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květen 1421, Jan Žižka přitáhl k Jaroměři

ODDLUŽENÍ
dle insolvenčního zákona

= jediný zákonný způsob, jak 
se vypořádat s dluhy a exekucemi

- až 70% z objemu Vašich závazků  
   Vám PROMINE SOUD
- STOP dalšímu narůstání úroků, 
   sankcí, penále

Lenka Šimerdová - kancelář Náchod

tel.: 725 280 848

ZASTAVÍME  EXEKUCE
(dražby nemovitostí, srážky ze mzdy, 

blokace účtů atd.)

www.albisport.cz | Hronov

Kvalitní vybavení za nejlepší 
ceny na turistiku.

Stany, spacáky, čluny ...

Paliva Jelen
Nový Hrádek

Kostka Ledvice    od 349,-/1q
Po předložení reklamního letáku 
konkurenčních uhelných skladů 

z letošního roku získáváte 
na hnědou kostku z Ledvic 
dodatkovou slevu 5,- / 1q

Kompletní ceník na:
www.paliva-jelen.cz

Objednávky na: 
tel.:724 236 398

Zemědělské družstvo Dolany

PILA HOŘIČKYPILA HOŘIČKY
nabízí  

pořez kulatiny a prodej řezivapořez kulatiny a prodej řeziva
drobné truhlářské a tesařské práce

výrobu jednoúčelových palet

tel. 491 419 119, 
www.zddolany.cz

e-mail: pila.horicky@zddolany.cz

Výprodej zásob zahrádkářského 
sortimentu za extra výhodné ceny 

bude zakončen  16. 5. - 17. 5.  a  23. 5. - 24. 5.
v areálu bývalé Tiby v České Skalici

(příjezd: z obchvatu od Říkova přes most k vrátnici)(příjezd: z obchvatu od Říkova přes most k vrátnici)
ulice Bezručovaulice Bezručova

Otevírací doba:       pátky    16. 5., 23. 5.    od 13,00 do 18,00 h
                                           soboty  17. 5., 24. 5.    od   8,00 do 14,00 h
neděle pouze prodej substrátů na vrátnici od 8,00 do 13,00 h

 - vyprodáváme truhlíky, pěstební nádoby, semínka květin 
a zeleniny, substráty, dekorační materiály, drobné nářadí atd.

AKCE:   
sleva   na   plasty   -30%,  sleva na hřbitovní svíčky  -50% 

Česká Skalice

Zveme Vás do nov  Zveme Vás do nov  
otev ené prodejny otev ené prodejny 

o ní optiky!o ní optiky!
Kudowa Zdrój, ul. Zdrojowa 40

NABÍZÍMENABÍZÍME  
-ZDARMA VÝB R BRÝLOVÝCH OBRUB

-VELKÝ VÝB R OBROU EK BRÝLÍ

-AK NÍ CENY NA SKLA

Tel. +48 533 258 215 Tel. +48 533 258 215 

Nové zásahové 

vozidlo
 Vozový park výjezdové jednotky 
SDH Běloves se po  letech marné-
ho čekání rozrostl o  zbrusu nové 
zásahové vozidlo. Starosta města 
Náchoda Jan Birke za účasti svých 
místostarostů - Ing.  Tomáše Šu-
berta a Mgr. Drahomíry Benešové, 
do  rukou velitele JSDH Běloves 
Pavla Punara předal symbolický 
klíček od  vysněného vozu. Slav-
nostnímu aktu přihlížela starostka 
sboru Šárka Cimbálníková, členové 
sboru a další pozvaní hosté.  (red)
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GASTRONOMIE 
od pravěku po novověk

8. Hrách dřený

 Zatímco pro nás jsou luštěniny spíše doplňkem stravy, ve středověku byly 
hlavním jídlem. Současně se staly také orientační charakteristikou pro ci-
zince, kdy Čechy byly vnímány jako hrachová velmoc, Itálie jako země cizr-
ny a Německo patřilo všem milovníkům bobů. …„Propasíruj uvařený hrách 
a zpracuj kaši s cukrem. Přidej rozinky. Potom si umyj čistě ruce a vytvářej 
malé kuličky jako hrachová zrna, vpresuj je do  formiček a potom je usmaž 
v horkém sádle. Smažené obaluj v cukru, dávej ještě horké na mísu…“ Tento 
recept můžeme najít v knize „Jídlo a pití v pravěku a středověku“ od Magda-
leny Beranové, datovaný do 15. až 16. století. 
 Hrách dřený si ale můžete snadno vyrobit sami a navíc upravit tak, aby 
vyhovoval zrovna naší chuti. Jaroslav Řešátko doporučuje pro snazší přípra-
vu žlutý hrách. Zelený je nutné dlouho máčet (2 dny) a následně 3 hodiny 
vařit. Tak si to zkusme  Potřebujeme 250 g hrachu, 3 lžíce cukru, 1 vanil-
kový cukr, 1 celé vejce, 2 bílky, 2 lžíce rozinek (plátkovaných mandlí), 1 lžíce 
másla na zjemnění chuti sádlo na smažení noků. 
 Připravíme jemnou hrachovou kaši a přidáme další ingredience. My jsme 
rozinky vyměnily za plátkované mandle a navíc přidaly vajíčka a vanilko-
vý cukr. Ze vzniklé hmoty poté uděláme malé noky a osmažíme na sádle. 
Na míse můžeme ještě poprášit trochou cukru. Pokud by nám hmota nedr-
žela tvar, můžeme ji zahustit trochou strouhanky nebo ještě lépe špaldou. 
Co dodat, snad jen Dobrou chuť!

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

Rodinný dům po rekonstrukci s novou fasádou, zahrada, garáž v Otovicích .......................... 1 100 000,- Kč 
RD, novostavba v Novém Městě n/Metují – Krčíně, zahrada, bazén, pergola ....................... 5 290 000,- Kč
Poloroubená chalupa po částečné rekonstrukci ve Velkých Petrovicích ..................................... 770 000,- Kč
Venkovské stavení v Horní Radechové, obytná část po rekonstrukc ........................................ 995 000,- Kč
Venkovská usedlost v obci Bohuslavice s pozemky o výměře 45 565 m2 .............................. 1 300 000,- Kč

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP RD v řadové zástavbě v Náchodě 
na Kramolně. Rozsáhlá rekonstrukce 
v roce 2009, moderní kuch. linka, pro-
pojení kuchyně s jídelnou, upravený 
obývací pokoj, výměna oken, dveří, 
oprava prádelny, podlahové krytiny,  
nový kombinovaný kotel Vailant.Cena: 2 690 000,- Kč

VZPOMÍNKA
Už jen kytičku na hrob Vám můžeme dát,

chvilku postát a tiše vzpomínat.

Dne 15. 5. 2014 by oslavil 90 let 

pan Jan Voborník

a 1. 6. 2014   85 let 

paní Míla Voborníková z Přibyslavi.

Kdo jste je znali, věnujte jim s námi tichou vzpomínku.
Rodina

NEBANKOVNÍ HOTOVOSTNÍ NEBANKOVNÍ HOTOVOSTNÍ 
ÚVĚRY ÚVĚRY do 300tis. Kčdo 300tis. Kč
NEBANKOVNÍ HYPOTÉKYNEBANKOVNÍ HYPOTÉKY  
OPROTI ZÁSTAVĚ NEMOVITOSTIOPROTI ZÁSTAVĚ NEMOVITOSTI

Nabídka pro Vás:•   konsolidace úvěrů •   vyplacení exekucí 
                              •   rychlé vyřízení bez poplatků

Tel. 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180

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

VZPOMÍNÁME
Dne 25.května 2014 vzpomeneme 3.výročí, 

kdy nás navždy opustil 

pan Lubomír Schrötter 

z Velkého Dřevíče.

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

Syn Radek s rodinou

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 23. května 2014 by se dožil 100 let 

pan Jindřich Kulda 

z Bystrého u Stárkova.

Letos 10. 6. vzpomeneme dne, 
kdy nás navždy opustil.

Dcery, vnoučata, pravnoučata

Učebnicový příklad
     Město je organický celek a jenom 
někteří z nás jsou ochotni a schop-
ni pro něj udělat maximum. Proto 
oceňuji pevný postoj dvou pánů 
Mgr. Jana Ježka a MgA.Viktora Vla-
cha, kteří se zasazovali o  sofi stiko-
vanější a  estetičtější podobu centra 
Náchoda v místě bývalé Tepny. Prv-
ní z  nich, jak jsme se mohli dočíst 
v květnovém Náchodském zpravoda-
ji, rezignuje na členství v zastupitel-
stvu, druhý odstupuje z pracovního 

týmu pro urbanistiku. Cítím, že 
je třeba vyjádřit takovéto uznání, 
i  když se jim bohužel nepodařilo 
zvrátit špatné rozhodnutí minulého 
zastupitelstva ponechat volnou ruku 
investorovi, který hodlá část středu 
města proměnit v plochou obchodní 
zónu, připomínající v okolní zástav-
bě spíše obrovskou proluku. A  tak 
čtvrť se možná stane nelichotivým 
učebnicovým příkladem pro budou-
cí architekty.  Miloš Krmášek

KOMPLEXNÍ 
ÚKLIDOVÉ PRÁCE

ZONA
 Tel.: 603 743 983 
         491 614 406 

E-mail: bkzona@gmail.cz

Čistý Kostelec
 Červený Kostelec obsadil 6. mís-
to v soutěži  Čistá obec 2013 - o nej-
čistší obec Královéhradeckého kraje 
(vyhlášení výsledků za  rok 2013). 
Jednalo se o kategorii obcí nad 2000 
obyvatel. V celkovém kontextu zís-
kal 42. místo (v  konkurenci 448 
měst a  obcí).  Blahopřejeme!

Závodní historie
 Od  17. května do  25. října mů-
žete navštívit v  Jaroměři – Josefově 
(v prostorách tamního Bastionu I.) 
výstavu z historie jaroměřských mo-
tocyklových silničních závodů. Do-
dejme pro úplnost, že poslední sil-
niční motocyklové závody proběhly 
na  jaroměřském „okruhu“ v  délce 
3000 metrů před padesáti lety. 

Posezení na mlejně Babiččino údolí v Ratibořicích
LOUČENÍ SE ZMRZLEJMA NA MLEJNĚ aneb

Přijďte připít na zdraví ledových mužů Pankráce, Serváce a Bonifáce
Kdo přinese starej hrníček a nechá nám ho na plotě, 

dostane do něj svařák zadarmo!
V sobotu a v neděli 17. a 18. 5. 2014 od 11.00 do 16.00 hodin
Akce se uskuteční na dvoře Rudrova mlejna v Babiččině údolí
Smutně i vesele bude vyhrávat náchodská kapela KLAPETO

Stylové občerstvení:
Chleba se sádlem a cibulí, chleba s tvarohem a podmáslím, bramborový placky 
se škvarkama, koláče, buchty, prostě, co se na mlejně vo velikonocích vysmejčí 

a k tomu tradičně pečené klobásy a prasátko na roštu.
„Když počasí dovolí – sejdeme se v údolí“

U nás se vstup neplatí!

