
Ročník 21/číslo 1/10. ledna 2014          ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY          25 000 VÝTISKŮ                                

Příští Echo vychází 17. ledna 2014

WWW.NOVINYECHO.CZ

leden 2004, Boučkovo loutkové 

divadélko v Jaroměři vyhlášeno 

Národní kulturní památkou 
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Plazmová řezačka do 15mm

11.890,- + DPH11.890,- + DPH

 Držíte v  rukou první číslo novin 
ECHO v roce 2014. Co chceme po-
přát našim čtenářům, obchodním 
partnerům a příznivcům? S nadsáz-
kou, aby byli šťastní jako ti kapři, 
kterým zimní povětří počátkem no-
vého roku přeci jen trochu rozfouká 
chmurné sny o míse bramborového 
salátu a pánvi s rozpáleným olejem…
Před nimi a  vlastně i  před námi je 
volná voda 12 měsíců  roku 2014. 
Ale vážně… Svět se díky moderním 
technologiím zmenšuje do  podoby 
globálního informačního rybníka, 
kde všichni vědí všechno o  všem. 
Přesto jsme stále pevným poutem 
vázáni na regiony, ve kterých žijeme 
a pracujeme….  Těší nás, že do regi-
onu náchodského okresu  patří již 21. 
ročníkem regionální noviny ECHO, 
kterými kromě tištěného nákladu 
v počtu 25 000 výtisků můžete listo-
vat (vlastně rolovat) i na naší  interne-
tové prezentaci www.novinyecho.cz.

Pro tento  rok máme v edičním plá-
nu opět 35 vydání novin ECHO, kte-
ré jsou šířeny z desítek distribučních 
míst nejen v okrese Náchod, ale i do-
tykových oblastech rychnovského 
a  trutnovského okresu. Vaše důvěra 
nás zavazuje, ať už se na nás obracíte 

jako čtenáři či inzerenti. Ať jste v ce-
lém roce spokojení a  šťastní jako ti 
kapři! (které na  snímku zachytil fo-
toaparát Mirka Bráta v  podvodním 
tunelu v  obci Modrá). Minimálně 
do dalších Vánoc !

Redakce novin ECHO, Náchod

Ať jste šťastní jako kapři…

(po Vánocích)

KOUPELNA NA KLÍČKOUPELNA NA KLÍČ
- kompletní rekonstrukce koupelen
- rekonstrukce bytů
- grafi cký návrh zdarma
- rychlá realizace 
  více na 
 tel:737 327 367

Máme vizi! 
Vyjádřete se, prosím…

 Řídící skupina pro zpracování 
Strategického plánu Česká Skali-
ce 2030 stanovila pracovní Vize 
rozvoje města. Vize popisuje, čeho 
chce město Česká Skalice v příštích 
letech dosáhnout. Jsou přitom zo-
hledněny výsledky průzkumu názo-
rů občanů, veřejného setkání, prací 
dětí a  mládeže, diskusí se zástupci 
neziskových organizací a  podni-
katelů atd. Dalším výstupem práce 
zmíněné řídící skupiny  je tzv. Swot 
analýza města, která identifi kuje 
silné a slabé stránky města, příleži-
tosti a  existující ohrožení pro roz-
voj města, to vše vzhledem ke  sta-
novené Vizi. Českoskalická radnice 
vyzvala občany, aby se k Vizi i Swot 
analýze vyjádřili, pokud mají ně-
jaké připomínky, dotazy a  náměty. 
Oba dokumenty si lze prohlédnout 
i na webu www.ceskaskalice.cz

Skvělý závěr roku
 Gymnastky ze Sokola Náchod 
pokračovaly ve  svých výborných 
výkonech i  poslední víkendy před 
vánočními svátky. 
 Po  vynikajících výkonech na  zá-
vodech v  Praze podaly maximální 
výkon na  vánočním závodě v  Ná-
chodě a týden na to i na vánočním 
závodě v Bruntále. 
 V  Náchodě  vybojovala Pavlína 
Vejrková zlaté medaile v  gymnas-
tice (SG) a  v  běhu, Nikola Chvoj-
ková stříbro v  gymnastice (SG), 
Terezka Doležalová v  SG stříbro 
a  zlato v  běhu, Jana Hurdálková  
stříbro v SG, její sestra Anička byla 
v  SG třetí a  v  běhu druhá, Maruš-
ka Sedláčková v  SG třetí, dále pak 
získala Míša Adamu zlatou v  SG 
a  bronz v  běhu, Adéla Zákravská 
dvě stříbrné za  SG a  běh a  Eliška 
Vondráčková jedni zlatou v  běhu 
a bronz v SG. 
 Týden na  to odjely dívky na  vá-
noční závod do Bruntálu a i odtud si 
všechny přivezly v SG medaile. Zla-
to – to byla opět Pavlínka Vejrková, 
Bára Ficencová, Jana Hurdálková,  
Zuzana Tylšová a Míša Adamu. Stří-
brnou medaili přivezla: Lucka Ře-
hůřková, Anička Hurdálková, Adé-
la Zákravská a  bronzovou medaili  
Anna Hejzlarová. 

 Ve fi nále v přeskoku ve svých ka-
tegoriích zvítězily Pavlína Vejrková 
a Míša Adamu, na druhém místě byly 
Anna Hurdálková a Adéla Zákravská 
a  na  třetím – bronzovém skončila 
Janička Hurdálková. Děvčatům se 
letos opravdu dařilo a tak si přejeme 
jen, aby se dařilo i v roce 2014, kdy 
začínají už v  březnu plaváním pro 
závod ve všestrannosti.                 Dop. 

Na  fotografi i  je nejúspěšnější 
náchodská gymnastka Pavlína 
Vejrková.

97 Kč
měsíčně

3G Tablet Samsung Mobilní internet M

O2 Prodejna
Palackého 20, Náchod, 547 01

Limitovaná 
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VZPOMÍNKA
Dne 31. prosince 2013 uplynul jeden smutný rok, 
kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, 

dědeček a pradědeček,

pan Josef JURÁSEK  
z Nového Města nad Metují.

Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku. Rodina

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 26. prosince uplynulo smutných 18 let
od chvíle, kdy nás navždy opustila

paní Emilie Plhalová z Nového Města nad Metují.

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Syn Ivan s družkou Jiřinou

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 16. ledna 2014 uplyne 5 smutných let , kdy nás 

navždy opustil  náš drahý manžel, tatínek a dědeček,  

pan Josef Rampír  
z Nového Města nad Metují.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.   

Manželka Renata, dcera Bára s Kájou 
a syn Roman s rodinou

Okénko 
energetického 
poradce 41. 

 Vážení čtenáři,
bláhově jsem se domníval, že konec 
roku 2013 bude v  oblasti energií patřit 
k  těm klidnějším, ale neuvěřitelný boj 
mezi Centropolem a  Bohemií Energy /
případně Comfort Energy a  X-Energií/ 
do kterého byly nechutně zataženy tisíce 
z Vás po celé republice mě znovu vedou 
k  rekapitulaci našeho trhu s  energie-
mi pro domácnosti. Z  3-leté zkušenosti 
a  velké praxe v  terénu při pravidelných 
servisních úkonech u  našich klientů 
z řad fi rem a domácností Vám předklá-
dám pro zjednodušení mé„školní“ vy-
svědčení energetických fi rem, které se 
pohybují v  našem regionu. Hodnocení 
vychází z celkem 13-ti kritérií, o kterých 
se vzhledem k nedostatku místa nebudu 
rozepisovat.
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. a její 
odnože COMFORT ENERGY a  X 
ENERGIE...5, RWE a.s....5, CENT-
ROPOL  a.s....5, ČEZ prodej s.r.o....4,
E.ON a.s....4, LAMA Energy a.s....3, 
EP Trading a.s....3, Pražská plynárenská 
a.s....2-, ARMEX ENERGY a.s....1-
 Pokud máte smlouvy se společnostmi 
se známkami 4-5, vůbec už neváhejte 
a urychleně změňte dodavatele k těm nej-
lépe hodnoceným, jinak nejenže neušet-
říte, ale do budoucna se vyvarujete mno-
hých problémů. Doporučuji Vám Armex 
energy a.s. s pobočkou v Náchodě, pro-
tože opravdu ušetříte /zvláště s  progra-
mem Dual/, smlouvy budete mít na dobu 
neurčitou s 3 měsíční výp. lhůtou a cel-
kově získáte opravdu seriózního partnera 

s  „kamennou“pobočkou za  humny. 
A jako velký bonus budete u tohoto do-
davatele automaticky zařazeni do indivi-
duální poptávky  na cenu plynu a elektři-
ny na rok 2015 a to Vám dál sníží náklady 
za  energie o  dalších min. 10% oproti 
běžným ceníkovým cenám. A  věřte, že 
dle zkušeností našich klientů, kteří se ta-
kovéto poptávky  na rok 2014 již minulý 
rok zúčastnili se jedná u plynu o snížení 
výdajů až o 30 %. Ano, naši klienti tento 
rok zaplatí oproti dodavatelům oznám-
kovaných 4 -5 téměř o  třetinu méně 
a  předpokládáme, že tento trend vzhle-
dem k čím dál tím víc se rozrůstající naší 
klientele udržíme i pro rok 2015.

Mgr.  Michal Bors, generální reprezen-
tant, naceňovač a produktový specialista 
Optimal Energy, a.s.

Hlavní kancelář:  Husovo náměstí 22, 
552 03 Česká Skalice, Tel: 731 508 654, 
e-mail: mbors.optimalenergy@seznam.cz

Pobočka:  Optimal Energy, a.s., 
Kostelní 394, 518 01 Dobruška
Zdeněk Trávníček, 
energetický poradce a elektrotechnik
Tel: 602 473 883, e-mail: oezt@seznam.cz

Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Tyršova 61, 547 01 Náchod
Alena Bartůňková, vedoucí  
zákaznického kontaktního místa, 
Tel: 607 007 927, 
e-mail: zkm.nachod@armex-energy.cz

GASTRONOMIE 
od pravěku po dnešek

1. Gastronomie
 Slovo pochází z řečtiny a znamená labužník, odborné znalosti v oblasti po-
travin a nápojů, požitek ze stravování. Slovo má však v širším slova smyslu 
i další významy - kuchařské mistrovství, kulturu stravování, stolování a serví-
rování pokrmů. Brillant Savarin (Brija Savarén) ve svém díle Fyziologie chuti 
píše: „Kdo se už jednou zúčastnil přepychové hostiny v sále plných zrcadel, 
soch, květin a pěkných žen, kde se šíří příjemná vůně parfémů a tóny uchu 
lahodné hudby, ten bez větší duševní námahy zjistil, že na jeho požitcích a zá-
žitcích mají podíl mnohé vědní disciplíny.“
 „K přípravě oběda potřebuješ především dlouhou hůl s ostrou špicí, se kte-
rou můžeš zpod země vyhrabat houby, Obita žaludy z dubu, rozbít pecky. Pak 
vyhledej ve skále dutinu a naplň ji dešťovou vodou, nebo vodou z pramene. 
Založ blízko této skály oheň a rozžhav kameny. Potom z nich jeden po dru-
hém vhoď do vody, dokud nezačne vřít. Teď už můžeš do vody dát očištěnou 
pampelišku, divoký chřest, očištěné žaludy a šípky. Přidej sůl, lupeny divoké 
růže a přidávej další rozžhavené kameny, dokud zelenina a pecky nezměknou 
...,“ napsal v jednom ze svých receptů slavný francouzský kuchař Raymond 
Oliver. Tento a další podobné recepty získal na základě archeologických nále-
zů a vlastního etnografi ckého průzkumu ve vnitrozemí Nové Guineje.

