSP a implementace informačního systému 
byla v průběhu devíti měsíců úspěšně dokončena. Při následném běžném 
provozu, uživatelé objevovali další možnosti a požadavky na HELIOS. Za-
městnanci NVSP proto dále optimalizovaly procesy a doplňovali uživatel-
skou funkcionalitu, například o mobilní aplikaci na evidenci řeziva.

Z  důvodu potřeby sjednocení procesů a  jednotné datové základny  
napříč společností došlo k rozhodnutí využívat jeden informační systém. 
HELIOS tak poskytl firmě odpověď na všechny důležité otázky a zároveň 
pomohl i v mnoha dalších oblastech ke správnému fungování společnosti.

Více informací o systému HELIOS poskytne:

NVSP a.s., Masarykovo náměstí 56, Náchod,
www.nvsp.cz

Jasná, klidná 
a celistvá mysl

Přijměte pozvání na meditační semi-
nář, který se bude konat 19.–21. listopa-
du v  broumovském klášteře. Seminář 
povede farář a  vikář Církve českoslo-
venské husitské Vladimír Volráb, který 
je zároveň národním koordinátorem 
Světového společenství pro křesťanskou 
meditaci v České republice. Mnoho vliv-
ných a  úspěšných osobností světového 
byznysu zařadilo meditaci do  své kaž-
dodenní praxe.

Víkendový meditační seminář v kláš-
teře zahrnuje teoretické přednášky 
o meditaci a jejím přínosu pro profesní 
a osobní život, psychologické a odborné 
pohledy na meditaci a praktické návody, 
jak meditaci začlenit do každodenního 
života. Nedílnou součástí semináře je 
společná meditační praxe. Kromě toho 
najdete v  klášteře Broumov tolik po-
třebný odpočinek a  ztišení v  krásném 
barokním prostředí.

Dýně zářily v Malých lázních
V sobotu 30. října si mohli malí i vel-

cí návštěvníci Malých lázní v  Nácho-
dě Bělovsi užít zábavné halloweenské 
odpoledne s  dílničkami. Zahradu Vily 
Komenský zaplnilo přibližně 30 dětí 
se svými rodiči a prarodiči. Všichni se 
s vervou pustili do společného dlabání, 
vyřezávání a zdobení dýní, které pro ně 
byly nachystány. Někteří využili připra-
vené šablony pro předkreslení vzorů, 
jiní zapojili svou vlastní fantazii.

Všechny děti byly moc šikovné a peč-
livé, proto si zasloužily i sladké odměny 
a balónky se strašidelnými motivy. Na-
konec byly hotové halloweenské dýně 
rozmístěny okolo kolonády s pítky a při 
soumraku rozsvíceny. Areál Malých 
lázní budou zdobit ještě několik násle-
dujících dní. Pokud budete mít cestu 
kolem, nezapomeňte se na ně přijít po-
dívat.

Kolumbárium je opět otevřeno
Náboženská obec Církve česko-

slovenské husitské v  České Skalici 
informuje, že rekonstrukce schodů 
vedoucích ke kolumbáriu je již ho-
tová a opravené schody slouží opět 
veřejnosti. Kolumbárium  je výraz 
pocházející z latinského columbari-
um  –holubník. Jde o  samostatnou 
stavbu nebo jen stěnu, zpravidla 
stojící na  hřbitově, ohradní zeď 
rozptylové loučky nebo součást 

chrámu (situovanou v  jeho před-
síni nebo v  podzemní kryptě), či 
jejich těsném sousedství. Kolum-
bárium má výklenky se zamyka-
telnými dvířky, skleněnými nebo 
kovovými (v  druhém případě ob-
vykle s  pamětním nápisem), které 
jsou určeny pro uložení pohřebních 
uren, vystavení portrétů zemřelých 
a upomínkových předmětů, nejčas-
těji květin nebo věnečků.