Hostinec Na Králíku
Zblov 19 

Vás srdečně zve na
ŘÍZKOVÉ HODY

Od pátku 23.5 
do neděle 25.5.

MARINOVANÉ STEAKY
& SPECIÁLNÍ SALÁTY

(nejen zeleninové)
Od pátku 13.6. 
do neděle 15.6.
Tel. 491 452 262, 

776 006 026 
www.hostinecnakraliku.cz 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
„Běloveské lázně 

a Obecní úřad Běloves“
Výstava bude otevřena 

od 31. května 2014 
na náchodském zámku v budově 

„lesárny“ na IV. Nádvoří
Červen, září, říjen – víkendy, 

svátky od 12 do 16 hodin.
Červenec, srpen – středa – neděle 

od 14 do 17 hodin.
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ŽALUZIE

SLEVA 20% NA ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIESLEVA 20% NA ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 

mobil 603 531 304, 
andy.skalice@seznam.cz, 
www.andy-skalice.cz

 shrnovací dveře  žaluzie  textilní rolety 
 venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

Okénko 
energetického 
poradce 55. 

 Vážení čtenáři, 
 Dnes se znovu vrátíme k problema-
tice uzavírání smluv na dodávku ener-
gií v  souvislosti s novým občanským 
zákoníkem. 
 Víte, že jsem Vám mnohokrát 
vysvětloval nevýhodnost uzavírání 
smluv s  podomními prodejci plyu 
a elektřiny, také jsem Vás mnohokrát 
upozorňoval na  všemožné písemné 
dodatky ke smlouvám, kde ani neví-
te cenu za  MWh, měsíční plat, od-
kdy dokdy platí, jaká je ukončovací 
lhůta atd. 
 S  příchodem nového občanského 
zákoníku se mnohé spotřebitele (od-
běratele plynu a  elektřiny)zjednodu-
šuje, ale totéž platí i  pro dodavatele, 
a  to zvláště u  uzavírání smluv pro-
střednictvím telefonického rozhovo-
ru. UPOZORŇUJI VÁS, že tato forma 
uzavírání smluv je nejjednodušší a zá-
roveň pro Vás NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ. 
Stačí během rozhovoru s  obchodní-
kem říci slovo ANO a do 14 dní Vám 
v dobrém případě přijde poděkování 
za  uzavřenou smlouvu či dodatek 
nebo to v  horším případě zjistíte, až 
se z  ničeho nic objeví nový produkt 
na  Vašem ročním vyúčtování. Vím, 
že hlavně starší lidé tomuto nátlaku 
špatně odolávají, někdy z důvodu, že 
si chtějí popovídat a někdy z důvodu, 
že radši řeknu ,,ANO‘‘ a oni mě pře-
stanou otravovat. Důsledkem ovšem 
je, že si ve  většině případů fi xujete 
zbytečně vysoké ceny za energie a  to 
min. na 24 měsíců. Upozorňuji na to, 
že dodatečná obrana proti takové-
muto způsobu uzavírání smluv a do-
datků je velmi problematická a  pro-
to: NAUČTE SE DO  TELEFONU 

ŘÍKAT REZOLUTNÍ ,,NE‘‘  a vyhně-
te se zbytečným zklamáním a kompli-
kacím. 
 Na  závěr chci informovat všechny 
naše účastníky z řad domácností, kte-
ří se účastnili poptávky na  individu-
ální cenu plynu u ARMEX ENERGY 
a. s. pro rok 2015: i  přes nepříznivý 
kurs koruny a zvyšující se ceny plynu 
na  burze (EEX) způsobenou ,,ukra-
jinskou krizí‘‘, jsme docílili bezkonku-
renční ceny 809,- Kč/MWh bez DPH 
s měsíčním platem ve výši 0,- Kč. Po-
kud máte ve svém okolí dobré známé, 
sousedy a  příbuzné doporučuji, aby 
se urychleně přihlásili na pobočkách 
ARMEX ENERGY a. s. v  Náchodě 
nebo Trutnově, nebo přímo u  mě 
v  kanceláři OE Česká Skalice. DĚ-
KUJEME ZA SPOLUPRÁCI.  Vyjed-
návání o  individuální ceně elektřiny 
na rok 2015 pro domácnost připravu-
jeme na červen tohoto roku. 

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: Armex Energy, a.s., 
Tyršova 61, 547 01 Náchod
Alena Bartůňková, vedoucí  zákaznické-
ho kontaktního místa v Náchodě
Tel: 607 007 927, 
e-mail: zkm.nachod@armex-energy.cz 
Pobočka: Armex Energy, a. s., 
Horská ulice 634, 541 01 Trutnov
Kuba Šípků, vedoucí zákaznického 
kontaktního místa v Trutnově
Tel: 727 805 792, 
e-mail: k.sipku@armex-energy.cz 
 (pi)

 Ve  čtvrtek 8. května 2014 se na  základně Hasičského záchranného sboru 
ve Velkém Poříčí konal Hasičský den. Velcí i malí návštěvníci měli možnost pro-
hlédnout si hasičskou  techniku a veškeré vybavení.   Foto Josef PEPA Voltr

Rudolf Paar – ředitel společnosti a Bc. Lubomír Franc - hejtman Králo-
véhradeckého kraje

Odpadová 
statistika
 V  Polici nad Metují zveřejnili 
zajímavou „odpadovou statistiku“ 
za  minulý rok. Vyplývá z  ní, že 
v  roce 2013 činil celkový svoz ko-
munálního a  drobného stavební-
ho odpadu ve  městě úctyhodných 
1  479  120 kilogramů. V  přepočtu 
na  jednoho obyvatele to činí 343 
kilogramů odpadu ročně. 

Fotosoutěž 
Velké Poříčí
 Fotosoutěž s tématy: Architektu-
ra, přiroda a  lidé   byla vyhlášena 
Obecním úřadem ve  Velkém Po-
říčí. Její podtitul zní „Velké Poříčí, 
jak ho vidím já“. A  název jakoby 
předznamenal i  cílovou skupinu 
fotografů, kteří se mohou do klání 
přihlásit. Podmínkou k účasti je to-
tiž trvalé bydliště v tomto městysu.  

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

Hejtman navštívil novoměstskou textilku
 Na  přátelskou návštěvu zaví-
tal v  pondělí  5. 5. 2014 do  fi r-
my NYKLÍČEK a  spol. s.r.o., 
Nové Město nad Metují hejtman 
Královéhradeckého kraje pan 
Bc. Lubomír Franc. Ředitel spo-
lečnosti pan Rudolf Paar infor-
moval hosta o  vzniku a  historii 
fi rmy, výrobním programu, stá-
vajícím podnikatelském prostře-
dí a exportních aktivitách fi rmy. 
Poté následovala prohlídka tkal-
covny, navádírny a čistírny.
 Mezi diskutovanými tématy 
zaznělo plánované rozšíření vý-
roby fi rmy NYKLÍČEK a  spol. 
s.r.o., zaměstnanost a  dopravní 
situace v Novém Městě nad Me-
tují.

NYKLÍČEK a spol. s.r.o, Rašínova 278, 549 01 Nové Město nad Metují

 Firma Aremic s.r.o. působí na trhu 
již od roku 1991. Od počátku po ce-
lou dobu své činnosti se zaměřuje 
na  zabezpečovací a  slaboproudé 
technologie. Firma díky svým bo-
hatým zkušenostem získala mnoho 
zajímavých zakázek například pro 
Policii ČR, Armádu ČR, Vězeňskou 
správu ČR, Třinecké železárny nebo 
Dopravní podniky hlavního města 
Praha, akciová společnost. 

OD BYTU AŽ PO TOVÁRNY

 Tyto bohaté zkušenosti společně 
s  velkým přehledem  o  sortimentu 
a nabídkou velmi zajímavých cen na-
bízíme i Vám nezávisle na velikosti 
objektu (od bytu, rodinného domu, 
fi rmy až po  velké společnosti). 

Již léta také poskytujeme spolehlivý 
a rychlý servis jak pro systémy do-
dávané od nás tak i systémy ze sor-
timentu ostatních dodavatelů. Kaž-
dou zakázku řešíme individuálně 
a připravujeme řešení ušité na míru 
potřebám zákazníka. 

VŽDY NĚCO NAVÍC

 Snažíme se dodávat systémy, kte-
ré Vám zákazníkům přinesou vždy 
něco navíc. V praxi to pak znamená, 
že například za cenu běžného zabez-
pečovacího systému od nás dostane-
te i základní automatizaci bytu nebo 
domácnosti, včetně možnosti vzdá-
leného dohledu a  ovládání z  Vaše-
ho chytrého telefonu. Díky našemu 
širokému záběru dovedeme Vaše 

systémy vzájemně propojit tak, aby 
Vám přinesly co největší bezpeč-
nost, komfort i užitek. Nemalou vý-
hodou je také komplexnost našich 
služeb, kdy kromě klasických elek-
tronických prvků dovedeme nabíd-
nout i další návaznost bezpečnostní 
služby a pultu centrální ochrany.

Aremic s.r.o., 
Čechova 409, 547 01 Náchod

tel.: 491 422 100, fax: 491 427 814, 
mobil: 602 329 060

info@aremic.cz, www.aremic.cz
Přijďte se poradit a zkonzultovat Váš 
záměr nebo projekt.     (echo – pi)

S elektronickými technologiemi od Aremicu 

se zlodějů bát nemusíte

Sokol vede děti k všestrannosti
 I  když v  Sokole jsou sportov-
ní oddíly mládeže, např. velmi 
úspěšní národní házenkáři v  Kr-
číně či stolní tenisté v  Josefově, 
hlavní pozornost je věnována vše-
strannému rozvoji pohybových 
dovedností dětí. Proto se každý 
rok v rámci župy konají postupně 
přebory v plavání, pak ve sportov-
ní gymnastice a  šplhu a  nakonec 
v atletických disciplinách. Letos se 
přebor v plavání konal 22. března 
v Trutnově s účastí 130 závodníků. 
Soutěž ve  sportovní gymnastice 
musela být pro velký počet přihlá-
šených a  časovou náročnost jed-
notlivých disciplin rozdělena. 80 
předškolních dětí a žákyň prvních 
tříd závodilo 12. dubna v Jaroměři, 

ostatní pak 26. dubna v Náchodě.
Poslední přebor v atletice proběhl 
za  mrazivého počasí v  Jaroměři 
3.května za  účasti 192 závodní-
ků. Ti, kteří dosáhnou ve  všech 
těchto přeborech výborných vý-
sledků, hájí barvy župy ve  svých 
kategoriích  na  celostátních pře-
borech ČOS. Letos si z  náchod-
ských závodnic účast na  přeboru 
ČOS mladšího žactva vybojovala  
Bára Ficencová,  ve starším žactvu 
Pavlína Vejrková, za  dorostenky 
Adéla Zákravská  a  za  ženy Mi-
chaela Adamů. Tyto závodnice 
by se měly náchodské veřejnosti 
představit  na akademii k 145 le-
tům náchodského Sokola v neděli 
18. května. 