Mgr. Soňa Šrůtková, Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví 
a společného stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

Na starém vznikne nové
 Již delší čas se v Červeném Kos-
telci diskutuje o proměně tamní lo-
kality  mezi ulicemi Bř. Kafk y a 17. 
listopadu. Gordický uzel debat roze-
tnulo městské zastupitelstvo v závě-
ru loňského roku, které se rozhodlo, 
že podpoří návrh Ing.  arch. Marka 
Wajsara, t.j. schválí demolici objek-
tu č. p. 452 a nechá zpracovat pro-
jekt na  budovu, která by měla být 
řešena jako kavárna a infocentrum.
Jak zdůrazňuje červenokostelecký 
místostarosta Richard Bergmann: 
„Dalším krokem, který bude násle-
dovat v roce 2014, budou přípravné 
práce na  demolici objektu a  vlast-
ní demolice, dále příprava výběru 
zhotovitele projektové dokumen-
tace budovy kavárny a  infocentra. 

Důležitý úkol pak nastane pro za-
stupitele při schvalování rozpoč-
tu na  rok 2015, ve  kterém by měla 

nalézt své místo i položka na vlastní 
obměnu prostranství mezi školami“.
 vizualizace Ing. arch.Marek Wajsar

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

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbraně apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 

NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z pozůstalosti, z půdy, 

i při stěhování.
PO - zavřeno, ÚT - ČT 9.30 - 17.00 

PÁ 9.30 - 13.00

 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců
 hotovost až do domu
 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Teplice n. M., Adršpach a okolí 737 636 188

Meziměstí, Broumov a okolí 720 688 880

Broumov a okolí 728 242 789

Hronov, Č. Kostelec a okolí 604 216 189

Nové Město n. M., Bohuslavice a okolí 775 110 989

Náchod, Č. Skalice a okolí 725 317 668

k03-50x60_atyp_CB.indd   1 22.1.2013   16:36:32

Poděkování
 Hodně štěstí, zdraví a spo-
kojenosti do  nového roku 
přeji lékařům a  personálu 
náchodské nemocnice na od-
děleních JIP a ARO, kteří mě 
v  listopadu minulého roku 
zachránili po  operaci. Všem 
patří můj upřímný 
dík. 
O. Brichová, 
 Náchod

mnmný ýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýýý

Rajská zahrada 

 Do  roku 2014 vstupuje  Nové 
Město nad Metují s  novým objek-
tem  hotelu Rajská zahrada, který 
rozšiřuje nabídku kvalitních hote-
lových a  gastronomických služeb 
v regionu. Hotel –  s pomocí evrop-
ské dotace – postavila a bude pro-
vozovat společnost Clitia a.s. Hotel   
cílící i na nabídku oblíbených well-
ness programů se nachází přímo 
na skále v historickém centru města 
a poskytne svým hostům krásný vý-
hled na údolí řeky Metuje. 

Muži Florbalu Primátor Náchod hostí vedoucí celek 2. ligy divize III 

Pozvánka na fl orbal - 12. kolo 2. ligy mužů 

Florbal Primátor Náchod vs. FBC Štíři Č. Budějovice 

Začátek: 11. ledna 2014 od 17 hodin

Místo konání: SH TJ Náchod „Plechárna“

Další informace: Vedoucí tým 2. ligy mužů zavítá dne 11. 1. 2014 
na palubovku náchodských fl orbalistů. Na soupeřově hřišti se 

náchodským nepodařilo bodovat a tak budou chtít potrápit svého 
soupeře na domácí palubovce. Přijďte náchodské hráče podpořit 

a podívat se na dobrý fl orbal. Vstup zdarma.  

Senior klub v Náchodě   „HARMONIE 2“

Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové 

čtvrtky v klubovně Harmonie 2,Rybářská 1819, kde se opět 

v novém roce sejdeme při následujících programech:

LEDEN  2014

* středa 15. 1. od 14 hod. 

„Návštěva Londýna“

– fi lm připravil a promítne 
p. Vl. Čejp

* čtvrtek  23. 1. od 14 hod.  

„Na lidovou notu“ 

nám přijde zahrát p. Rou-
šarová s rodinou, přijďte se 

pobavit a zazpívat si

niorům programové

1819, kde se opět 

* čtvrtek  30. 1. od 14 hod. 

„Národní parky 

Severní Ameriky“

promítání pro nás  připravil 
p. O. Mach.

Přijďte mezi nás všichni, kdo 

máte zájem o naše programy, 

neboť jsou i pro nečleny Svazu 

důchodců. Na vaše návštěvy se 

těší členové výboru MO SD ČR. 
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Nový jarní běh školy bruslení 
již odstartoval. 
Další hodina pokračuje 18. 1. 2014 v  9:30 
na  Zimním stadionu v  Náchodě. Připojte se 
k  nám. Povinná výbava je helma, rukavice, na-
broušené brusle případně chrániče na kolena. 

Na setkání s Vámi se těší trenérky školy bruslení. Bruslíme pro radost!

Veškeré informace a  přihlášky můžete zasílat přes naši internetovou 
stránku www.brusleniskola.cz nebo na  adresu ludmila.kuldova@
seznam.cz.

Liga proti rakovině Náchod 

bilancovala
 Každoročně na  sklonku roku bi-
lancuje svou činnost Liga proti ra-
kovině Náchod, občanské sdružení 
onkologických pacientů a přátel. Její 
členové tak mohli konstatovat, že rok 
2013 byl pro tuto organizaci skuteč-
ně velmi úspěšný. Ze statistik klubů, 
pořádajících 15. května 2013 Český 
den proti rakovině – Květinový den 
jasně vyplynulo, že náchodská po-
bočka, která je organizátorem této 
veřejné sbírky v  našem regionu, se 
umístila v celorepublikovém žebříč-
ku v počtu prodaných symbolických 
kytiček měsíčku lékařského s 10 271 
kusy na skvělém osmém místě s cel-
kovým výtěžkem na celostátní konto 
sbírky 216  588 Kč! Zároveň je také 
důležité, že významnou část výtěž-
ku, kterou z celkového účtu dostala 
pobočka zpět, věnovala jako kaž-
doročně pro Hospic Anežky České 

v  Červeném Kostelci.V preventivní 
činnosti bude Liga proti rakovině 
Náchod pokračovat i v novém roce 
2014. Na  zimní a  jarní období má 
již naplánované termíny školení 
a  přednášek v  několika středních 
školách na Náchodsku. Další Květi-
nový den se uskuteční ve středu 14. 
května 2014. Liga proti rakovině Ná-
chod, obecně prospěšná společnost, 
založená v roce 1993, sídlí v budově 
Městského úřadu Náchod, Palacho-
va 1303, 1. poschodí, č. dveří 121. 
Návštěvním dnem je středa od  9 
do  13 hodin, kdy jsou její členové 
k dispozici pro dotazy a konzultace. 
Dále je možno využít telefonického 
spojení 491  405  491 nebo emailu 
lpr.nachod@seznam.cz.
 V  roce 2014 přejí členové ná-
chodské pobočky všem především 
pevné zdraví!
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA

od 48,-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

NALOŽTE NÁM 

CO UNESEME
Provádíme zemní práce smykovým 

nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání zeminy 

a jiných sypkých materiálů.

Vytrháváme 

kořeny.

Uklidíme 

a odvezeme sníh.

TEL.: 602 145 222

 V  úterý 31. 12. 2013 se zúčastnila 
početná 20-ti členná skupina mla-
dých atletů z  Náchoda Silvestrovské-
ho běhu v  Havlovicích. Byl to druhý 
závod Zimní běžecké ligy „O  pohár 
Jestřebích hor“. V nejmladší kategorii 
roč. 2008 a ml. ze 14 účastníků skončil 
na 4. místě Sychrovský Lukáš a hned 
za  ním Jirouch Štěpán. V  kategorii 
roč. 2005-7 v chlapcích skončil na 5. 
místě Vostřes Tomáš a  na  10. místě 
Lukáš Matěj. V  děvčatech z  11. star-
tujících byla druhá Sychrovská Klára, 
třetí Bohušková Marie, pátá doběhla 
Bubeníčková Lucie, sedmá skončila 
Lukášová Lucie a na jedenáctém místě 
doběhla Pultarová Dominika.
 V  mladších chlapcích roč. 2003-4 
doběhl na  4. místě Čejchan Adam, 
na 6. místě Felkl Matěj a hned za ním 
Ulich David. V kategorii chlapců roč. 
2001-2 se poprvé představil Fulka Ja-
kub a hned skončil na velmi pěkném 
3. místě. Na 6. místě doběhl Čejchan 
Kryštof a  na  8. místě Felkl Martin. 

V  této věkové kategorii děvčat s pře-
hledem zvítězila Stratílková Ema, dru-
há skončila Žáčková Lucie a třetí mís-
to brala Jirouchová Tereza. Ve starších 
dívkách roč. 1999-2000 celkově druhá 
doběhla Hanušová Natálie. V  junior-
kách roč. 1995-6 zvítězila Chryczyk 

Katarzyna. Bylo to velice pěkné za-
končení kalendářního roku 2013.
 Proto Vám všem přeji do  Nového 
roku 2014 hlavně pevné zdraví, štěstí, 
pohodu a plno elánu do další nelehké 
práce.
 Jiří Vondřejc - trenér

Silvestrovské úspěchy

Olejomalby
Gustava Vacka
 Město Červený Kostelec necha-
lo zrestaurovat 5 olejomaleb tam-
ního rodáka Gustava Vacka (1821 
– 1894). Jednalo se o malíře, který 
pro svoje kresby čerpal často ná-
měty například z  Bible a  církev-
ních dějin.  Restaurování pěti ole-
jomaleb přišlo červenokosteleckou 
městskou pokladnu na  částku cca 
60 000 korun. 