TORTHARRY 
a Czech 
Death Fest
 
 Již po šesté se letos od 12. června  
koná v Červeném Kostelci  Metal-
Gate Czech Death Fest. Při této pří-
ležitosti vydává  Pařát přesně po 20 
letech novou edici prvního alba 
TORTHARRY „When Th e Memo-
ries Are Free“. S  odlišným obalem 
(bookletem) a  ještě starším demá-
čem jako bonus. 
 „Rok 1994 byl pro nás přelo-
movým. Vyšla nám první ofi ciální 
deska a na to se prostě nedá zapo-
menout. Jsme na tu dobu patřičně 
pyšní a já jsem moc rád, že jsem v té 
době mohl být u všech těchto udá-
lostí, na které zde tak rádi vzpomí-
náme,“ shrnul kytarista Dan Pav-
lík pro TORTHARRY přelomové 
období. Pro TORTHARRY je de-
but z  roku 1994 dodnes srdcovou 
záležitostí, na koncertním playlis-
tu z něj pravidelně mají tři songy. 
Na letošním MetalGate Czech De-
ath Festu, v jehož první den Pařát 
s touto reedicí vyjde, k nim přidají 
ještě 2-3 další. V  rámci oslav 20. 
výročí vydání „When Th e Memo-
ries Are Free“ odehrají větší část 
svého vystoupení právě ze skla-
deb z první desky. Bude se jednat 
o  zcela výjimečný program, který 
předvedou fanouškům jen na  je-
jich festivalu.  (BZ)
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Horský hotel ALBA v Orlických horách 
a masérka Rita Firešová si Vás dovolují 

co nejsrde n ji pozvat na 

JARNÍ DETOXIKA NÍ 
VÍKEND PRO ŽENY 

ve dnech  23. – 25. 5. 2014

Uprost ed nádherné p írody o istíte Vaše 
t lo i mysl. Budete pít pramenitou 

i ionizovanou zásaditou vodu, aje z erstv  
natrhaných bylin, jíst vyváženou stravu, 

cvi it, výletovat, vzd lávat se a meditovat.

Dop ejte si detoxika ní masáže, liftingové 
ošet ení pleti pomocí bylinek, nechte si Vaše 

ruce hý kat levandulovým zábalem 
a protáhn te si ztuhlé svaly pod odborným 

dohledem naší cvi itelky.

Zaženete únavu a znovu naleznete vnit ní 
klid a harmonii.

Moc se na Vás t šíme.

Pro rezervaci m žete použít rezerva ní formulá  na webových 
stránkách Hotelu Alba a do poznámek napsat heslo „DETOX“.

Rita Firešová
Tel.: 737 332 209 

email:  resova.rita@seznam.cz
http://rita-masaze.webnode.cz/

Martina Christophová
Tel: 734 724 944  

email: albinamada@seznam.cz
http://www.albahotel.cz/

Peníze rychle 
– do 24 hodin

Volejte zdarma 800 630 360

Volejte zdarma 800 630 360

www.prijemne-penize.cz

Přijmeme nové 
úvěrové poradce

Hledáte zajímavé pracovní uplatnění, případně 
si chcete přivydělat při aktuálním zaměstnání?

V tom případě využijte naši nabídku 
a pojďte spolupracovat s námi!

Náplň práce:
* komunikace se zájemci o půjčku

* schůzky s klienty za účelem podpisu smlouvy
* realizace marketingových aktivit

Požadavky:
* zkušenosti z fi nanční sféry - výhodou

* znalost práce na PC
* čistý trestní rejstřík

Nabízíme:
* volnou pracovní dobu

* VYSOKÉ PROVIZE
* komplexní zaškolení zdarma
* možnost kariérního postupu

Nástup: 
IHNED (dle dohody)
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DOPRAVNÍ  SPOLEČNOST CDS s.r.o Náchod  
PŘIJME  ŘIDIČE SKUPINY C+EPŘIJME  ŘIDIČE SKUPINY C+E

S PRAXÍ PRO MEZINÁRODNÍ 
NÁKLADNÍ DOPRAVU.

KONTAKT: 602 239 352
E-MAIL: sekyra@cdsnachod.cz

www.cdsnachod.cz

Tažná zařízení SVC Náchod, s.r.o.
Největší výrobce tažných zařízení v ČR
Výroba, prodej a montáž tažných zařízení

pro osobní, dodávková a nákladní vozidla.

SVC Náchod, s.r.o.
Průmyslová zóna Vysokov 197,
549 12 Vysokov

Tel: +420 491 421 021 - 2
Mob: +420 603 360 607
Fax: +420 491 420 265 www.svcnachod.cz

Odborné poradenství, školení a servis u výrobce prověřeného
kvalitou ISO, prodejem a montáží s 20 letou tradicí.

VÝHODY MONTÁŽÍ TAŽNÝCH ZAŘÍZENÍ VE FIRMĚ SVC NÁCHOD:

e-mail: svc@svcnachod.cz

Diagnostické nakódování řídících jednotek Zdarma!

Zapůjčení automobilu do 15 km Zdarma!

Zapůjčení střešního boxu/nosiče jízdních kol

z naší půjčovny na 2 dny Zdarma!

Název

VW Golf VII, Audi A3, Seat Leon

Hyundai i40

Kia Soul

Cena vč. montáže

2 198,-s DPH

2 198,-s DPH

1 998,-s DPH

1 998,-s DPH

Škoda Octavia III + Combi

Peníze pro každou 
příležitost

rychle – do 24 hodin
jednoduše – bez poplatků
s možností odkladu splátek
s bezplatným navýšením půjčky

www.proficredit.cz
Volejte zdarma 800 166 000

 Naše moderní životní prostředí 
v  současné době zahrnuje přes 80 
tisíc syntetických chemických látek 
a  každý rok vzniká okolo tisícovky 
dalších. O více než 500 z nich je zná-
mo, že způsobují rakovinu nebo na-
rušují činnost hormonů v těle. 

 Co ale je důležité – tyto chemic-
ké látky nenajdeme jen v  továrnách 
nebo za dveřmi laboratoří, jsou všu-
de kolem nás v  životním prostředí, 
jsou v  předmětech denní potřeby. 
Tato informace Vás nemá vyděsit, 
ale motivovat k obezřetnosti a snaze 
chtít vědět víc. Endokrinní disrup-
tory se vyskytují v mnoha toaletních 
a  kosmetických potřebách, čisticích 
prostředcích, nádobách z  umělé 
hmoty, obalech potravin, hračkách 

pro děti, oblečení nebo v  postřicích 
proti škůdcům na zahrádkách.
 V  průběhu svého života jsou lidé 
vystaveni velkému množství che-
mických látek ve  složitých smě-
sích, a  endokrinní disruptory tak 
mohou reagovat na  sebe vzájemně 

a  na  hormony našeho těla. Endo-
krinní disruptory mohou působit 
v  extrémně nízkých koncentracích 
a  mohou mít větší účinky v  malých 
dávkách než ve  velkých. I  proto je 
těžké určit kdy přesně a jakou nemoc 
mohou způsobit.
 Znalosti týkající se endokrinních 
systémů jsou stále omezené, vyso-
ká hrozba rizik však zaručuje shodu 
alespoň na  tom, že je nutné stano-
vit zejména požadavky na chemické 

látky pro kategorie zboží, s  nimiž 
přicházejí do kontaktu naše děti. Tak 
byl například v  EU v  roce 2011 za-
kázán endokrinní disruptor bisfenol 
A v kojeneckých lahvích. 

 Jde ale pouze o  omezený zákaz, 
který neřeší problém jako celek. Mezi 
nejohroženější skupiny tak nadále 
patří děti, mladí lidé a těhotné ženy. 
Mnoho výrobků z  plastu v  našich 
domovech, na  našich pracovištích 
nebo v našich automobilech obsahu-
je jeden nebo více druhů chemických 
látek, u  nichž existuje podezření, že 
vyvolávají hormonální poruchy. Ev-
ropský parlament dlouhodobě po-
žaduje zavedení efektivní regulace 
endokrinních disruptorů. O  tom, 
jak bude nový právní rámec vypadat 
s největší pravděpodobností rozhod-
nou mimo jiné právě nově zvolení 
europoslanci.
 Ucházím se o  Váš hlas v  evrop-
ských volbách, které se uskuteční již 
za týden. Pět let jsem se aktivně an-
gažoval v  otázkách lidského zdraví, 
bezpečnosti potravin a  ochrany ži-
votního prostředí obecně. Rád bych 
na svoji práci navázal a využil dosa-
vadních odborných zkušeností. Jestli 
se Vám proto jeví tato témata důleži-
tá, přijďte 23. a 24. května k volbám 
do  Evropského parlamentu. Budu 
bojovat za  zdravou Evropu pro nás 
všechny ze všech sil. Má to smysl. 
Společně to dokážeme.  

Autor: RNDr. Pavel Poc, 
kandidát do evropských voleb, 

č.3 na kandidátce ČSSD

Pavel Poc: Zabijáci číhají v koupelně i autě

NEJVÍCE JSOU 

OHROŽENY DĚTI

JSOU VŠUDE KOLEM NÁS

Za posledních dvacet let roste po celém světě počet onemocnění, která souvisí 
s nesprávným fungováním hormonů v našich tělech. Patří k nim neplodnost 
spojená se zhoršenou kvalitou spermatu, předčasný nástup puberty, zvýšený 
výskyt deformací pohlavních orgánů a zvýšený výskyt některých druhů rako-
viny a metabolických onemocnění. Všechny tyto poruchy vyvolávají chemické 
látky, kterým se říká endokrinní disruptory. Přestože představují vážná rizika 
a běžně se vyskytují v našem okolí, většina lidí o nich nemá ani tušení. 

V  obřadní síni náchodské radnice se uskutečnilo setkání prezidenta 
se zástupci města. Přítomen byl i  hejtman Královéhradeckého kraje 
Lubomír Franc. 

S prezidentem Milošem Zemanem na náchodském centrálním náměstí. 
Velmi mě zaujala prezidentova slova o nutnosti přidat k práci minulých 
generací další hodnoty. 

Pravý či levý chodník neexistuje 

 Přivítání prezidenta Zemana v  Ná-
chodě bylo jedním z nejsilnějších oka-
mžiků, které jsem prožil v pozici staros-
ty města. Velmi mě potěšilo, že s panem  
prezidentem sdílíme stejný názor 
na  pojetí komunální politiky. „Pravý 
či levý chodník neexistuje“, v  tomto 
duchu se pan prezident vyjádřil o stírá-
ní ryze stranických  principů při práci 

samosprávných orgánů. To je i  jeden 
z důvodů, proč se vždy  těším, po skon-
čení zasedání poslanecké sněmovny, 
zpět na  práci na  náchodské radnici. 
Po  složitých jednáních v  parlamentu, 
kde samozřejmě hraje výraznou roli 
taktika jednotlivých politických stran, 
je pro mě práce na  náchodské radnici 
velmi pozitivní aktivitou. Co si budu 
z návštěvy pana prezidenta v Náchodě 

vždy pamatovat? Určitě jeden z  jeho 
vtipných i  moudrých bonmotů s  regi-
onální tématikou, který zazněl v rámci 
setkání prezidenta s občany na centrál-
ním náchodském náměstí:“Ptám se, co 
jsme za  věci a  lidi přidali k  dílu před-
ků. A  tak nebudu Náchodu blahopřát 

k nové radnici, protože ti dnešní se o  ni 
nezasloužili. Budu jim ale přát, že jejich 
pivo je nejlepší na světě.“ Pan prezident 
zde narážel na anonymní soutěž, která 
ocenila jedno z  piv produkce náchod-
ské společnosti Primátor a.s. Poselství 
jeho slov má však obecnou platnost 
ve smyslu navázání práce na odkaz mi-
nulých generací. K  takovému smyslu 
politiky se hlásím i já.          

PREZIDENT V NÁCHODĚ

www.janbirke.cz   Regionální poslanecká kancelář v Náchodě     

NAVÁZAT NA PRÁCI 

MINULÝCH GENERACÍ



* Pronajmu prostory k  podnikání v  Hro-
nově např. kancelář, manikúra, pedikú-
ra - cena vč.energií 2000,-Kč/měs.. TEL.:
608 66 77 30
* Pronajmu vytápěnou výrobní halu se soc.
zaříz. ve Vysokově, cca 250 m2. Nájem do-
hodou. TEL.:777 737 122

* Prodám lištovou sekačku TERA, nepo-
užitý starší eternit (cca na  jednu střechu). 
TEL.:723 731 080
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. 
Zájemci volejte 720 581 277
* Prodám dámské elektrokolo, poškozený 
akumulátor, jinak jako nové. Cena 4.800 Kč. 
Tel. 602 103 775
* Prodám dveře 80L 2/3 prosklené, polepe-
né tapetou 300 Kč a dýhované 70 P (2 panty) 
za 200 Kč. Tel. 602 103 775 (nejlépe SMS)
* Prodám suché tvrdé i  měkké palivové 
dříví. TEL.:777 690 390
* Prodám kompletní zařízení truhlář-
ské dílny včetně ručního nářadí a  nástro-
jů, nejraději jako celek. Náchodsko, tel.: 
604 781 576

* 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, PUN-
ŤA, Automoto aj. staré časopisy, komiksy, 
knihy, celé knihovny, pohledy, tiskoviny, 
známky, bankovky, mince, LP desky atd. Tel. 
777 579 920
* Koupím veškeré starožitnosti např. ob-
raz, sklo, porcelán, hodiny, mince, po-
hlednice, knihy i  celou pozůstalost. Peníze 
na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
* 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
* Koupím knihy a  časopisy. TEL.: 
722 907 510
* Koupím hodiny a  hodinky i  zn.PRIM. 
TEL.:724 020 858
* Dobře zaplatím staré pohlednice a  poš-
tovní známky, Čína, Československo a jiné. 
Dále staré obálky, dopisy a  pod. TEL.: 
722 907 510
* Koupím hrnečky, kořenky, mlýnky, (vy-
bavení staré domácnosti). Tel. 722 907 510

* PRO PRÁCI NA  STATKU (chov 
a  výkrm skotu) hledáme pracovitého 
a  šikovného zaměstnance se vztahem 
ke zvířatům a  přírodě, ŘP sk. T vítán. 
CV a motivační dopis prosíme zaslat na 
elisint@elisint.cz

* Přijmu muže a ženy na rozvoz knih. Tel. 
777 803 359
* Kdo daruje zeminu za odvoz? Nabídněte 
tel. 608 143 570

* Přijmeme fl oristku pro prodejnu Ná-
chod, Červený Kostelec i brigáda. Kon-
takt na tel.608 143 570

* Přerostla Vám tráva, poseču 1-1,50 Kč/
m2. Volat pouze 20-21 hod. Tel. 702 463 672

* Vyklidíme a zaplatíme Vaši pozůsta-
lost. TEL.:722 907 510

* Hledáte přivýdělek, změnu, kariéru? Te-
lefon: 608 462 940

* Provádím pravidelný i  jednorázový 
úklid domácností a  domků i  po  malová-
ní a  rekonstrukci, drobné domácí opravy, 
praní a žehlení prádla, praní koberců. TEL.: 
737 564 496
* Potřebujete naštípat dříví, posekat trávu, 
upravit okrasné keře a stromy, drobné zed-
nické práce a jinou pomoc na zahradě? TEL.: 
737 972 924, 737 452 461 - sms - ozveme se

* Prodám motocykl Corádo ve velmi dob-
rém stavu. Cena 6000,-Kč. TEL.:602 145 222
* Prodám 4 disky s letními pneu 4 otvoro-
vé na  FORD ESCORT 185x60x14. Gumy 
jsou jeté. Cena dohodou. Tel. 604 952 290 
Police n.Met.
* Vykoupím nové - nepoužité díly Škoda - Š 
1000, Š 100, Š 110R, Škoda Octávia, Spartak, 
Felicia např. světla, nárazníky, díly motoru, 
plechové díly - podlahy, blatníky, čela, dveře, 
kapoty a jiné. TEL.:777 590 755
* Prodám BMW X3, r.v. 2008, najeto 
93.000 km, perfektní stav, koupeno v  ČR. 
Tel. 602 65 75 60

* PRODÁM ŠTĚŇATA NĚMECKÉHO 
OVČÁKA BEZ PP. NÁDHERNÁ, CELÁ 
ČERNÁ. K  ODBĚRU KOLEM 25.6.2014. 
CENA 3900,-KČ. V NÁCHODĚ. VOLEJTE 
TEL. 737 641 296 
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* Nechcete být sám - sama? Nabízíme 
Vám příležitost nalézt životního partne-
ra. Seznamovací agentura IRENA, Ná-
chod. TEL.:736 768 114

* Dlouhodobě pronajmu garsonku 30m2 
v klidné části Nového města n/M. Nájemné 
3600,- měsíčně + energie. Kauce 15000,-Kč. 
V domě je kolárna, kočárkárna, sušárna prá-
dla, připravený internet. Jen bezproblémo-
vým nájemníkům. Tel 608 323 373
* Pronajmeme podkrovní byt 1+1 s příslu-
šenstvím v České Skalici. TEL.:777 225 355
* PRONAJMU BYT 2+kk V  HRONOVĚ.
Byt o  velikosti 44 m2 je po celkové rekon-
strukci ihned k nastěhování. Cena 3.900,- + 
inkaso, kauce nutná. Tel. 602 133 173, Email 
renestarkov@seznam.cz
* Pronajmeme část. zaříz. byt 1+1 49 m2 
v centru Náchoda. Nájem 2500,-Kč + inka-
so. TEL.:606 862 324
* Pronajmeme přízemní garsonku s  tera-
sou do zahrady v Náchodě Bělovsi. Nájem 
5000,-Kč /měs + energie. TEL.:777 737 122
* Pronajmu slunný byt 3+1 s  balkónem 
v Náchodě poblíž centra. Byt je po celkové 
rekonstrukci, nová koupelna s  rohovou va-
nou. Vybavený je kuchyňskou linkou s  ve-
stavěným varným setem. Nájemné 5000,-
Kč. Kauce 15000,-Kč. Tel. 725 557 030 nebo 
602 790 044
* Pronajmu garsonieru v  Hronově. 
TEL.:608 66 77 30
* Prodáme družstevní byt 1+1, 32,75 m2 
v Žernově 120 u České Skalice, 3. poschodí. 
Cena Kč 250 tisíc. Info 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt po  celkové re-
konstrukci 1+1, 31,88 m2, v  Jaroměři, J. 
Šímy 778, 8. poschodí. Cena Kč 550 tisíc. 
Info 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt 4+1 v  Brou-
mově, Pionýrská 365, 7. podlaží, 87,93 m2. 
Cena Kč 449 tisíc. Informace 491  521  523 
a 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt 2+1, 60,94 m2, 
po  celkové rekonstrukci v  Broumově, 
U Větrolamu 271, 1. poschodí. Cena Kč 449 
tisíc. Info 733 131 189.
* Koupíme byt v  osobním vlastnictví 
v okrese Náchod výhradně ve správě SBD 
Náchod. Uveďte cenu, velikost bytu a  jeho 
vybavení, adresu a  podlaží. Platba v  hoto-
vosti. Kontakt: gorceous@seznam.cz
* Pronajmu dlouh. 1+kk s  balkonem, 
47,77m2 ve 2.NP v Náchodě na Lipí naproti 
hospodě, nájemné 3.750 + inkaso 2.000 + 
kauce.Tel.:608 903 050.
* Pronajmu dlouh. nadstan. mezonetový 
byt 4+1, 103m2 ve 3.NP v nově zrek.domě 
v  NA, Šafránice, 2x koupelna, WC. Náj. 
7.000,-Kč + el. + voda + topení + kauce, tel. 
608 903 050
* Pronajmu příp. prodám panel. DB 1+1 
36m2 1.p. + balkon + sklep v Bělovsi. Pů-
vodní jádro, nové podlahy. Dům po zatep-
lení, plastová okna, euro výtah. Kabel. TV 
+ internet optika. Slunce a výhled do zele-
ně, dobrá dostupnost, možnost parkování. 
Nízké provozní náklady. Nájemné 3.600,- 
Kč, energie el. + plyn cca 600,-Kč + služby 
2.000,- Kč + vratná kauce 10.000,- Kč. Volné 
ihned. Možnost prodeje za  540.000,- Kč. 
Tel.: 602 240 714
* Pronajmu dlouh. byt 3+1s balkon, sklep, 
74 m2 ve 4.NP v Náchodě na Brance, pl.ok-
na,. Volný od  1. 6. 2014. Náj. 5.000,-Kč + 
inkaso 1.545,-Kč + el. + plyn + kauce, tel. 
608 903 050
* Pron.dlouh. byt 3+1 balk., sklep., 68m2 
ve 2.NP v NA, ul.Běloveská, nová pl.okna,-
kuch. lin., koupelna,WC, dlažby, dveře. Náj. 
5.500,-Kč + inkaso 3.000,-Kč + el. + kauce, 
tel. 608 903 050
* Prodám zděný byt 3+kk v  Náchodě 
na  rohu ul. Raisova a  Janáčkova, v  osob-
ním vlastnictví. Tel. 777 602 884, RK nevolat 
Cena: 799 000,- Kč
* Prodám byt 4+kk - 2 terasy, osobní vlast-
nictví v  Novém Městě nad Metují. Tel. 
777 602 884 Cena: 1 850 000,- Kč
* Prodám byt 3+1, OV, v  Náchodě 
SUN, plastová okna, dům zateplený. Tel. 
777 602 884 , RK nevolat. Cena: 859 000,- Kč
* Prodám DB 3+1 v Náchodě v ulici Růžo-
vá po celkové rekonstrukci, dům zateplený, 
plastová okna. Tel. 777 602 884, RK nevolat. 
Cena: 799 000,- Kč
* Pronajmu byt 2+1 58 m2 v  Náchodě ne-
daleko centra. Nájemné 3.890,- Kč + služby 
2.990,- Kč + kauce. Tel.: 777 173 255 po 17 
hod..
* Pronajmu nadstandardní byt 2+1 v Čes-
ké Skalici. Povinná kauce. ROMOVÉ vítáni. 
TEL.:608 869 885