Poplatek se
nemění
 Výše místního poplatku za  od-
pady ve  městě Teplice nad Metují 
se pro rok 2014 nemění a  zůstá-
vá ve výši 600,-Kč za osobu a rok. 
Nově se poskytuje úleva 180,-Kč 
těm poplatníkům, kteří přechodně 
celoročně bydlí mimo území města 
(a budou schopni prokázat úhradu 
celoročního poplatku za  likvidaci 
odpadu v jiné obci).

Na lyže na Panskou stráň
 Když je dostatek sněhu, nemusí se 
vyznavači sjezdového lyžování z Ná-
chodska vydávat za  tímto sportem 
pouze do  známých středisek Orlic-
kých hor či Krkonoš. Tradici má ly-
žování i na Novém Hrádku, kde ly-
žařský oddíl tamního Sokola pečuje 

o sjezdovku na Panské stráni. Areál 
vhodný pro rodiny s  dětmi nabízí 
hned dvě (osvětlené!) sjezdové tratě 
s  délkami  460 a  320 metrů. Tele-
skopický vlek má kapacitu 500 osob 
za hodinu a za 4 hodiny lyžování zde 
dospělý zaplatí pouhých 120 korun.  

Pod hladinou 
„poříčského
bagru“
 Symbolickým uzamčením vodní  
hladiny se s  tekutým živlem sezó-
ny L.P.  2013 rozloučili i  potápěči 
Náchodska. Místem konání byl 
„bagr“ ve Velkém Poříčí a  symbo-
lickým delegátem, který sestoupil 
na Silvestra pod hladinu pokrytou 
ledovou krustou (aby vše řádně do-
jednal s  vodníky a  dalšími vládci 
českých sladkovodních lokalit) byl 
Zdeněk Martínek z Náchoda. 
 foto Mirek Brát

Fotografi i ze Silvestrovského křtu otužilců na  řece Metuji v  Náchodě 
u Ekonomické školy pořídil Josef PEPA Voltr.Nový most 

v Jaroměři
 Celkem 53  návrhů se sešlo 
v  rámci architektonické soutěže 
na  nový Komenského most v  Ja-
roměři, který v  červnu minulého 
roku zničila povodeň. O  soutěž se 
například zajímala i  architektonic-
ká kancelář ze španělského Madri-
du. Všechny  návrhy si můžete pro-
hlédnout v sekci Komenského most 
na  webu www.jaromer-josefov.cz. 
Tamtéž také naleznete výčet oceně-
ných – nejvhodnějších návrhů. 

Hudební 

festival 

F. L. Věka
 V Dobrušce tento rok proběhne 
již 4. ročník Mezinárodního hu-
debního festivalu F.L.Věka. Ačkoli 
série koncertů proběhne až v obdo-
bí září-listopad 2014, již nyní jsou 
v tamním infocentru v prodeji dár-
kové poukazy na celý průběh festi-
valu (za částku 800,-Kč). 

Obchodní družstvo Impro
Červený Kostelec

Prosperující fi rma zabývající se širokým 
spektrem činností hledá pro zeměděl-

skou divizi zaměstnance na pozici

OBSLUHA MÍSÍRNY 

KRMNÝCH SMĚSÍ, 

ROZVOZ KRMNÝCH SMĚSÍ
/vozidlo LIAZ s nástavbou 
na rozvoz krmných směsí/

Požadujeme:
- Vyučen 
   – zemědělské obory – výhodou
- Řidičský průkaz sk. C, 
   profesní průkaz – podmínkou
- Časovou fl exibilitu
Nabízíme:
- Odpovídající platové ohodnocení  
   /od 16 000,-Kč měsíčně/
- Práci v kolektivu rozvíjející se fi rmy

Profesní životopis zašlete 
na e-mailovou adresu: 

personalni1@odimpro.com
Informace na tel. 491 445 206 

p.Prouzová

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

V 1. TŘÍDÁCH
Vážení rodiče budoucích prvňáčků! 

Srdečně Vás zveme na týden otevřených dveří v 1. třídách 
ZŠ T.G. Masaryka v Náchodě. Těšíme se na Vaši návštěvu v týdnu 

od 20. 1. do 23. 1.  2014 mezi 8 - 11 hodinou. 
Přijďte se podívat do naší školy, na výuku a kamarádské prostředí 

ve třídách našich prvňáčků. Moc se na Vás těšíme!

Elektro-comp spol. s r.o.

Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice

přijme pracovníka na pozici:

TECHNIK REALIZACE STAVEB
Charakteristika činnosti:

- Příprava, dohled, řízení realizace a 
předávání staveb energetických sítí 
elektro

- Zajištění logistiky dodávek materiálu 
a organizace práce na stavbách

- Zodpovídá za dodržování technolo-
gického postupu a bezpečnosti práce 
na stavbách

Požadavky:

- Středoškolské vzdělání technického 
směru (silnoproud elektro, 
nebo stavební)

- 3-5 let praxe
- Zkušenosti s realizací liniových 

staveb, výkopových zemních prací, 
montáže energetických sítí

- Organizační a komunikační 
schopnosti, samostatnost, schopnost 
vedení kolektivu

- Znalost práce na PC, ŘP sk. B

Nabídky se životopisem zasílejte 
poštou na adresu společnosti, nebo na 

e-mail: dyntera@elektrocomp.cz
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CENTRUM WALZEL – když si minulost podá ruku s přítomností

 Ta rodina se opravdu rozrůstá! Kosmopolitní a smělá svojí společnou vizí: 
Wildcat Golf Club v texaském Houstonu, galerie New Tate Gallery u Londý-
na, Centrum Vaňkovka v Brně – a nově například i Centrum WALZEL v Me-
ziměstí. Společným jmenovatele těchto míst je proměna. Ještě v nedávné mi-
nulosti by tato místa byla na leteckých či satelitních snímcích „hnědými poli“ 
– brownfi eldy. Opuštěné průmyslové areály, chátrající budovy, zanedbané 
okolí. Lokality, ze kterých vyprchal z nějakého důvodu život, ale které v sobě 
ukrývaly dostatečný potenciál k dalšímu rozvoji. Na počátku byla odvážná 
vize – v úspěšném fi nále si minulost stiskla ruku s přítomností. A na leteckých 
mapách mizí další hnědé pole…

Útulně působící Bowling bar se čtyřmi bowlingovými drahami.

V CENTRU WALZEL se nachází i pro-
dejna českého řetězce Coop diskont.

Fabrika na zážitky
 CENTRUM  WALZEL se nachá-
zí v Meziměstí v bývalém továrním 
objektu z  konce 19. století. Dříve 
opuštěná budova ve  špatném tech-
nickém stavu  nyní nabízí široké 
spektrum volnočasových aktivit pod 
společným sloganem: CENTRUM 
WALZEL – fabrika na  zážitky! 
Nakolik je složité dát tak rozlehlé 
budově   novou moderní tvář? Ptá-
me se Ing.  arch. Aleše Krtičky  ze 
společnosti ATELIER TSUNAMI 
s.r.o. Náchod, která celou stavební 
metamorfózu projektovala ve  spo-
lupráci s Broumovským stavebním 
sdružením a  celou řadou speci-
alistů… „V  prvé řadě jsme chtěli 
podtrhnout dekorativní a řemeslné 
prvky průmyslové architektury 19. 
století. Pozorný návštěvník CEN-
TRA WALZEL se může potěšit de-
taily cihelných nadpraží, pískovco-
vých parapetů a soklů. Je to kvalitně 

v rakousko-uherském i prvorepub-
likovém duchu. Najdete zde solnou 
jeskyni – její návštěva za  necelou 
hodinu nahradí 2-3 dny strávené 
u  moře. Odpočívat můžete také 
ve  zdejší letní zahradě. A  proto-
že Broumovsko je díky přírodním   
skalním útvarům i rájem pro lezce 
všech generací, nemůže v CENTRU 
WALZEL chybět jejich bezpečná 
tréninková alternativa – 11 met-
rů vysoká lezecká stěna s  jištěním 
i  populární boulderingová stěna. 
Cvičební sál centra má k dispozici  
místnost pro aktivity typu zumba, 
jóga, pilates, aerobik, tae-bo atd. 
Kdo směřuje více k  body-buildin-
gu, najde tu správnou „zátěž“ pro 
růst svalové hmoty v posilovně. Ta 
je samozřejmě - stejně jako cvičeb-
ní sál – plně klimatizována. Pro 
sportovně – společenská setká-
ní se výborně hodí Bowling  bar 
se 4 bowlingovými dráhami, ku-
lečníkem, šipkami atd. V  CEN-
TRU WALZEL můžete i  naku-
povat. Svoji prodejnu zde má 
český řetězec Coop Diskont. Kva-
litní česká a moravská vína i piva 
(včetně olivětínského) zase nakou-
píte v  tamní  Vinotéce a pivotéce. 

provedená řemeslná práce. To-
hle naši předkové opravdu uměli. 
Na  straně druhé jsme pochopitel-
ně museli prezentaci těchto prvků 
podpořit vhodnou barevností fasá-
dy, protože v  aktuálním využití to 
bude sice fabrika, ale pouze a  jen 
na  zážitky,“ vysvětluje s  úsměvem 
Ing.arch. Krtička. Nedílnou součás-
tí projektu bylo i očištění centrální 
budovy od různých přístaveb a pří-
střešků, které k původnímu objektu  
přidaly pozdější roky.

Od vinotéky po střelnici
 Broumovsko získává v CENTRU 
WALZEL další atraktivní pr-
vek, který určitě zaujme domácí 
i  zahraniční návštěvníky. Jeho 
nabídka je bezesporu stejnou 
měrou cílena i  na  obyvatele ná-
chodského okresu. Toto volnoča-
sové a  obchodní centrum nabízí 
například Restaurant Švejk, který 
na vás dýchne klidnou atmosférou 

Výčet z nabídky prostor CENTRA 
WALZEL však stále není úplný! 
K dispozici je zde i nejmodernější 
krytá střelnice v ČR – pro střelbu 
krátkými i  dlouhými zbraněmi 
na  vzdálenost až 50 metrů! Do-
dejme, že střelnice je určena nejen 
pro ostré střelby pro profesionály 
či pro majitele zbrojních průkazů, 
ale také pro  každého, kdo si chce 
střelbu z  opravdových zbraní jen 
vyzkoušet – s  možností přípravy 
pro získání zbrojního průkazu. 
A  mimochodem, střelnici najdete 
i v již zmiňovaném Bowling baru. 
Zde se ovšem jedná o její laserové 
a airsoft ové provedení.   