* Pronajmu 3+1 v Náchodě ul.Krásnohor-
ské. nájem 4500,-Kč + energie cca 4000,-
Kč + kauce 9 tis.Kč. Klidná lokalita, vý-
hled na  zámek, bezproblémové parkování. 
Tel.775 064 084
* Prodám byt 3+1 v OV 72m2 s balkonem 
8m2 v Červeném Kostelci, Koubovka u lesa. 
Klidné místo, nutno vidět. Tel: 775 614 253
* Pronajmu velmi pěknou čistou a  téměř 
zařízenou garsoniéru u Rubeny v Náchodě 
cena 3500,-Kč + inkaso. Kauce nutná. Tel. 
608 888 141
* Pronajmu byt 1+1 a 2+1 v Hronově. Tel. 
608 11 00 41

* Prodám stavební parcelu 1500 m2 se zdě-
nou chatou, výhled na  Náchod, celý den 
slunce. TEL.:602 145 222

* Pronajmeme soukromý park (zahra-
du) v  centru Nového Města n/Met. ke 
sportovnímu, případně komerčnímu 
účelu cca 6000m2 tel: +420 606 662 086

* Prodám st.pozemek 450 m2 s  cha-
tou v  Náchodě Pod Vyhlídkou, s vý-
hledem na  zámek a  město. Voda a  elek-
trika zavedena, atraktivní místo. Tel. 
pouze SMS, ozvu se, 603 955 910, nebo e-mail: 
cernaiva@centrum.cz
* Prodám st. pozemek na stavbu rodinné-
ho domu na okraji Dolní Radechové. 2500 
m2, cena 500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30
* Prodám v  Hronově v  zajímavé lokalitě 
RD 3+1 s  garáží, vytápění na  plyn i  tuhá 
paliva, udržovaná oplocená zahrada, ihned 
volné k nastěhování. Tel. 608 245 634
* Pronajmu v centru Náchoda Nábřeží El.
Krásnohorské dvougaráž, stání za  sebou. 
1500,-Kč/měs. TEL.:737 211 973
* Prodám pozemek o  výměře 1306 m2 

ve Stolíně u Červeného Kostelce. Sítě u po-
zemku. Klidné místo. Cena 250Kč/m2. Tel. 
704 735 233
* Hledám na Náchodsku RD nebo chalupu 
v ceně do 1,5 mil. Kč. Tel. 604 336 337
* Prodám zahradu 506 m2 s chatou 4x4 m 
v zahradní kolonii na Kramolně u Nácho-
da. Cena 300 tis.Kč. TEL.:776 241 059
* Pronajmu RD v obci Spyta u Č. Skalice, 
s  hospodářskými objekty a  velkou zahra-
dou, 100 m od  přehrady Rozkoš, nájemné 
7000,-Kč + energie. Kauce 15  000,-Kč. Tel. 
604 98 38 44
* Prodám stavební parcelu v Novém Městě 
n. Met. o výměře 1.400 m2. Atraktivní místo. 
Nejvyšší nabídce. Tel. 602 65 75 60
* Koupím RD nebo chalupu k trvalému by-
dlení do  1.2mil, do  20km od  Náchoda.Tel. 
739 486 403

* Prodám RD v  centru Náchoda, klidné 
místo. Po rekonstrukci, ihned k nastěhování. 
TEL.:724 214 538
* Prodám stavební pozemek v  Polici nad 
Metují - Slunečná ul. o výměře 742m2. 
Inženýrské sítě na  hranici pozemku. Tel. 
605 590 073
* Prodám pozem. ke stavbě RD. Nové Měs-
to n/M. tel. 608 026 429
* Prodám rodinný dům v centru Hronova 
se zahradou. Pěkné klidné místo za náměs-
tím. RK Nevolat. Tel. 608 748 973.
* Prodám chatu v Náchodě: vlast. pozemek 
350m2, voda, el.en., krb, výhled do  údolí, 
soukromí a dobrá dostupnost. Cena 398tis.
Kč. Tel.608 141 035

* Pronajmu malou kancelář (2x4m) s výhl.
do zeleně, + WC, v nově zrek. domě v NA, 
Šafránice. Nutno vidět. Náj. 1.500,-Kč + 
600 zál. na el., vodu, topení. + kauce., tel. 
608 903 050.
* Pronajmeme obchod na pěší zóně v Ná-
chodě ul. Strnadova cca 50 m2. Nájem 
15000,-Kč. TEL.:777 737 122
* 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 Kame-
nici v  Náchodě v  I.patře se samostatným 
vchodem. Investice do  zařízení a  vybavení 
provozu jsou nutné. TEL.:777 152 750 v pra-
covní dny

* Prodám DB 2+1 (přestavěn na 3+1), vý-
měra 61 m2 v Náchodě na Plhově, plastová 
okna, opravený výtah. Tel. 777 602 884, RK 
nevolat. Cena: 735 000,- Kč
* Pronajmu 2+1 v  Náchodě ul.Raisova. 
nájem 4000,-Kč + energie + kauce 8 tis.Kč. 
Tel.775 170 062
* Prodám DB - možnost převodu do  OV 
1+1, výměra 37 m2 v  Náchodě Bělovsi, 
po  rekonstrukci kuchyň, koupelna a  WC, 
nový kotel. Velká prosklená lodžie. Tel. 
774 311 404, RK nevolat. Cena: 650 000,- Kč
* Prodám DB 2+1, výměra 47 m2 v  Ná-
chodě na  Plhově, plastová okna, opravený 
výtah. Tel. 777 602 884 , RK nevolat. Cena: 
650 000,- Kč
* Pronajmu prostorný, světlý byt o dispo-
zici 3+1 (102 m2) umístěný ve 3.NP zděné-
ho cihlového domu, v  centru obce naproti 
gymnáziu v  Náchodě. Kauce podmínkou. 
Tel. 777 602 884, RK nevolat. Cena: 5 500,- 
Kč/měs.+služby
* Pronajmu hezký, světlý byt o  dispozici 
3+kk (61 m2) umístěný ve  1.NP zděného 
cihlového domu, v  centru obce Náchod. 
Kauce podmínkou. Tel. 777 602 884, RK ne-
volat. Cena: 5 000,- Kč/měs.+služby
* Prodám zděný byt v  Náchodě, 52 m2 
v  OV, Janáčkova ul. RK NEVOLAT! Cena 
585 tis.Kč. TEL.:605 969 301
* Pronajmu byt 1+kk s balkonem Náchod 
sídl. u nemocnice (zděný), nájem 5700,-Kč 
vč.energií, kauce 10 tis.Kč. TEL.:604 438 378
* Pronajmu byty 2+1, 2+kk cca 50 m2 Ná-
chod, Plhovská 695 (nad Prodejnou KRAM 
jeanswear) po kompletní rekonstrukci, níz-
ké provozní náklady. Kauce nutná. Volné 
od VI/14. TEL.:777 606 801
* Prodám byt 3+1 v OV 59 m2 + 7 m2 sklep 
Náchod, Českoskalická 252, dům je dobře 
udržovaný, plastová okna, nové vchod.dve-
ře, nové schránky. Cena 890 tis.Kč. TEL.: 
608 125 310
* Prodám 2+kk 40 m2 v  OV, cihla, příze-
mí v  Náchodě Nerudova ul., (sklep, půda, 
venkovní kůlna, parkovací místo). Cena 
480.000 Kč. Tel. 605 450 384 RK Nevolat!
* Dlouhodobě pronajmu nadstandardní 
cihlový byt 3+1 v klidné části Nového Měs-
ta nad Metují. Byt je slunný s krásným vý-
hledem, má velký balkón, kuchyňský kout se 
spotřebiči, nové plovoucí podlahy, internet. 
Měsíční nájem 6 300,- Kč + inkaso, vratná 
kauce 18 000,- Kč. Tel. 602 222 677
* Pronajmu byt 3+1 (menší) s balk. + sklep, 
63m2 v Náchodě na Plhově. Nájemné včet-
ně inkasa a energií 8tis./ měsíčně. Pronájem 
min.na 1 rok. Kauce 2 nájmy podmínkou. 
RK nevolat! Tel.608 608 227
* Prodám nebo pronajmu byt na  Plhově 
u koupaliště, 2+1, 0V, dům po rekonstruk-
ci. Cena prodeje dohodou, nájem 5000 Kč 
+služby. RK nevolat. Tel.776 014 071
* Prodám slunný byt 3+kk v  OV 74 m2 

v  obci Vysokov u  Náchoda. Ihned volný. 
Cena 890 000,- Kč. Tel.: 608 771 515
* Pronajmu byt 1+1 v Červeném Kostelci 
(sklep, kůlna, půda). Nájem 2.800 Kč, služby 
400 Kč + energie. TEL..704 735 233
* Prodám zděný družstevní byt 3+1 + ko-
mora - 70,25 m2, 2 NP ve Žďárkách (4km 
od Hronova). K bytu náleží balkon, 2 sklepy, 
1/4 půdy, zahrádka s krbem. Byt je po celko-
vé rekonstrukci (vč. elektriky, vody, topení, 
oken, vchod. dveří, balkonu) V obci je škola, 
školka, obchod. Tel. 776 267 371
* Pronajmu byt 2+1 na sídlišti v Polici nad 
Metují. Tel: 777 603 562
* Prodám DB 5+1 v  Náchodě na  Plhově, 
zařízený, nová plastová okna, zateplený, 
luktrativní místo, cena dohodou. TEL.: 
776 644 022
* Prodám garsonku v  pův.stavu s  logžií - 
Náchod Běloveská. Cena 440 tis.Kč. RK 
NEVOLAT. TEL. 603 550 557
* Pronajmu byt 1+1 s balkonem v Nácho-
dě, nájemné 3350,-Kč + inkaso, kauce. Mo-
bil 732 309 415
* Pronajmu byt 2+1 s balkonem v Nácho-
dě na Pražské ulici 1532. Byt je funkční plně 
zařízeny. Cena 5000,-Kč + elektřina a plyn. 
Volný od 1.6.2014. TEL.: 724 320 674
* Prodám pěkný slunný byt s  balkonem 
v OV 2+1 64m2 I. kat, Běloveská ul. Náchod. 
Dům je po  celkové revitalizaci, zateplený, 
nová plastová okna, eurovýtah, bezbar. pří-
stup. Volný ihned. Cena 849  000,- Kč. Tel: 
734 102 513
* Prodám byt v OV 2+1 v Náchodě Starém 
Městě, po celkové rekonstrukci v cihlovém 
domě Více info na tel.:608 273 380
* Pronajmu byt 3+1 v  Novém Městě 
n. M. 6000,- + elektr. Kauce nutná. Tel. 
732 215 575. RK nevolat
* Prodám byt 1+1 v  o.v., 30,4m2, cihlový, 
Náchod, Borská, nová plast. okna, kuchyň, 
zabudované spací a  úložné patro. Cena 
600000,-, tel. 604 241 080.

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

BYTY

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

AUTO - MOTO

NÁCHODSKO
776 353 038

NABÍZÍM 
stěhování a vyklízení bytů, 

kanceláří apod.

Tel. 739 901 799

Koupím starou krejčovskou 
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10
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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

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Jásenná u Jaroměře-Chalupa (3+1) s bazénem a poz.3.160 m2...1.490.000,-Kč,Č.Skalice-autokemp Rozkoš-prodejní stánek (44m2) ...260.000,-Kč
Náchod-ul.Bílá-Kompl.rekonstr.byt 3+1,OV,zděné jádro,rozvody..950.000,-Kč, Lipí u Náchoda-Zděná,rekonstr. garsonka (36 m2) ....2.900,-Kč/měs.
Sviniš�any u Č.Skalice-Starší RD s garáží a poz.2.048 m2....850.000,-Kč,Náchod-Karl.nám.-Pronájem nového zděného bytu 3+kk ...5.500,-Kč/měs.
Hronov-Na Příčnici-RD (4+kk) s obyt.podkrovím,klid.místo..1.990.000,-Kč, Č.Skalice-Větší RD (5+1) s garáží u náměstí ... 1.290.000,-Kč k jednání
Náchod-Zděná chata (i k bydlení),poz.2.086 m2....790.000,-Kč, Lipí u Náchoda-Novostavby energet.RD,slunné pozemky 1000 m2....od 1,29 mil.Kč
N.Město n/M-ul.U Lípy-Velký ŘD z r. 1991-3 obyt.podlaží+podkroví...3,2 mil.Kč,Hajnice u Trutnova-RD-pěkná usedlost s poz.2064 m2 ... 2.190.000,-Kč
N.Město n/M-Na Bobečku-Zděná chata s oploc.pozemkem 403 m2....400.000,-Kč,N.Město n/M-Malecí-Družst.byt 1+1 (35 m2),1.patro ....495.000,-Kč
N.Město n/M-u náměstí-RD (4+1) se zahradou,histor.část...700.000,-Kč, Č.Skalice-Pronájem bytů 2+1 a 2+kk,1.patro, ..se službami 7.500,-Kč/měs.
N.Město-u centra-Zděný byt 3+1 OV,90 m2,balkon...1,1 mil.Kč, Č.Kostelec-Špinka-Rekr. chata s pozemkem+el.přípojkou-poblíž vody ...290.000,-Kč
Police n/Met.-V.Ledhuje-Byt 3+1,OV,66 m2,7 NP,panel.dům,plast.okna...565.000,-Kč,N.Hrádek-Chatka s poz.k výstavbě RD-1.048 m2 ....199.000,-Kč
Trutnov,Náchod,N.Město n/M,JIčín-Střevač,Slavoňov,Jestřebí,Bohuslavice,Provodov,Č.Skalice,Roheničky,Miskolezy,poz.ke stavbě RD .... od 180 Kč/m2

 

TAXI DRAŠNAR

TEL. 602 455 455

Zakázková kovovýroba

Výroba a dodávky

• Nerezové zábradlí

TEL.: 777 590 755

Obchodní společnost s bytovým 
a konfekčním textilem hledá 

ÚČETNÍ A OBCHODNÍ ZÁSTUPCE 
 na HPP nebo dohodou. 
Nové Město nad Metuji. 

Informace na tel.: 603 839 416, 

email: denss@seznam.cz

KUŘICE
Ve stáří 17 týdnů, barva červená a černá

Chovatelské potřeby

Červený Kostelec
Prodej 5. 6. 2014

Tel. 491 461 414   mob. 774 197 388

nutno

objednat
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www.knauf-kozak.cz

INSIA Náchod 

příjme 
do svého týmu zkušeného 
fi nančního poradce s PPZ.
Motivační e-mail zasílejte 

na adresu: 
insia.nachod@insia.cz

www.insiana.cz

Sleva na boty Mammut

Sleva 500,- K
AKCE platí od 16. 5. do 30. 5. 

v prodejn  v Náchod ,
tel. 739 278 933

WWW.UP-DOWN.CZ

UP&DOWN sport 
Náchod, p ší zóna 

Kamenice

































Skaličáci piknikovali
 Fairtradová káva nebo bylinný čaj, 
koláč z domácích vajec a fairtradové-
ho cukru, mléko a sýry od lokálních 
farmářů. Takové dobroty posnídala 
zhruba čtyřicítka lidí, kteří se v  so-
botu 10. května sešli na  společném 

pikniku v  zahradě Vily Čerych. 
Dali tak najevo, že podporují pro-
dukty, za  něž pěstitelé dostali spra-
vedlivě zaplaceno a při jejichž výrobě 
byl brán ohled na  životní prostředí 
a nebyla zneužita dětská práce.

 Město Červený Kostelec má 
za sebou vyhlášení nejúspěšnějších 
sportovců za uplynulý rok. Nejvíce 
se podle červenokosteleckých spor-
tovních odborníků dařilo cyklis-
tovi Michalu Kaněrovi, z  družstev 

zazářily juniorské volejbalistky. 
Na druhém místě se umístil Michal 
Bergmann a  družstvo mužů A  ku-
želkářů TJ Č. Kostelec. Třetí příčku 
obsadil Jiří Ježek st. a družstvo žen 
PeK Stolín. (red, foto Tomáš Kábrt)

V Kostelci vyhlásili sportovce

Nejúspěšnější sportovec Michal Kaněra přijímá ocenění.

Uctili válečné 
oběti 
 Starosta Červeného Kostelce 
Petr Mědílek a  místostarosta Ri-
chard Bergmann uctili ve  středu 
7. května památku zesnulých čer-
venokosteleckých občanů na  osmi 
místech, připomínající padlé v obou 
světových válkách. Stalo se tak 
za středečního deštivého dopoledne 
u  pomníků mezi školami, ve  Sto-
líně, v  Olešnici, ve  Lhotě, Horním 
Kostelci, na  Bohdašíně, Končinách 
a také na hřbitově u hrobu gen. Jana 
Kratochvíla.  (red)
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BohadloBand 
– zrození nové sestavy
 Náchodská hudební skupina 
BohadloBand v  těchto dnech do-
končuje přípravy pro nadcházející 
festivalovou sezónu. Nová sesta-
va skupiny je tvořena pouze třemi 
členy. Kapelník, autor všech textů 
a muziky, je Oldřich Bohadlo (ky-
tara, zpěv). Na housle hraje nadále 
zakládající člen Martin Bohadlo – 
známý mimo jiné i jako herec z no-
vých dílů televizního seriálu Sanit-
ka, též člen studia Ypsilon v Praze. 
Na veškeré rytmické nástroje hraje 
nový člen Jakub Kolář. Je profesio-
nální muzikant, pedagog a  absol-
vent Státní konzervatoře v  Praze 
obor bicí nástroje. 
 Žánrové “zaškatulkování” této 
formace není jednoznačné. Mu-
zika je vystavěna na  textu, který 
je inspirován dnešní uspěchanou 
dobou od poeticky laděných písní 
až po  ráznější skladby. Skupina se 
znovu podílí, za  podpory města 
Náchod spolu s  o.p.s. Náchodská 
Prima sezóna, na  organizová-
ní festivalu v  nádherné přírodě 

Na ostrovech u Náchoda, kde letos 
vystoupí mimo jiné i  legendární 
královéhradecká skupina Lokálka 
s  Václavem Součkem, který bude 
navíc celou akci moderovat. Poslu-
chači si přijdou na své i přítomnos-
tí velmi oblíbené domácí skupiny 
Malina brothers. To vše za  medi-
ální podpory Českého Rozhlasu. 
 (red)
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KUCHAŘ / KA 
Hotel TOMMY v Náchodě – Babí, hledá kuchaře / kuchařku. 

Hledáme kuchaře se zájmem o obor a znalostí moderní gastronomie. Praxe podmínkou. 
Požadavky: vyučen nebo maturita v oboru, profesionální přístup, chuť učit se novým 

věcem, turnusový krátký dlouhý týden. 
Nabízíme: práci v mladém kolektivu, rozšíření znalostí moderní gastronomie, kariérní 
růst, personální ubytování, zajímavé fi nanční ohodnocení a odměny po zapracování. 

Nástup možný ihned popř. dle dohody. 

Zájemce – prosím zaslat životopis s kontaktem na adresu: 

e-mail: info@hotel-tommy.com  popř. volejte na tel. 602 138 333. 

Župní přebor ve sportovní gymnastice a ve šplhu

Tvoření s tatínky, dědečky i babičkami

Studenti vyrazili do Holandska

 V  sobotu 26. dubna proběhly 
v  náchodské sokolovně boje o  po-
stup na  přebory republiky v  sokol-
ské všestrannosti. Zde se soutěžilo 
ve  sportovní gymnastice a ve  šplhu 
a  soutěže se zúčastnilo celkem 87 
chlapců a děvčat. 
 V kategorii mladších žákyň I zví-
tězila Barunka Ficencová a špatně si 
nevedla ani Johanka Klimešová, kte-
rá  skončila těsně pod stupni vítězů. 
V kategorii mladší žákyně II se na 4. 
místě umístila Lucie Řehůřková. 
Kategorii starší žákyně III obsadila 
první místo a  zlato si odnesla Pav-
lína Vejrková následována stříbrnou 
Nikolou Chvojkovou (viz fotogra-
fi e). Kategorie starší žákyně IV pat-
řila opět náchodským. 1 místo a zla-
to vybojovala Anička Hurdálková 
těsně před svojí sestrou Janou. Ale 
i  čtvrté místo Anny Hejzlarové je 
velikým úspěchem. Kategorii doros-
tenek zcela ovládla Adéla Zákravská. 