Nová vize
 „Z  architektonického pohledu 
před námi stál nelehký úkol citli-
vého „snoubení starého s  novým“, 
historické podoby a  původních 
detailů s  novou náplní objektu 
a  moderními materiály. Těmito 
materiály a konstrukcemi jsme rádi 
přiznali, že je to právě počátek 21. 
století, který přinesl novou vizi vy-
užití objektu. Symbolem nové vize 
je do jisté míry i světlo, které do bu-
dovy vstupuje velkými prosklenými 
plochami původních oken či je vne-
seno moderním osvětlením  „říká 
Ing.  arch. Ivo Balcar z  ATELIERU 
TSUNAMI s.r.o. Náchod. Projekt 
CENTRA WALZEL byl spolufi -
nancován Evropskou unií z Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj. 
Jedná se o další příklad úspěšnosti 
podnikatelských aktivit v  Králové-
hradeckém kraji  při čerpání dotací 
z  EU. „Centrum Walzel rozšiřuje 
možnosti zábavy a  relaxace pro 
všechny obyvatele Meziměstí i širo-
kého okolí. Zároveň může výrazně 
podpořit i  rozvoj turistického ru-
chu na Broumovsku. Jde o výborný 
příklad podnikatelského projektu, 
který ze zchátralého objektu uči-
nil místo společenského setkává-
ní s  jedinečnou atmosférou,“ řekl 
hejtman Královéhradeckého kraje 
Lubomír Franc.

Změna je život!
 CENTRUM  WALZEL je pozo-
ruhodnou vizí, která vtiskla novou 
tvář průmyslovému objektu z  19. 
století. Potvrzuje se tím možnost 
kontinuity rozvoje i  v  továrních 
budovách, které proud času odnesl 
do slepých ramen proměněných po-
stupně v  hnědá pole „brownfi eldů“. 
V tomto případě – více než kdy jin-
dy – platí pravdivost přísloví: Změna 
je život.     (ECHO –pi) foto archiv

Detailní informace o nabídce 
CENTRA WALZEL získáte 

na www.walzel.cz, 
www.facebook.com/walzlovka

Interiér objektu je symbiózou respek-
tu architektů k původnímu řešení  bu-
dovy z  19. století i  použitím moder-
ních materiálů současnosti.   www.atsunami.cz

www.MARCONABYTEK.cz

Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
otevřeno: Po - Pá 9 - 17, So 9 - 11 hod.

tel./fax: 491 428 440

MODERNÍ SEDACÍ SOUPRAVY 
ZA INTERNETOVÉ CENY

www.
gatenachod
 .cz



ECHO 5str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

Volejte ZDARMA

800 808 809
www.potrebuji-penize.cz

Podnikatelé všech oborů

PŮJČTE SI !

www.top09.cz

Spln né sny
v Novém roce 2014 

Vám p eje 
TOP 09 Náchod

CDS Náchod  

PŘIJME  ŘIDIČE PŘIJME  ŘIDIČE 
AUTOBUSUAUTOBUSU

NA PLNÝ I ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK.

Náplň práce: Zajišťování linkové, dálkové 
i zahraniční autobusové dopravy

V případě zájmu volejte: 
725 761 401

POZVÁNKA K ZÁPISU DO 1. T ÍDY  

ZŠ Pavlišovská Náchod 
dne   6. a 7. února  2014 vždy od 14 do 17h 

Nabízíme:  malé po ty d tí ve t ídách, individuální p ístup k d tem,  

školní družinu od 6.30h – 16h, celoro ní akce po ádané pro d ti 

 i rodi e, školu v blízkosti lesa, adu zájmových kroužk : 

                                          – sportovní a flétna                            

                                         - anglický jazyk a deskové hry                                                                

                                          - náprava pro d ti s obtížemi  

                                          ve tení a psaní          

                                          - tane ky a dramatický kroužek 

                                          - p írodov dný a zdravotní 

Kontakt:  tel:  491 423 638           email: zs.nachod.babi@tiscali.cz              K zápisu s sebou vezm te rodný list dít te. 

Vánoční koncert školy 
 Náchodská soukromá střední 
škola Academia Mercurii, vyučující 
obory Cestovní ruch, Ekonomic-
ké lyceum a  Gymnázium, zahájila 
v úterý 17.12. školní den v prostoru 
Divadélka pod zámkem v  budově 
náchodské ZUŠ. Bylo pro nás připra-
veno hudební i  literární vystoupení 
některých  studentů školy. V  prů-
vodním slově jsme si připomněli, že 
Vánoce jsou obdobím obdarovávání 
a  že ve  „škole života“ se máme učit 
jednak nezištně obdarovávat druhé 
a jednak nechat se druhými obdaro-
vat, třeba prostou existencí druhého 
člověka, jeho schopnostmi, pohledy, 
tím, co je ochoten dát ze sebe. My, 
posluchači, jsme v  tomto smyslu 
byli obdarováni hned několikrát: jak 
v  poslechu hry na  lesní roh (David 
Kašpar), tak ve skladbách pro kytaru 
a fl étny (Karolína Mlezivová, Vendu-
la Valérová a  Sebastian Švec), nebo 
v  pěveckých duetech (Anna Bube-
níčková a Sabina Rošková) či ve sbo-
rovém zpěvu koled českých i  ang-
lických (Karolína Sršňová, Kateřina 
Kosová, Kristýna Hostinská, Anna 
Bubeníčková, Vendula Valérová, So-
fi a Gorodnicheva, Tereza Víchová). 

Mezi hudebním vystoupením jsme 
slyšeli vánoční apokryf Karla Čap-
ka (Petr Ťažký, Sabina Fuchsová, 
p. Pellyová) nebo vánoční verše Jiřího 
Wolkra. V pozdravu všem nám paní 
ředitelka popřála pokojné Vánoce 
a  také jsme se seznámili s  dalším 
obdarováním od  studentů - autorů 
a  studentů - ilustrátorů - s  knížkou 
Mezi řádky, která vznikla ve  škol-
ním literárně výtvarném projektu. 
Dopřáli jsme si tím vším ve školním 
běhu zastavení, při kterém jsme se 

mohli divit i radovat nad schopnost-
mi našich studentů a společně prožít 
příjemnou sváteční atmosféru. Všem 
účinkujícím děkujeme. 
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
pátek 17. 1. 2014 10.00 – 17.00 hod, 
sobota 18. 1. 2014  9.00 – 12.00 hod
pátek 31. 1. 2014 10.00 -  17.00 hod
Nebo zavolejte 724 170 055 a přijď-
te se podívat kdykoliv!
www.academiamercurii.cz 

POTŘEBUJETE  VYPLATIT POTŘEBUJETE  VYPLATIT 

EXEKUCE  NEBO  ÚVĚRY?EXEKUCE  NEBO  ÚVĚRY?
• Bez registrů  • Bez poplatků předem • Bez registrů  • Bez poplatků předem 

• Ručení nemovitostí  • Ručení nemovitostí  

• Konsolidace úvěrů• Konsolidace úvěrů

• Rychlé půjčky do 5tis.Kč

Jsme přímí poskytovatelé a zároveň zprostředkovatelé více věřitelů.

KčKč

Obraťte se Obraťte se 

na nás!na nás!

tel.:tel.: 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180

 V sobotu 4. ledna 2013 navštívili v náchodské porodnici představitelé 
města - starosta Jan Birke a místostarostové Tomáš Šubert a Drahomíra 
Benešová - prvního občánka Náchoda roku 2014. Tím je Michal Dušek, 
který se narodil ve středu 1. ledna 2014 v 18 hodin a 31 minut, vážil 3920 g 
a měřil 52 cm.
 Mamince a tatínkovi předali starosta a místostarostové květinu a tradič-
ní malý dárek pro miminko - zlatý řetízek s přívěskem Kozoroha.
 Celé rodině přejeme do nového roku především pevné zdraví a mnoho 
společných radostných chvil!   NA

 V  pátek 20. prosince 2013 bylo 
v  Náchodě slavnostně otevřeno 
za účasti představitelů města a zho-
tovitelské fi rmy ELEKTROIN, s.r.o., 
nové propojovací schodiště z  ulice 
Na  Strži do  ulice Bartoňova, které 
zlepšuje přístup pro pěší z  centra 
města k základní škole TGM a are-
álu nemocnice. Trasa zohlednila 
dosavadní schodiště, stromy a sklon 
terénu. Konstrukce je jednoduchá, 
ocelová, se samonosnými stupni 
a celá nad terénem.
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SEZNÁMENÍ

* Muž 39 let, 174 cm, 84 kg hledá ženu 
pro vážný vztah ve  věku 35 - 45 let. TEL.:
776 193 998

* Pronajmu dlouhodobě byt 1 + 1 s  balko-
nem I. kategorie v  Náchodě. Kauce nutná. 
Volný ihned. Tel.: 604 532 387
* Pronajmu dlouhodobě DB 3+1 v Náchodě 
u nemocnice, k nastěhování ihned po doho-
dě. Kauce 10 000,-Kč. TEL.:606 64 64 50 RK 
NEVOLAT

* PRONAJMU byt 3+1 v Náchodě u ne-
mocnice. Cena 4.500,- + inkaso. Vratná 
kauce 10.000,- Nástup možný ihned. Kon-
takt tel.: 602 158 418

* Pronajmu pěkný slunný byt 2+kk (63 m2) 
v  cihlovém domě v  centru Náchoda (100m 
od náměstí). Byt je po celkové rekonstrukci - 
vše nové, přípojka na satelit a internet. Nájem 
5.500,- Kč, služby 2.000,- Kč, kauce 11.000,- 
Kč. Možnost odkoupení zařízení bytu od pů-
vodního nájemníka. Tel.: 737 407 528
* Družstevní byt 1+1 v  Náchodě u  nemoc-
nice o  celkové ploše 45m2 v  6 NP s  výta-
hem a  balkonem do  přírody. Dům je zatep-
lený s  plastovými okny. 495  000,-- Kč. TEL.: 
604 269 348
* Pronajmeme levně zrekonstruovaný byt 
3+kk na v centru Náchoda. Kauce a dlouho-
dobý příjem podmínkou. Tel. 602 575 252
* PRONÁJEM BYTU 2+kk 44m V  HRO-
NOVĚ. Byt i  dům je po  celkové rekonstruk-
ci. Cena 4.100,-kč + inkaso, kauce nutná. Tel 
602 133 173 email.renestarkov@seznam.cz
* Pron.dlouh. 1+kk s  balkonem, 47,77m2 
ve 2.NP v Náchodě na Lipím naproti hospo-
dě, nájemné 3.750 + inkaso 2.000 + kauce. Tel.: 
608 903 050.
* Pronajmu 1+kk v centru NA. Nájem 3000,-
+en. Kauce 9000,-. Volný od  1. 2. 2014. Tel: 
603 251 043
* Pronajmu po rekon. byt v rodinném domě 
v Náchodě - 3+1+balkon+ soc.zař.po domlu-
vě možnost garáž,nájem 6000,-Kč + zálohy 
4000,-Kč/měsíc, SAT, Internet, Wifi . Možnost 
využití zahrady. Tel.606 390 144
* Pronajmu pěkný byt vhodný pro 1 osobu 
v Náchodě u nemocnice. TEL.: 777 021 798.