Kategorii žen vyhrála Michaela Ada-
mu a  tím si upevnila postavení pro 
postup do republikové soutěže. 
 K  sokolské všestrannosti pat-
ří i  šplh na  tyči a  i  zde si děvčata 
odvezla medaile. V  kategorii nej-
mladší žákyně patří stříbro Tereze 

Doležalové, v  kategorii Mladší žá-
kyně I B si odnáší zlato Andrea Ma-
rešová, Mladší žákyně I  A  má stří-
brnou medaili Johanka Klimešová. 
Kategorie starší žákyně IV patří zlatá 
medaile Anně Hurdálkové a  bron-
zová Janě Hurdálkové.  (red)

 V úterý 6. 5. 2014 si žáci 3.A ZŠ 
T. G. Masaryka v Náchodě  pozvali 

na  výtvarné tvoření své tatín-
ky, dědečky i  babičky, se kterými 

na  čtyřech stanovištích vyráběli 
opravdu pěkné dárečky a  přáníčka 
pro maminky ke Dni matek.
  Ve třídě vládla příjemná atmosféra 
nesoucí se v duchu harmonické spo-
lupráce dětí, babiček, dědečků i  ta-
tínků. A tak se v rámci tvorby sklou-
bila na jedné straně hbitost dětských 
ruček a ostříží zrak se zkušenostmi 
a  dobrou radou na  straně druhé. 
Nikomu však rozhodně nechyběla 
chuť do práce.
   Čas nám utekl jako voda, a protože 
si děti i „návštěva“ společné tvoření 
pochvalovaly, určitě naplánujeme 
i další akci.

Ivana Maršíková, třídní učitelka

 Soukromá střední škola ACA-
DEMIA MERCURII v  Náchodě 
uskutečnila v  měsíci dubnu vý-
měnný studijní pobyt s  holand-
ským Gymnáziem „Willem van 
Oranje“ v Oud-Beijerlandu. Toho-
to projektu se zúčastnily student-
ky 2. ročníku Cestovního ruchu.
 České studentky se seznámi-
ly se školou a  účastnily se výuky, 
která se na  holandské škole ode-
hrává převážně v anglickém jazy-
ce. Angličtinu využívaly i  v  hos-
titelských rodinách, které se o  ně 
pečlivě staraly.  Jednou z  nejzají-
mavějších hodin pro ně jistě byla 
hodina tělocviku, kde si mohly 
vyzkoušet lezectví na umělé stěně. 
Nizozemští studenti pro naše stu-
dentky zorganizovali např. výlet 

do  Rotterdamu nebo do  vesnice 
Kinderdijk, kde se nachází kom-
plex 19 větrných mlýnů patřících 

do památek zapsaných na seznam 
světového dědictví UNESCO. 
 (red)

V Galerii Dům začala nová 

sezóna
 Galerie Dům v  Broumově již 
třetím rokem během letních mě-
síců vystavuje současné české 
umění. Jedním z  nejdůležitěj-
ších motivů pro vznik galerie 
byla snaha zpřístupnit a  uká-
zat veřejnosti současné umění 
i  v  místech, která jsou vzdálena 
od  tradičních kulturních center. 
Nabídnout možnost prezentace 
současného umění v  prostře-
dí areálu barokního kláštera 

a  v  bezprostředním sousedství 
s přírodními krásami broumov-
ského regionu.
   Letošní rok Galerie Dům uspo-
řádá tři výstavy. První výstava, 
která byla otevřena slavnostní 
vernisáží v sobotu 10. května, má 
název Formátování a představuje 
dílo Vojtěcha Míči. Galerie Dům 
je otevřena denně v době konání 
výstav od 10 do 17 hodin.  Více 
na  www.galeriedum.cz

Judisti bojovali v Maďarsku
 Začátek května jako každo-
ročně patřil evropskému poháru 
BUDAPEST CUP OPEN 2014 
v  judu, který se řadí mezi nejná-
ročnější turnaje sezóny. Do  ma-
ďarské Budapešti se sjelo více jak 
1600 judistů. Z  náchodského SKP 

se do  nominací na  soutěž dostalo 
7 judistů. 
 Mezi nejúspěšnější patřila v kate-
gorii FU13 +56kg nová posila Klá-
ra Ulrichová, která sice v úvodním 
zápase svoji soupeřce podlehla, ale 
v opravách svoji šanci už nepustila 
a vybojovala velmi cenné 3. místo. 
V kategorii FMU11 do 36kg si dob-
ře vedl Jan Ježek. Hned v  prvním 
zápase se Honzovi povedlo poslat 
soupeře k  zemi za  neuvěřitelných 
6 vteřin na  Ipon!! V  dalších zápa-
sech se bohužel už tolik nedařilo, 
ale i  tak to pro Honzu znamenalo 
5. místo, které je na této soutěži vel-
kým úspěchem. S pátým místem se 
musela spokojit i  Tereza Kolínová 
v kategorii starších žákyň FMU 15 
do 52 kg.  (red)

Ženy slaví postup do 1.ligy!
 O  prvním květnovém víkendu 
se v jaroměřské hale odehrály fl or-
balové souboje mezi 5 týmy, které 
se zde praly o  3 postupová místa 
do  vyšší celostatní)soutěže 1.ligy 
žen. Na  dvoudenním turnaji se 
hrálo každý s  každým, což činilo 
pro jeden tým 4 náročné zápasy. 
 Hráčky Jaroměře skončily 
na  druhém místě a  zajistily si tak 
postup do  1. ligy. V  obou sobot-
ních zápasech dokázaly otočit 
nepříznivý stav utkání a  nakonec 
shodně vyhrát 4:3. A  to jak nad 
Českou Lípou, kde se stala hlavní 
hrdinkou Veronika Bláhová díky 
4 vstřeleným brankám, tak i  se 
Soběslaví, kde holky předvedly 
obrovskou bojovnost až do konce. 

V  neděli sice jaroměřské fl orba-
listky začaly prohrou 2:5 s  Plzní, 
nutno však uznat, že soupeřky 
byly lepší a  výhru si zasloužily. 
Když nastupovala Jaroměř do  po-
sledního zápasu, měla jistotu po-
stupu, ale na  nasazení to nebylo 
znát - naopak. Hráčky si to uží-
valy. V  tomto utkání se 4 branka-
mi prosadila jiná domácí hráčka 
- Kateřina Hátlová, která se i díky 
těmto „zářezům“ nakonec stala 
nejúspěšnější hráčkou baráže s 11 
body (6 branek + 5 asistencí). Aby 
toho nebylo málo, domácí Marce-
la Štěpánová byla druhou nejlepší 
brankářkou, co se týče průmě-
ru inkasovaných branek. Více na 
www.fl orbaljaromer.cz

Oddíl fl orbalu TJ Sokol Jaroměř pořádá nábor do  nového druž-

stva juniorek ročník 1996-99. Přidej se k  nám. Více informací 

na tel. 604 840 055 Jiří Urban nebo 737 482 415 Jakub Kubina. 

E-mail: fl orbaljaromer@centrum.cz

OBECNÍ HOSTINEC 
v Šonově u Nového Města nad Metují

Vaříme obědy po celý týden, včetně víkendů
Otevřeno vždy od 11 hodin

Uspořádáme Vám svatbu, večírek, oslavu apod.
Kapacita cca 60 míst

Všechny srdečně zveme.
Tal.:777 113 443

Od června 

na koupaliště
 Do Prahy! Do Podolí! Na plo-
várnu? Z našeho regionu do Pra-
hy stověžaté dlouhá to cesta. 
Za  osvěžením v  době horkých 
dnů se však můžete vypravit na-
příklad do AQA LANDu v Mezi-
městí. Tamní areál zdraví a spor-
tu plánuje, že bude mít otevřeno 
(v  případě dobrého počasí) již 
o víkendech v červnu (regulérní 
provoz bude zahájen 21.6.)
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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.

Nový občanský zákoník 15.

 V  ČR se dle údajů Českého sta-
tistického úřadu rozvádí přibližně 
26 tisíc manželství ročně. Narozdíl 
od  vzniku manželství, kde si snou-
benci mohou vybrat mezi sňatkem 
církevním nebo občanským, a  mo-
hou zvolit i místo svatby, manželství 
zaniká za  života manželů vždy vý-
hradně civilním způsobem – u sou-
du. Procesní pravidla týkající se 
rozvodu upravují nově tzv. společný 
návrh na rozvod manželství, při kte-
rém soud nezkoumá příčiny rozvra-
tu manželství. Účastníci jsou již v ří-
zení nazýváni jednotně jako manželé 
(ne žalobce a  žalovaný). U  soudu 
je v  tomto řízení nyní kladen větší 
důraz na  slyšení účastníků, je tedy 
důležité, aby se manželé k soudu do-
stavili. Pokud jednání zmešká navr-
hovatel (a  druhý z  manželů netrvá 
na projednání věci), soud řízení do-
konce zastaví. 
 Jednodušší způsob rozvodu je 
samozřejmě ten, při kterém se man-
želé o budoucích poměrech domlu-
ví. Nejdůležitější je úprava poměrů 
k nezletilým dětem (zda budou svě-
řeny do péče jednoho manžela nebo 
do společné či střídavé péče). Tako-
vou dohodu musí soud ještě před 
rozvodem schválit nebo o poměrech 
k  dětem sám rozhodne. Aby soud 
nemusel zkoumat příčiny rozvratu, 
což je část řízení, která je pro man-
žele obzvlášť vyčerpávající, je nutné 
se dohodnout se i  na  majetkových 
vztazích a bydlení po rozvodu. 
 NOZ upravuje (podobně jako 
předchozí zrušený zákon o  rodině) 
i  dva případy, kdy soud manželství 

nerozvede. Ty spočívají ve zvláštním 
zájmu nezletilého dítěte manželů 
nebo manžela, který se na  rozvratu 
nepodílel a  kterému by rozvodem 
byla způsobena zvlášť závažná újma. 
Oba případy se však vyskytují v roz-
hodnutí soudu jen velmi výjimečně.
 Reakcí na soudní praxi je v NOZ 
také podrobnější úprava výživného 
rozvedeného manžela, zejm. vyjme-
novává jednotlivé okolnosti, které je 
soud povinen vzít v úvahu (např. dů-
vod nezaměstnání manžela, apod.). 
Základní předpoklad pro stanovení 
výživného rozvedeného manžela je 
skutečnost, že ten, který se na  roz-
vratu převážně nepodílel, se není 
schopen sám živit a  tato neschop-
nost má původ v manželství. 
 Pokud se manželé před rozvodem 
nedohodli na  vypořádání majetku 
(společného jmění manželů), může 
kterýkoliv z nich podat návrh na vy-
pořádání k  soudu nebo se na  něm 
mohou dohodnout, a  to v  průběhu 
tří let od rozvodu manželství. Pokud 
k  dohodě nebo návrhu na  vypořá-
dání k soudu nedojde do této doby, 
platí právní fi kce, že manželé se vy-
pořádali tak, že hmotné movité věci 
jsou ve  vlastnictví toho z  manželů, 
který je užívá. Ostatní věci (zejm. 
nemovitosti), práva, pohledávky, ale 
také dluhy jsou společné se stejnými 
podíly. Majetkovému vypořádání 
po  rozvodu se podrobněji bude vě-
novat další díl.