* Pronajmu dlouhodobě 2+1 na  Plhově 
a  v  ul. Pražská poblíž benzinové pumpy 
za 7 500 Kč včetně záloh na energie a služ-
by, kauce 7 000 Kč. Tel 602 378 332

* Pronajmu malometrážní byty v  centru 
Červeného Kostelce, nízký nájem. Telefon: 
777 821 858
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+kk s  bal-
konem v  Novém Městě nad Metují. Volný 
od 01/2014. Cena dohodou. TEL.:777 483 842
* Koupím zachovalé linoleum za  dobrou 
cenu 15 m. TEL.: 603 869 469
* Zrekonstruovaný byt 2+1, OV v Č. Skalici 
u náměstí, v přízemí rodinného domku.Nízké 
náklady,cena 595.000,-Kč, tel. 602 204 002.
* Pronajmeme byt 2+1 Náchod Plhov. 
TEL.:603 521 312
* Pron.nový byt 2+1 s  balk., 63 m2 v  2.NP 
domu v  NA, Šafránice čp.447, sklep, roho-
vá vana, pl.okna, zateplení. Náj. 5.500,-Kč + 
inkaso + kauce., tel. 608 903 070.
* Pron.dlouh. byt 1+1 (32m2) v 1.NP bytové-
ho domu v NA, Nerudova ulice. Náj. 3.500,-
Kč + voda + el. + plyn + kauce, tel.608 903 070.
* Pron.dlouh. byt 3+1 (75 m2) ve 2.NP, v NA 
-Bělovsi, Kladská 117, pl.okna, zateplení, 
sklep, park u domu, náj. 5.000 + voda + el. + 
plyn + kauce, tel.608 903 070
* Dlouhodobě pronajmu byt 1+kk v Nácho-
dě Starém Městě. Byt je po rekonstrukci (kou-
pelna,kuchyň, podlahy a  okna) s balkonem. 
Nájem 3500,- + služby 2000,-. Volný ihned. 
Tel. 604 851 974
* Pron.dlouh. podkrovní byt 1+kk, 27m2, 
3.NP, 3x střešní okno, v  nově zrek. domě 
v NA poblíž centra. Náj. + zál. 5.450Kč + kau-
ce, tel.: 608 903 070
* Pronajmu byt 2+1 s halou, balkonem v cih-
lovém domě v centru Náchoda. Volný od 1. 
2. 2014, nájem 5000,-Kč + energie. Kauce 
10000,-Kč. TEL.:737 211 973, 491 428 464
* Prodám byt 3+1 v OV - V Náchodě, cena 
dohodou, spěchá! Tel. 732 851 067
* Pronajmu byt 1+1 v Náchodě na Plhově 34 
m2. TEL.:602 192 972
* Pronajmu velký byt 1+1 NA  - Plhov. Tel. 
737 411 933
* Pronajmu dlouhodobě pěkný slunný byt 
3+1 s balkonem, 78 m2, v Náchodě - Brance.
Pěkné klidné bydlení. Tel. 732 167 291
* Pronajmu byt 1+1 s  balkonem v  Nácho-
dě, nájemné 3400,-Kč + inkaso, kauce. TEL.:
732 309 415
* Pronajmu pěknou garsonku v Novém Měs-
tě n. M. plastová okna, nová kuchyň.linka, 
sporák. Nájem vč. energií 5100,-Kč měs.. Kau-
ce 15 tis.Kč. Jen vážní zájemci a na delší dobu. 
Volné ihned. TEL.:732 336 103

* Pronajmu byt 2+1 a  1+1 v  Hronově. Tel. 
608 11 00 41
* Pronajmu byt 2+1 ve Studnicích u Nácho-
da a  1+1 v  Náchodě. Povinná kauce. Volné 
od ledna 2014. Tel. 608 869 885
* Prodám byt 1+1 v OV, 39m2, 1.NP v Nácho-
dě u  nemocnice. Byt má balkon, nová okna, 
zateplení. Tel. 774 562 627. Cena 550.000,-Kč. 
RK NEVOLAT!
* Prodám byt 3+1 v OV 60 m2 + 7m2 sklep, 
Náchod, Českoskalická 252, zděný dům, 
po výměně oken, cent. topení bez plynu, 3. NP. 
Cena 990.000,-. Tel. 608 125 310

* Prodám RD-novostavba Náchod-Babí. 
Cena 2.500.000,-Kč. Tel: 773 905 177 nebo 
777 550 945
* Pronájem větší garáže (60 m2) v  centru 
N.Města n/M pro 3 automobily i  komerční 
využití (včetně přípojek).Tel. 602  204  002, 
cena dohodou.
* Prodej zrekonstruované vybavené cha-
ty (zast. 60 m2) v  Č.Skalici, v  autokempu 
u  přehrady Rozkoš.Tel. 602  204  002, cena 
239.000,- Kč.
* Prodám ideální polovinu rodinného domu 
se zahradou v Hronově. Spěchá. Prosím vo-
lejte po 18.hod.Děkuji. TEL.:724 676 861
* Pronajmu garáž v  Náchodě V  Úvoze 
u  nemocnice. Prosím volat po  17.hodině 
605 95 15 15

* Prodám pěkný RD 4 + 1 Šonově u Nového 
Města n / Met. Udržovaná zahrada, pergola, 
zděná udírna. TEL.:608 245 634
* Pronajmu garáž v  centru Náchoda. Tel. 
602 110 736
* Prodám st. pozemek na stavbu rodinného 
domu na okraji Dolní Radechové. 2500 m2, 
cena 500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30
* Sháním na Náchodsku RD nebo chalupu. 
Menší opravy nevadí. Tel.: 608 245 634
* Prodám RD v  centru Náchoda, klidné 
místo. Po  rekonstrukci, ihned k  nastěhování. 
TEL.:724 214 538
* Prodám zahradu 354m2 s  podsklepenou 
chatkou v  k.ú. Krčín. Studna na  pozem-
ku + el. 220 + 380V. Cena dohodou. Tel.
734 497 842
* Prodám chatu v  Náchodě: vlast. pozemek 
350m2, voda,el.E., krb, výhled do  údolí, sou-
kromí a  dobrá dostupnost. Cena 398tis.Kč. 
Tel.608 141 035

* PRONAJMU OBCHOD VE  STÁRKO-
VĚ NA  NÁMĚSTÍ. Cena 3.900,-kč, + in-
kaso. Tel. 602 133 173, email.renestarkov@
seznam.cz
* Pronájem nebytového prostoru 85 m2 
od  ledna 2014 na  hlavní třídě Kamenice 
v  Náchodě. Obchod a  výklad přímo na  pěší 
zónu.Samost.měření energií. Parkoviště. Tel. 
776 148 881
* Pronájem obchodního prostoru kavárna, 
bar, vinárna, herna, vinotéka, resp. provo-
zovna služeb kadeřnictví, solárium, solná 
jeskyňka atd. na  hlavní třídě ul. Kamenice 
v Náchodě v suterénu o výměře 85 m2. K dis-
pozici pánské,dámské soc. zařízení, samostat-
né WC, sprcha a  šatna pro personál. Záso-
bování výtahem, samostatné měření energií. 
Parkoviště. Tel. 776 148 881
* Pron. malou kancelář (2x4m) s výhl.do ze-
leně, +WC, v nově zrek. domě v NA, Šafránice. 
Nutno vidět. Náj.1.500,-Kč + el. + vody + tope-
ní + kauce., tel. 608 903 070.
* Pronajmu nebytové prostory - 4 zařízené 
kanceláře, zasedací místnost s příslušenstvím, 
dílnu a  2 garáže. El.Krásnohorské v  Nácho-
dě. Volné od  1. 4. 2014. TEL.:737 211  973, 
491 428 464
* Pronajmu prostory k podnikání v Hrono-
vě např. kancelář, manikúra, pedikúra - cena 
vč.energií 2000,-Kč/měs. TEL.:608 66 77 30
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kame-
nici ve  2. patře s  výtahem, WC a  kuchyň-
kou k dispozici. Velikost 28 m2 a 16 m2. Nyní 
výrazná SLEVA. Telefon 777 152 750 v pra-
covní dny
* Pronajmeme volné prostory pro provoz 
kavárny, jiných obchodních služeb nebo 
pohybových aktivit jako cvičení, fi tcentrum 
a jiné služby. Prostory se nachází na Kamenici 
v Náchodě v I.patře se samostatným vchodem. 
Investice do zařízení a vybavení provozu jsou 
nutné. TEL.:777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmu garáž Náchod Kladská ul. a pro-
dám seno. Cena dohodou. Tel. 606 213 229
* PRONAJMU OBCHOD 66 m2 VE STÁR-
KOVĚ NA NÁMĚSTÍ. Obchod 35 m2, záze-
mí 13 m2, sklad 18 m2. Vše po celkové rekon-
strukci. tel 602 133 173, email.renestarkov@
seznam.cz

* Pronajmu dlouhodobě pěkný slunný byt 
1+1, 39 m2 s  balkonem na  2.poschodí une-
mocnice v  Náchodě s  výhledem do  přírody 
ul. Modrá. Volný od února 2014. Nutno vidět. 
Nájem 5500,-Kč vč.energií. TEL.:776 242 682, 
776 242 971 - volat možno po celý den
* Pronajmu DB 3+1 v Náchodě - volný od 1. 
3. 2014, celkové náklady včetně energií 7500,-
Kč. TEL. : 606 625 907
* Pronajmu krásný byt 2+1 v centru Nácho-
da. Nově zrekonstruovaný. Cena 4500,-Kč + 
inkaso. Tel. 606 745 986
* Koupím menší byt v OV - na Náchodsku. 
Tel. 604 134 163
* Dlouhodobě pronajmu 1+kk v klidné části 
Nového Města n/Met. Dům je zateplen, plas-
tová okna, výtah, možnost internetu. Nájem-
né 3600,- + energie. Kauce 15000,-Kč. Volný 
ihned.Tel. 608 323 373
* Koupíme byt v osobním vlastnictví v okre-
se Náchod výhradně ve správě SBD Náchod. 
Uveďte cenu, velikost bytu a  jeho vybavení, 
adresu a podlaží. Platba v hotovosti. Kontakt: 
gorceous@seznam.cz
* Pronajmu garsonieru v  Hronově. TEL.:
608 66 77 30