JUDr. Jan Dostál, advokát
advokátní kancelář 

JUDr. Renaty Dobývalové

Rozvod manželství a NOZ

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.

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
              

     
   

   
   P

OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

 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 702 602 930

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

Úpice a okolí                                     603 500 339

Jaroměř a okolí                                  730 175 241

SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 13. 7. 2014 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02
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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.

TEL.: 602 145 222

Železářství & truhlářské potřeby
Pražák – Náchod

NOVĚ SKLADEM 
– pletivo 100, 125, 150 cm, sloupky, dráty, napínáky, …  

železářské zboží, kuchyňské potřeby, 
velký výběr potřeb pro truhláře a řemeslníky

zajímavé ceny pro velkoodběratele – ptejte se nás na ceny

Náchod, Tyršova 200, tel.: 491 424 115, 
Po – Pá:  8.00 – 17.00, So:  8.00 – 11.00

e-mail: kovani.prazak@tiscali.cz

Organizace zabývající 
se vzděláváním pedagogů přijme

PEDAGOGA – metodika 
DVPP, pro pracoviště Náchod.
Přihlášky do výběrového řízení 
spolu s životopisem a zpracova-
ným návrhem kompletní nabíd-
ky vzdělávacích programů pro 
všechny obory a typy škol na 1.
pol 2014/2015 zasílejte mai-
lem do 25. 5. 2014 na adresu 
svata@cvkhk.cz

Případné informace na tel.č. 
459 514 804.

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

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.

• Úvěry
• Hypotéky

• Pojištění aut
• Pojištění životní

INSIA Náchod, Hrašeho 13
Tel: 603 196 318
www.insiana.cz

LOJZA A PAVEL

LEVNĚ A BEZPEČNĚ
24 hodin denně

777 009 323 Náchod a okolí

TAXI

AKCE

Kosmetický salon 
Aglaia

(přestěhován vedle Zverimexu 
u náměstí v Náchodě)

        NEHTY -20%
(květen, červen)

• Modeláž nehtů  500,-   400,-
doplnění             350,-    280,-
• Gel laky            170,-    136,-
(ruce, nohy)
(Trvalejší lakování 3-4 týdny)
• Trvalé odstraněné tetování 

IPL (laser) tj. 3x3 cm za 80 Kč 
(1 impulz)

• Relaxační a omlazující masáž 
lávovými kameny (obličej 
+ dekolt) + výživa + maska  
395 Kč / 60 min

Klára Nývltová tel. 776 267 371

Realitní Kancelář REKA - Helena Jarošová, 
náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765 

mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@seznam.cz

e-mail. adresa: reka.na@tiscali.cz  
O další nabídce našich nemovitostí se můžete dozvědět v  realitní kanceláři REKA,

náměstí T.G.M. 1293 (budova HIT RÁDIA MAGIC) v Náchodě,
případně na č.t. 491/428 765, a to po - pá od 8,15 do 16,00 hod. nebo 602/185 901.

Nabídku našich nemovitostí pak najdete i na internetové adrese: www.reka-na.com
RYCHLOST, JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

Náchod – slunný byt 1+3 podíl.spol., 65 m2, balkon, výtah, 5.NP, ÚT dálk .....920.000,-Kč
Náchod – větší, atraktivní  byt 3+1 v OV, 76 m2,4.NP, ÚT dálk., volný ........1.150.000,-Kč 
Meziměstí – starší byt 3+1, 84 m2 v OV, zděný, 2 NP. El.přím.,půda ...............415.000,-Kč
Světlá u Hořiček – 2 RD s poz.11 312 m2, bazén, sítě, ČOV, výborný stav..3.955.000,-Kč
Bezděkov n.Met. – větší RD, 6 +1, sklep, půda, kolna, sítě., poz.747 m2 .....1.454.000,-Kč
Radeč – Úpice – starší RD, stodola, chlév, poz. 6 251 m2, pěkné místo ...........575.000,-Kč
Úpice Podrač – zděná chata sopl. poz. 2 304 m2, sítě, bazén, kolny ................338.000,-Kč
Náchod – upravený dr.byt. 1+3 v 1.NP, 76 m2, balkon, zatepleno,výborný stav ..885.000,-Kč
Police n.Met. – starší, řad.RD, 4 místnosti, sítě, ÚT pevná + plyn, horší stav .375.000,-Kč
Olešnice u Č.Kostelce – starší RD s garáží a poz.784 m2 – nutné opravy .......775.000,-Kč
Suchý Důl – opravený RD 1+4 s garáží, poz.212 m2, ÚT pevná ...................1.575.000,-Kč
Babí u Náchoda –  stav. poz. 984 m2, ke stavbě RD, veř.sítě, plyn ..................515.000,-Kč
Velké Poříčí – opl. stav.poz. 1 9014 m2, voda, el. na poz.dobrý příjezd ............ 330,-Kč/m2 
Náchod – atypický byt 3+kk v OV, 85 m2, cihla, I.NP, super lokalita ..............982.000,-Kč
Všeliby – dr.byt 1+3, 88 m2, cihla, I.NP s balkonem, zahrádka ........................495.000,-Kč
Nové Město n.M. – pěkný byt 1+3 v OV,64 m2, krytý balkon, 4.NP ............1.154.000,-Kč
Kramolna – zděná chata u lesa s opl.poz.520 m2, skleník, voda, el .................329.000,-Kč
Náchod – rekr.chata s poz.355 m2, voda a el., 1+2, krásné místo,dobrý stav ...463.000,-Kč
Vysokov – rovinatý  poz. k zastavění 2 286 m2, sítě cca 70 m, dobrý příjezd .... 310,-Kč/m2

Domov důchodců Náchod, Bartoňova 903, 547 01  Náchod
vyhlašuje výběrové řízení

na klíčovou vedoucí pracovní pozici

MANAGER ÚSEKU PŘÍMÉ PÉČE
vedoucí zdravotního úseku („vrchní sestra“)

odborná praxe minimálně 3 roky, znalost problematiky pobytových 
sociálních služeb, dobrá orientace v zákoně o soc. službách č. 108/2006 
a zákoně o zdravotních službách č. 98/2012 Sb., vysokoškolské vzdělání 
v oboru výhodou. Nabízíme smlouvu na dobu určitou (1 rok), možnost 

prodloužení smlouvy na dobu neurčitou. Nástup do funkce od 1. 7. 
2014, příp. dle dohody s vybraným uchazečem. Podrobné podmínky 
k účasti ve výběrovém řízení najdou zájemci na webových stránkách 

Domova důchodců Náchod www.ddnachod.cz. Písemné přihlášky do 
výběrového řízení zasílejte nejpozději do 2. 6. 2014. 



ECHO 10str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

www.pinkreality.cz

PINK REALITY, s.r.o.

Komenského 314

547 01 Náchod

... je Vám blíž

PINK REALITY s.r.o. Vám nabízí:

• ZDARMA tržní odhad Vaší nemovitosti

• VIP SLUŽBA osobního makléře

• ZDARMA advokátní úschova kupní ceny

• VÝKUP NEMOVITOSTÍ do 24 hodin

• ŘEŠENÍ exekucí a zástav

• ZDARMA umístění na realitní servery

800 400 900Volejte zdarma
po - pá  9 - 17 hod.

č. inzerátu 

1.099.000,- KčCena:

RD Broumov
RD se dvěma samostatnými bytovými 
jednotkami 2+kk. Vhodné k podnikání.

N5430č. inzerátu 

999.000,- KčCena:

Byt 3+1 Dobruška
Prostorný DB 3+1, CP 76 m2. Komora, lodžie, 
sklep, plastová okna, 6.NP, výtah.

N6081č. inzerátu 

650.000,- KčCena:

Byt 2+1 Police nad Metují 
Zděný byt 2+kk s vl. terasou. 1.p., sklep, 
společná terasa na střeše. CP 65 m2.

N5603 Řádková inzerce

 

 
Byt 2+1 Náchod č. N4968
CP 58 m2, 648 000 Kč
Byt 3+1 Náchod č. N5700
CP 87 m2, 949 000 Kč
Byt 3+1 Broumov č. N2429
CP 77 m2, 749 000 Kč
Penzion Skuhrov nad Bělou č. N3474
CP 2.930 m2, 4 250 000 Kč
RD Hronov č. N6098
CP 297 m2, 1 999 000 Kč
RD Mokré, okr. RK  č. N3413
CP 2.495 m2, 1 590 000 Kč

Kom. obj. Dolní Radechová (NA)
Zrekonstruovaný kom. objekt – obchod, sklad, 
podkrovní byt a garáž. CP 600 m2.
Cena: 2.050.000,- Kč
č. inzerátu: N6080ti

Inzerce ECHO Nachod 5-2014.indd   1 5.5.2014   15:56:34
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STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 veškeré stavební práce, hydroizolace, 
    instalatérské a topenářské práce, 
    zemní práce, doprava (kontejner 
    + hydraul. ruka) půjčování lešení 
    a závěsných lávek

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

PSÍ DOMOV LUKAVICE všechny srdečně zve na  oslavu 20.výročí Psího 
domova Lukavice v sobotu  24. května 2014 od 10 hodin. Na programu je 
prohlídka útulku, „voříškiáda“ – soutěže Vašich pejsků, „psí slučák“ našich bý-
valých útulečků a bohatý doprovodný program. Podrobné informace a přihláš-
ky k soutěži Vašich pejsků najdete na našich stránkách www.psidomovlukavi-
ce.cz a na facebooku ÚTULEK LUKAVICE a PES SENIOR. Těšíme se na Vaši 
návštěvu. Psí domov Lukavice u Rychnova nad Kněžnou, tel.: 608 524 973

Rodina Bartoň-Dobenín a Správa 
zámku v Novém Městě nad 

Metují si Vás dovolují pozvat 
na výstavu ze soukromé sbírky 

paní Jany Krausové 
STARÉ ČASY KOJENCŮ 

A BATOLÁTEK 

1. května – 1. června 2014
Nahlédněte do nedávné minu-

losti těch nejmenších a projděte 
střípky času, vetkané do starých 
dětských oblečků, hraček a dal-

ších drobností. Zastavte na chvíli 
svůj čas a ohlédněte se za mateř-
stvím svých maminek a babiček.

Švédská síň v přízemí zámku.www.gatenachod.cz

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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