* PRONAJMU byt 3+1 v Náchodě u ne-
mocnice. Cena 4.500,- + inkaso. Vratná 
kauce 10.000,- Nástup možný ihned. Kon-
takt 602 158 418

* Pronájem bytů 3+1 v  Červeném Kostelci. 
Atraktivní místo v  centru města a  klidné 
lokalitě po  celkové rekonstrukci. Podkro-
ví 62,35 m2, Kč 5.900,-- měsíčně + zálohy 
na služby, l. patro, 74,24 m2, Kč 5.900,- měsíč-
ně + zálohy na služby. K oběma bytům k dis-
pozici zahrada za domem. Součástí nabídky je 
i garáž pod domem, o výměře 17,74 m2 - cena 
Kč 650,-- měsíčně. Informace: 491  463  345 
v  době od  7 do  14 hodin /kromě středy/, 
733 131 189
* Prodáme družstevní byt 3+1 Broumov, 
Křinická 209, 66,80 m2, 3. podlaží. Cena Kč 
495 tisíc. Info: 491 521 523, 733 131 189
* Pronajmu pěkný byt 3+1 v  Náchodě. Byt 
se nachází v přízemí bytového domu poblíž 
centra města. Byt je prostorný, s  velkou ku-
chyní, třemi pokoji a komorou. Jsou tu plas-
tová okna a vybavený je kuchyňskou linkou se 
sporákem. Výhodná poloha. Nájemné 4500,-. 
Tel. 725  557  030 nebo 602  790  044. Volné 
ihned.
* Pronajmu byt v Náchodě v OV, zděný s vý-
hledem na zámek, o celk.výměře 28,2 m2 v 1.
patře. K bytu patří sklep (cca 4m2), kůlna (cca 
4 m2), plastová okna, společná TV anténa, 
parkovací místo na  dvoře, občanská vyba-
venost v  místě. Cena 3000,-Kč/měsíc. TEL.:
602 106 969
* Prodám garzonku v Náchodě na Pražské ul. 
Cena 520.000 Kč k jednání. Tel. 724 123 191
* Prodám DB 3+1 Náchod - Plhov, byt bude 
začátkem r. 2014 odkoupen do  OV, cena 
1000  000,-Kč + náklady. RK nevolat! Tel. 
777 224 127
* Pronajmu byt 3+1 I.kategorie 116 m2, 
1.podlaží v Hronově ve vile, kompletně zaříze-
ný. Velká zahrada k dispozici, posezení u venk. 
krbu. Ihned volný. Kauce. TEL.: 605 787 883. 
K vidění na www.hofmanovavila.ic.cz
* Prodám byt OV 3+1 (82m2)v Hronově nad 
Večerkou. Byt i dům po celkové rekonstruk-
ci-vše nové, vytápění elektrokotlem, parko-
vání na  dvoře.Super bydlení i  sousedé. Cena 
800 000 Kč. TEL.:608 372 665
* Prodám byt 5+1 v OV 86,61 m2, Broumov, 
sídliště Spořilov, plastová okna. Dům prochází 
revitalizací (okna, výtahy, solární ohřev TUV 
+ topení, zateplení). Cena 875.000,- Kč. Tel.: 
603 264 999. RK nevolat!
* Pronajmu garzonku v  Náchodě. Dlouho-
době. Nájem 3.500,- + náklady 1.400 Kč. Tel. 
724 123 191
* Pronajmu bezbariérový byt 2+1 109 m2 I.
kat., kompletně zařízený, v přízení vily v Hrono-
vě. Velká zahrada k dispozici, posezení u venk. 
krbu. Ihned volný. Kauce. TEL.:605 787  883. 
K vidění na www.hofmanovavila.ic.cz
* PRONAJMU BYT 3+1 S  BALKONEM 
A KRÁSNÝM VÝHLEDEM V NOVÉM MĚS-
TĚ NAD METUJÍ.Nájem 3.000,-Kč + energie 
a služby. Telefon 606 631 677.
* Pronajmu byt 3+1 o  velikosti 75m2 v  Č.
Kostelci na  sídlišti Koubovka. Byt je čás-
tečně zařízen. Nájem 5000,- + energe. Volný 
od února 2014. Tel. 602 506 344
* Pronajmu byt v Úpici 1+1 42 m2, kuchyň, 
plastová okna, parkování před domem, ka-
belová televize, možnost internetu, 3.pat-
ro, okrajová část města ul. Nerudova. Cena 
4900,-Kč + cca 1000,-Kč (elektřina). TEL.:
602 284 585 nebo mail: info@bofa.cz
* Pronajmeme byt 2+1+kk (64 m2) ve 3.patře 
bytového domu v centru Nového Města n.M.. 
TEL.:776 224 358 - volat v pracovní dny
* Vyměním obecní byt 1+1 54 m2, nájem 51 
Kč/m2, 2. patro, jižní strana, zděný dům, to-
pení akumulační v Lysé nad Labem, obchody, 
škola, lékař, vše úřady, v dosahu 5 min. vlakové 
nádraží asi 7 min. každých 30 min jezdí vlak 
do Prahy za podobný byt v Novém Městě nad 
Metují, může být i menší. Tel. 77 48 78 950

* Prodám kvalitní pánské boty pro sjezdo-
vé lyžování zn. SALOMON Mission Alu 
(uspokojí i  středně pokročilé rekreační ly-
žaře, fl ex 70). Optimální pro vel. 46 - délka 
stélky 30,5 cm. Atraktivní vzhled, jako nové, 
4 x použité (nevhodně zvolená velikost). 
Původní cena 5300,-Kč. Nyní 2500,-Kč.Tel. 
725 679 907
* Prodám novou líheň na  drůbež cena 
od 2200Kč. Tel.:733 483 672
* Prodám suché tvrdé palivové dříví. 
TEL.:777 690 390
* Prodám - pásová pila P320 i  se stolkem - 
2800,-Kč, násady na sekery malé i velké á 20,-
Kč, traverza U12 cm 3,8 m dlouhá - 500,-Kč. 
TEL.:723 474 155
* Prodám plynový sporák - cena 1000,-Kč. 
Tel. 606 745 986
* Prodám palivové dřevo.Cena dohodou. Zá-
jemci volejte 720 581 277
* Prodám plnička cigaret - PROFESOR CP-1 
400,-Kč, holící strojek el. - PRIMESHAVE 
300,-Kč, náramkové hodinky GENOVA 300,-
Kč. TEL.:608 417 696
* Prodám profi  elektrický gril 3 jehlový až 
na  6 kuřat, celonerezový, oboustranně pro-
sklený s  osvětlením, používaný jako předvá-
děcí za 15 tis.Kč (1/3 pořizovací ceny). TEL.: 
739 433 396
* Prodám švédskou plotnu - pečící deska 
(90x60) - dvouokruhová. Půl roku používaná. 
Cena 6500,-Kč. TEL.:775 669 123
* Prodám Espreso pákové nerez 1 rok v pro-
vozu (800,-Kč), komínové stříšky kovové 
3 ks (ks 900,-Kč), komín rozměr 112x67, 
63x58, 76x80, starožitný kamenný brus 19.stol. 
(1500,-Kč), starožitný dřevěný mlynářský tra-
kař 19. stol. (2500,-Kč), vídeňské piano Th ein, 
ořech, laděné (12000,-Kč), dřevěné starožitné 
kazetové dveře 200x95 levé se zárubní, světle 
hnědý fl ádr (1900,-Kč), nerezová profi  di-
gestoř 180x75x45 (d,š,v) za  2000,-Kč. TEL.: 
739 433 396

* Sháním koženkový kočárek Liberta pro 
dvojčata. TEL.: 722 543 498
* Koupím knihy a časopisy. TEL.:722 907 510
* Koupím hodiny a  hodinky i  zn.PRIM. 
TEL.:724 020 858
* Dobře zaplatím staré pohlednice a poštov-
ní známky, Čína, Československo a jiné. Dále 
staré obálky, dopisy a pod. TEL.: 722 907 510
* Dobře zaplatím autíčka na  setrvač-
ník a  bovden od  výrobců zn.ITES, KDN, 
IGRA,IGLA, OMNIA a  SMĚR a  jiné TEL.:
724 020 858
* Koupím obrazy a  starožitnosti za  hotové. 
TEL.:724 020 858
* POZOR! Koupím a hned zaplatím za vaše 
staré, nepotřebné i  poškozené věci. Hračky 
zn. ITES, KDN aj., vláčky HO, MARKLIN, 
MERKUR aj., různé plastové hračky, hodiny, 
hodinky, fotoaparáty, rádia, voj. věci, pivní 
lahve, obrazy, sklo, porcelán, automoto díly, 
atd. Tel. 608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUNŤA, Au-
tomoto aj. staré časopisy, komiksy, knihy, celé 
knihovny, pohledy, tiskoviny, známky, ban-
kovky, mince, LP desky atd. Tel. 777 579 920
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, 
knihy i celou pozůstalost. Peníze na ruku. Při-
jedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
* Koupím starší dětské šlapací auto. Tel. 
603 173 075

* Hledám na  plný úvazek a  částečný 
úvazek 2 pracovnice do  kantýny ve  Vy-
sokově. Vhodné i  pro důchodkyni. Tel: 
777 173 568

* Celodenní hlídání dětí, dlouholetá praxe. 
TEL.: 776 100 393
* Hledám paní na hlídání syna, 5 let, po-pá 
15,30-17hod, Hronov. Tel. 739 569 503

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

BYTY

RŮZNÉ

NABÍZÍM 
stěhování a vyklízení bytů, 

kanceláří apod.

Tel. 739 901 799
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DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

* Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002
* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508, 603 165 971, 604 756 688
* T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002
* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 739 992 990, http://idealnet.cz

Náchod-ul.Šafaříkova-větší RD,klidná část,poz.523 m2.....1,35 mil.Kč, Náchod-Rybárna-větší zděná chata (i k bydlení),poz.2086 m2 .....790.000,-Kč
Lipí u Náchoda-Novostavby energet.RD,slunné pozemky až 1000 m2.....od 3,2 mil.Kč, Náchod-centrum-byt 1+1,OV,48 m2,2.patro ......555.000,-Kč
Náchod-centrum-Zděný byt 2+1,OV,69 m2,2.patro....720.000,-Kč,N.Město n/M-František-Velký ŘD z r. 1991-3 obyt.podlaží+podkroví .... 3,2 mil.Kč
N.Město n/M-František-Větší RD (byty 3+1,4+kk) po rekonstr....2.85 mil.Kč, N.Město-František-Vybavený RD+krásná zahrada .....12.000,-Kč/měs.
N.Město n/M-RD (4+1) se zahradou,histor.část-u náměstí....700.000,-Kč, Č. Skalice-Pronájem nadst.mezonet. bytu 7+1 v centru .....7.500,-Kč/měs.
N.Město-u centra-Zděný byt 3+1 OV,90 m2,balkon...1,3 mil.Kč,Nahořany u N.Města-Velký,zděný byt 3+1,OV,80 m2,pěkná zahrada ...630.000,-Kč
Hajnice u Trutnova-Zem.usedlost-3 budovy po rekonstr.,pěkné místo..2,29 mil.Kč,Č.Kostelec-zděná garáž (zast.24 m2),klidná část ........110.000,-Kč
Teplice n/M.-Vel.chata po kompl.rekonstr.,kuchyň,koupelna,8 lůžek...1,7 mil.Kč,Ohnišov u Dobrušky-Novostavba RD před dokončením .... 1,8 mil.Kč
Bystré u Stárkova-Krásná chalupa po rekonstr.,poz.1368 m2......1.100.000,-Kč,Č.Skalice-Pronájem prodejny (35 m2) u náměstí ......6.000,-Kč/měs.
N.Hrádek,N.Město n/M-Pěkné chaty s poz. pro výstavbu RD...od 199.000,-Kč, Bezděkov u Police n/M-RD (3+1),2 garáže,zahrada ....900.000,-Kč
Trutnov,Náchod,N.Město n/M,Slavoňov,Jestřebí,Bohuslavice,Provodov,Č.Skalice,Roheničky,Miskolezy,atrakt.poz. k výstavbě RD.....od 180,-Kč/m2

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

TAXI DRAŠNAR

TEL. 602 455 455

NEBANKOVNÍ 
ZÁPŮJČKY

- pro zaměstnané, důchodce, 
maminky na MD atd.

tel. non-stop: 722 732 992 
(jen Náchodsko)

* Žena v  invalid. důchodu hledá spolehl. 
ženu na výpomoc v domácnosti. Po-ne: 8-10 
hod., Náchod. 50,-Kč na hod., tel. 737 906 436 
(volat mezi 8-18 hod.)
* Hledám odvoz 1x za  14 dní z  Nácho-
da do  Choustníkova Hradiště a  zpět. TEL.:
737 740 382 po 19.hodině

* Prodám štěňata Jack Russell teriéra bez PP 
- očkovaná, odčervená, odběr možný ihned. 
TEL.: 608 273 380
* Prodáme čistokrevná štěňata německé-
ho ovčáka bez PP, očkovaná a  odčervená, 
k  odběru od  15.ledna, cena 2000,-Kč. TEL.:
777 132 524 

CELOROČNÍ PRODEJ 
MEDU A MEDOVINY 

z vlastní produkce
Eva Zelená APIFARM Přibyslav

tel. 607 866 654

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz
HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je 
oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvin-
govém úvěru a péči o klienta po uzavření této smlouvy.

Provident
24 hodin denně, Náchod

Tel.: 725 725 816

Koupím starou krejčovskou 
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10
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Neplaťte agenturu, plaťte překladatele.

JAZYKOVÉ KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ 

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Kontakt: NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969, e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz

            AJ: 491 423 077, mobil 603 493 780, e-mail: jan.moucha@gatenachod.cz

Jsme soudní překladatelé s dlouholetou praxí 

a nabízíme občanům i fi rmám špičkové provedení 

překladů z/do němčiny a angličtiny za příznivé ceny. 

Poradíme si se všemi druhy textů z oblasti práva, 

obchodu, techniky, medicíny, farmacie, chemie, 

zemědělství, stavebnictví atd.

SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 13. 7. 2014 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

Střední škola oděvní, služeb a  ekonomiky - škola 

s uplatněním
 Střední škola v Červeném Kostelci 
si právem může říkat škola s  uplat-
něním, protože jako jediná krajská 
střední škola získala od  zaměstna-
vatelů regionu, kteří mají zájem, aby 
její vzdělávací obory byly vyučovány, 
fi nanční podporu na  prospěchová 
stipendia maturitních oborů. 
 Škola je jedním z nejmodernějších 
školských zařízení Královéhradecké-
ho kraje. Nová bezbariérová budova 
v  centru města odpovídá potřebám 
výuky 21. století. Všechny učebny 
jsou vybavené projektory, novým ná-
bytkem a  moderní výpočetní tech-
nikou. Studenti mají k dispozici mj. 
relaxačními zóny a  bezplatné WiFi 
připojení k internetu.
 Vzdělávací nabídka školy je tvoře-
na ekonomickými a oděvně-umělec-
kými obory.
 Studenti ekonomických obo-
rů pracují ve  třech fi ktivních fi r-
mách, kde v  praxi vykonávají běžné 
podnikatelské činnosti tak, jako 
ve  fi rmách reálných. Toto propojení 
teorie s praxí nejen napomáhá snaz-
šímu pochopení probírané látky, ale 
také absolventům usnadňuje uplat-
nění na trhu práce a vstup do první-
ho zaměstnání. Své fi ktivní fi rmy pak 
reprezentují na  regionálních a  mezi-
národních veletrzích fi ktivních fi rem, 
kde své zboží nabízejí a prodávají ve-
řejnosti ve  dvou světových jazycích. 
O tom, že jsou v této činnosti úspěšní, 
svědčí i získaná ocenění (v prosinci 2. 

místo na regionálním veletrhu v Olo-
mouci a v březnu 10. místo na mezi-
národním veletrhu v Praze). 
 Ani studenti oděvních oborů ne-
zaostávají ve  své tvorbě. O  jejich 
schopnostech nejlépe svědčí získaná 
ocenění udělená odborníky z  této 
oblasti. U  studentů je rozvíjena 
kreativita, tvůrčí umělecké myšle-
ní a  nápaditost. O  kvalitách výuky 
svědčí i to, že za oborem Modelářství 
a  návrhářství oděvů do  školy dojíž-
dějí žáci i  z  dalších krajů republi-
ky. A  získání významných ocenění 
na  takových soutěžích, jako je Pro-
stějovská zlatá jehla (v  roce 2013 
zisk 1. místa v  kategorii ORIENT 
a 2. místa v kategorii ZAHRADA či 
1. místo na Mladém módním tvůrci 
ČR v  Jihlavě v  kategorii TONAK), 
hovoří sám za sebe. 

VYUČOVANÉ OBORY: Ekono-
mika a  podnikání, Veřejnosprávní 
činnost, Podnikání, Modelářství 
a návrhářství oděvů a Oděvnictví.

Realizované projekty EU 
v letech 2012-2014

• Fungování fi ktivní fi rmy jako 
 obchodní společnosti
• Odborná výuka návrhářství 
 - moderně, atraktivně, efektivně
• Informační gramotnost 
 - šance a příležitost
• Inovace a zkvalitnění výuky 
 prostřednictvím ICT
• Zvyšováním administrativních, 
 právních a účetních dovedností 
 k vyšší konkurenceschopnosti 
 na trhu práce

 Dny otevřených dveří, kde je 
možné shlédnout módní přehlíd-
ku se konají v  pátek 24. 1. 2014 
od 9 do 14 hodin a v sobotu 25. 1. 
2014 od 9 do 11 hodin.

www.ssck.cz

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu  rmy AUTOPRODEJ ROHAN

 náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

Železářství & truhlářské potřeby
Pražák – Náchod

!!! Nové zboží:  • kuchyňské potřeby  -  doplňky do domácnosti 
• spárovky, lišty, latě, prkna

• prodej železářského zboží a velký výběr potřeb 
• pro truhláře a řemeslníky

• nabídka dveří SAPELI a MASONITE včetně montáže
• maloobchodní a velkoobchodní prodej, pro fi rmy zajímavé slevy

Náchod, Tyršova 200, tel.: 491 424 115, 
e-mail: kovani.prazak@tiscali.cz

STŘECHY
Provedeme práce

pokrývačské, klempířské, tesařské, 
zednické, natěračské

www.strechyfl ash.cz
e-mail: strechyfl ash@seznam.cz

tel: +420 608 345 132, 775 927 134

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce, 

MD, podnikatele

tel. 723 041 274
www.diravpenezich.cz

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn 
ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a péči 

o klienta po uzavření této smlouvy.

NOVĚ nabízíme k dovozu
kvalitního ledvického uhlí 

a německých briket 
a SKLÁDÁNÍ PÁSEM

Paliva Vojtěch spol. s r.o.
Náchod

775 720 820, 491 428 594

VYKOUPÍME VÁŠ VŮZ  NA  EKOL. LIKVIDACI
pokud bude kompletní a v pojízdném stavu na ND. 

Cena je stanovena individuelně dle typu a stavu vozidla.

• OSTATNÍ VOZY ODEBEREME NA EKOL. LIKVIDACI 
ZDARMA • VYSTAVENÍ  PROTOKOLU O LIKVIDACI 
ZDARMA • DOPRAVA NEPOJÍZDNÉHO VOZIDLA 

ODTAH. SLUŽBOU ZDARMA • NÁKLADNÍ VOZIDLA  
A STROJE ZA AKTUÁLNÍ CENU ŽELEZA 

• PRODEJ NOVÝCH A POUŽITÝCH DÍLŮ NA OS. AUTO-
MOBILY • AUTOSERVIS, DIAGNOSTIKA,GEOMETRIE 

AUTO DEMO J. DOČEKAL, VELKÁ JESENICE 130
PO- PÁ 7,30 – 16,00 HOD.  TEL. 491459209, 604276771

WWW. AUTODEMODOCEKAL.CZ

MÁTE DÍTĚ V 5. ČI 9. TŘÍDĚ?
Už teď můžete významně ovlivnit jeho budoucnost !!

Jiráskovo gymnázium v Náchodě
zve žáky pátých a devátých ročníků základních škol a jejich rodiče na

Den otevřených dveří
ve čtvrtek dne 16. ledna 2014

Program

Od 15,30 do 19,00 pro Vás budou připraveny interaktivní akce, divadelní 
a hudební vystoupení, výstavy a prezentace a možná přijde i kouzelník …
*  16,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 9. tříd ZŠ a jejich rodiči. 
     Informace o čtyřletém gymnáziu.
*  17,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 5. tříd ZŠ a jejich rodiči. 
    Informace o osmiletém gymnáziu.
Podrobnější program naleznete na www.gymnachod.cz.

Na Vaši účast se těší vedení školy i celý pedagogický sbor.

Řezníčkova 451, 547 44 Náchod, tel. 491 423 243, e-mail: sekretariat@gymnachod.cz

Nový Obchodní zákoník I.
 Legislativním změnám souvisejí-
cím s přijetím zejména “nového” ob-
čanského zákoníku (dále jen NOZ) 
by měl věnovat pozornost skutečně 
každý, neboť v naší zemi není nikdo, 
koho by se změna nedotkla. NOZ 
je zákon vydaný pod symbolickým 
číslem svobody 89/ 2012 Sb., je plat-
ný od března 2012, s účinností od 1. 
1. 2014. Obsahuje úctyhodných 
3081 paragrafů, sám však ruší 238 
právních předpisů, mimo jiné také 
obchodní zákoník a zákon o rodině. 
V  budoucnu tak už nebude např. 
kupní smlouva upravena ve  dvou 
různých právních předpisech odliš-
ně pro občany a podnikatele (zjed-
nodušeně řečeno). Tato dvoukolej-
nost bude odstraněna. Vyjma NOZ 
byly přijaty další významné (např. 
zákon o  obchodních korporacích) 
a  méně významné právní předpi-
sy. Spotřebitelé se nemusejí obávat, 
že by změnou přišli o  svá práva 
a ochranu, ta jim v upravené formě 
zůstanou zachována (a v některých 
ohledech budou i rozšířena).
 „Zákon pro život, zákon inspiro-
vaný životem.“ – tak je často NOZ 
prezentován. Po  jeho rychlém pro-
listování však zjistíme, že význam-
nou inspirací byla i  úprava histo-
rická (v  tomto případě tomu byly 
zejm. evropské občanské zákoníky, 

ale i  návrh občanského zákoníku 
bývalého Československa z  roku 
1937, a  rakouský ABGB z  roku 
1811). Proto v NOZ najdeme mno-
ho termínů z doby našich prarodi-
čů a praprarodičů, ale i slova úplně 
nová. Leckoho pak překvapí pojmy 
jako je rozhrada, služebnost, pacht, 
přestavek, závdavek, výprosa, dě-
dická smlouva, smlouvy odvážné, 
a mnoho dalších více (výměnek) či 
méně („služebnost okapu”) přínos-
ných.
 Zákon samotný je paradoxně 
nutné číst tzv. odzadu, od jeho pře-
chodných ustanovení, ze kterých 
vyplývá základní princip přechodu: 
vztahy vzniklé (rozuměj smlou-
vy uzavřené) do  31.12.2013 se řídí 
předchozí právní úpravou. Z tohoto 
pravidla platí několik výjimek např. 
vztahy nájemní se budou řídit NOZ, 
i  když nájemní smlouva byla uza-
vřen před jeho účinností.
 V současné době již nemá smysl 
lamentovat nad nepřesnostmi záko-
na a celé nové právní úpravy, proto 
se mé články zaměřené na  novou 
právní úpravu budou věnovat spíše 
jednotlivým podstatným změnám, 
které se dotknou nás všech, a budou 
vedeny snahou vyhnout se rozbo-
rům a úvahám čistě teoretickým.
 JUDr. Jan Dostál
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Husitská 11, Nové Město nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. ekonomiky  
    (účetnictví)

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod www.sbdnachod.cz

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

Squash 
centrum 
Náchod

tel.: 602 886 577

HRAJE 
CELÁ 

RODINA
Nabídka pro 

rodiče s dětmi

Zahrajte si bez starostí! 

Vaše ratolesti 
pohlídáme a zabavíme

PRAVIDELNÁ TANEČNÍ ODPOLEDNE
od 16 do 19 hodin - každá druhá neděle  
ZAČÍNÁME 19. ledna 2014

HOTEL U BERÁNKA NÁCHOD
DANNYHO KAVÁRNA
Hraje Honza Staněk junior
Vstupné 50,- Kč rezervace na tel. 722 927 488
Pořádá: Seznamovací agentura Irena
            Irena Černá  736 768 114

Staňte se  vodou!                  freediving v náchodském bazénu

Skupinové foto náchodského kurzu nádechového potápění.

Jirka Pozděna po uplavání více než 60 metrů pod vodou. Jeho 
reakce sleduje instruktor Apnea Academy Michal Bavor. 

Trénink freedivingu pod hladinou náchodského plavecké-
ho bazénu. 

 Málokdo by čekal, že zásadní chvíle 
provázející kurz nádechového potápě-
ní (freedivingu) se odbývají na  souši 
a mají podobu relaxačních a dechových 
technik. „Až budete  za chvíli v bazénu, 
staňte se vodou“, říká instruktor  Apnea 
Academy  Michal Bavor frekventantům 
kurzu. Staňte se vodou! Tento imperativ 
si nelze nepamatovat. Je v  něm skry-
ta výzva, která nám, suchozemským 
savcům zní pocity, které jsme možná 
prožívali při sledování slavné Magické 
hlubiny   na plátně kina nebo když jsme 
během dovolené volbě splývali na moř-
ské hladině při šnorchlování a dívali se 
do  té reálné vodní propasti pod námi. 
Nádechové potápění jako extrémní 
sport určený pouze hrstce vyvolených? 
„Opak je pravdou! Freediving se dá 
velmi dobře provozovat ve  sportov-
ně - rekreační podobě. Pomůže zlepšit 
vaši kondici, dozvíte se hodně nového 
o  vlastním těle a  umožní vám samo-
zřejmě tou nejpřirozenější cestou, tj. bez 
těžké výbavy přístrojového potápěče, 

zkoumat svět pod vodní hladinou“, vy-
světluje hned v  úvodu Michal Bavor.    
A  jak je vnímán takový kurz náde-
chového potápění v  Náchodě z  „dru-
hé strany barikády“ – tedy ze strany 
účastníků kurzu? Na  otázky novin 
ECHO odpovídá Jiří Pozděna (43): 
 Jak se Jirko člověk dostane do kur-
zu nádechového potápění? Co bylo 

konkrétně pro Tebe   hlavní motivací?
 (s  úsměvem) V  první řadě jsme 
si musel přečíst ECHO, kde jsem se 
o  konání kurzu dozvěděl. Motiva-
ce? Myslím, že mi voda - jako živel - 
byla vždycky blízká. Na  druhé straně 
mi však připadalo naprosto ujetý, že 
by se normální člověk mohl potopit  
do hloubek, o kterých se ve freedivingu 
mluví. Nejlepší způsob, jak si  takové 
dilema vyřešíš, je, že to zkusíš. 
 Kdy byl trénink pro  Tebe zatím  
nejsložitější? 
 Měl jsem pod vodou problémy se 
správnou technikou plavání. Bojo-
val jsem se vztlakem, tlačilo mě to 
na  hladinu, prostě mi to nešlo. Byl 
jsem z  toho špatný. Musím ale uznat, 
že Michal Bavor je jako instruktor vý-
borný. Rozebrali jsme  moje problémy 
a  najednou se dařilo. Při nedávném 
tréninku jsem už bez větších problémů 
uplaval po hladinou na nádech vzdále-
nost větší než 60 metrů. Velmi mě to 
povzbudilo. 

 Co se člověk v  kurzu freedivingu 
vlastně naučí, kromě základního cíle: 
Potopit se na jeden nádech?  
 Určitě spoustu věcí o  fyziologii lid-
ského těla, o výměně dýchacích plynů, 

o relaxaci, soustředění. Posílí si plavec-
ké schopnosti a obecně i celkovou fy-
zickou kondici . Zjistí svoje schopnosti 
a  dokáže tyto limity prostřednictvím 
tréninku bezpečně posunovat. Tak to 
alespoň cítím  já.  
 Vím, že asi není nejlepší stavět náde-
chové potápění jen jako výkon uplava-
né vzdálenosti pod vodou či ponoření 
do  co největší hloubky. Ale přesto…. 
Každý máme nějaké cíle, které se dají 
vyjádřit v metrech nebo minutách. 
 Pochopitelně, i já bych si chtěl splnit 
nějaký měřitelný cíl. Například upla-
vat pod vodou vzdálenost 100 metrů 
a potopit se do hloubky 30-35 metrů. 
Uvidíme… Celý kurz freedivingu je 
dlouhodobý a má několik etap. 
 Tak, ať Ti to vyjde! 

otázky kladl  a snímky pořídil 
Mirek Brát 

VÁNOČNÍ TURNAJ V KULEČNÍKU 2013
Už 8. ročník vánočního turnaje ve 
sportovním kulečníku uspořádal od-
díl kulečníku Tělovýchovné jednoty 
Náchod. Turnaj se konal jak pro re-
gistrované, tak i pro neregistrované 
hráče. Hrála se tradičně volná hra na 
100 karambolů s hendikepem na 2 
porážky. Hendikep v kulečníku zna-
mená, že lepší hráč dává slabšímu už 
do začátku hry náskok, někdy až ve-
lice významný. Turnaje se zúčastnilo 
26 hráčů Překvapením soutěže se stali 
Pražáci, alias chalupáři, otec se synem 
Pavel a Tomáš Křechovi za Strážkovic. 
Organizátoři prvně udělili cenu „fair 
play“. Získal ji domácí Ladislav Szabó, 
který souhlasil s prodloužením partie, 
kterou by byl býval vyhrál, ale nasta-
vení se otočilo proti němu. Do závě-
rečných vyřazovacích bojů na 2 po-
rážky se tentokrát probojovali i hráči 
domácího oddílu.  Celkovým vítězem 

se stal Pavel Křech ze Strážkovic, 2. 
místo obsadil domácí Libor Ciasto, 
3. místo rovněž domácí hráč Jiří Ha-
nuš a konečně na 4. bodovaném místě 
skončil Zbyšek Josef ze Sokola Hradec 
Králové. Úplně všichni účastníci ob-

drželi velmi pěkné věcné ceny. Oddíl 
děkuje všem sponzorům i jednotliv-
cům, kteří poskytnutím hodnotných 
cen k úspěšnému průběhu turnaje 
přispěli.  Jiří Otčenášek, 
 předseda oddílu (redakčně kráceno)

aneb

Náchod: František Dítě, Mlýnská 304, naproti gymnáziu, 491 421 594

Broumov: Mírové náměstí 130, 491 421 711
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