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Roje Perseid 
 V noci z 12. na 13. srpna nastá-
vá maximum meteoritického roje 
Perseid. Ale dejte pozor! Pokud 
se Vám bude zdát nějaký meteorit 
při pozorování noční oblohy příliš 
pomalý, nemusí to být hned lenivá 
Perseida. S větší mírou pravděpo-
dobnosti jste zaznamenali průlet 
Mezinárodní vesmírné stanice ISS.   

Dvě výstavy 
 Do 31. srpna můžete shlédnout v Galerii výtvarného umění v Náchodě 
výstavu z cyklu Umělci do 40 let (práce Laury Victorie Delgado a Alexan-
dry Moralesové) s názvem Voyeurismo vegetal. Současně v galerii probíhá 
i výstava z již završeného malířského díla Lubomíra Zeidlera (1931 - 2003)   

VRAKOVIŠTĚ - PRODEJ POUŽITÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ 

PLNĚNÍ KLIMATIZACE

Motožabák 2014 
 V Dolní Radechové se v závěru července uskutečnil  již 8. ročník popu-
lárního motosrazu. Motožabák 2014 opět do této obce přilákal řadu motori-
stických fandů bez ohledu na věk, pohlaví i počet hnaných náprav (foto č.1) 
O doprovodný program se postarala červenokostelecká rocková legenda Na-
novor a nechyběla ani ukázka kas-
kadérských výkonů na motocyklu. 
(Foto č. 2)       Foto Josef PEPA Voltr   

KOŽENÁ
GALANTERIE

KAMENICE 142, 
NÁCHOD

NOVÁ KOLEKCE ŠKOLNÍCH 
AKTOVEK A BATOHŮ

PLHOVSKÁ 339, 
NÁCHOD

BATOHY DOLDY, LOOP
   

po - pá 9.00 - 17.00
so         8.00 - 11.30

Koncert
Nanovor 
 Červenokostelecké rockové 
uskupení Nanovor oslaví 30 let 
své existence ve velkém stylu – 
společným koncertem s městskou 
dechovou hudbou. Zajímavá akce 
se uskuteční 16. srpna od 18 ho-
din   v přírodním areálu u Diva-
dla J.K.Tyla v Červeném Kostelci.
Pamětníci jistě už vědí, mladí, by 
měli vědět, že správní rockeři ne-
stárnou!

1.

2.

Akontace
0 Kč

V aplikaci O2 Active na 3 měsíce

Detailní informace vám 
poskytneme v O2 Prodejně 
v Náchodě, Palackého 20.

2.
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Zděné, venkovské stavení ve Velkém Dřevíči, garáž, dílna, spižírna, zahrada .......................... 399 000,- Kč
Rodinný dům, 2 bytové jednotky, dílna, garáž, zahrada v Hronově ...................................... 2 200 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě n/Metují – Krčíně, 2 patra, zahrada, garáž ............................ 2 895 000,- Kč
RD, novostavba v Novém Městě n/Metují – Krčíně, zahrada, bazén, pergola ....................... 4 900 000,- Kč 
Venkovský statek s pozemky o výměře 19,5 ha ve Velkém Dřevíči ..................................... 3 600 000,- Kč

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Poloroubená chalupa po částečné 
rekonstrukci ve Velkých Petrovi-
cích - Petrovičky. Nová elektřina, 
vodovod, odpady, podlahy, omítky, 
koupelna a WC. Pozemek celkem 
593 m2.Cena: 699 000,- Kč

VZPOMÍNÁME
Dne 13.8. 2014 uplyne pět let, kdy nás nečekaně 

opustila naše drahá manželka, maminka a 
babička, paní Radoslava Tylšová z Vysokova. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel a dcery s rodinami

ANI O PRÁZDNINÁCH NEZAHÁLEJÍ
 Členové oddílu jógy SOKOLA 
Náchod nezahálejí ani o prázdni-
nách a trénují svá těla na výletech. 
Po výletu 12.7.na zříceninu hradu 
Vízmburk, kde si zacvičili sestavu 
7 kusů brokátu,následoval za nád-
herného počasí pohodový výlet na 
Bischostein v sobotu 26.7 se zastáv-
kou pro zdravou vodu u Hubertova 
pramene. A ve středu 30.7.devět 
členů oddílu navštívilo ekologic-
kou kozí farmu v Horní Radechové. 
Jak je vidět ze snímku, kozy nejsou 
ustájené. Žijí ve volné přírodě a to 
se projevuje na kvalitě jejich mléka 
a produktech, které z  jejich mléka 
majitelé vyrábějí. K tomu, že jejich 
výrobky jsou bez charakteristického 
zápachu, přispívá i velká pečlivost, 
která je dojení a dalšímu zpracová-
ní mléka věnována. Jako památku 
na tento výlet si účastníci zakoupili 
kilové kelímky výtečného jogurtu. 
Do konce prázdnin se mají uskuteč-
nit ještě 2 výlety:
1) 9.8.na Paseky v Jestřebích horách 

nad Malými Svatoňovicemi, kde 
bude možnost nabrání uzdravující 
vody ( sraz účastníků v 9 hodin na 
nádraží v Náchodě).
2) 16.8. Brodský rybník ( v případě 
vedra počítat s koupáním) - odjezd 

autobusem v 8.35 h do stanice Bed-
na v Červeném Kostelci.

Za oddíl jógy zve k účasti na těch-
to výletech náchodskou veřejnost 

cvičitelka Trejbalová.

Vzpomínka

paní Alena Voborníková 
 

Stále vzpomíná rodina

Více informací na www.beraneknachod.cz

* Neděle 14. 9. v 15.00 hodin
Šípková Růženka

Divadlo Evy Hruškové
a Jana Přeučila

Pohádka pro děti
Vstupné: 60 Kč

* Středa 17. 9.v 19.00 hodin
„Piaf známá neznámá“ 

Účinkují: Eva Kriz Lifk ová, Jana 
Hermachová a Milan Dvořák

Vstupné: 100 Kč SLEVA

* Středa 24. 9. v 19.00 hodin
Viviana Sofronitsky

Koncert s pěti piany
Koncert ab. cyklu - skupina „K“
Vstupné: 120, 110, 90 Kč SLEVA

* Čtvrtek 25. 9. v 19.00 hodin
Jižní Amerika

Dia show Ing. Jaroslava 
Groha

Přednáškový sál městského divadla
Vstupné: 50 Kč

* Pondělí 29. 9. v 19.00 hodin
Xindl X:

Dioptrie Růžových brýlí
Švandovo divadlo Praha

Představení ab. cyklu - skupina „A“
Vstupné: 380, 360, 340 Kč

* Úterý 30. 9. v 19.00 hod.
Aneta Langerová - Pár míst 
(akustický koncert se smyč-

covým triem a klavírem)
Vstupné: 260, 220, 190 Kč

Předprodej vstupenek od 29. 7. 
2014 v MIC v Hotelu U Beránka

Pořádá Město Náchod k výročí 760 
let

Sleva 30% na  označené progra-
my pro držitele průkazů MěÚ 
v  Náchodě, ZTP a  ZTP/P. Prů-
kazy na  vyzvání předložte při 
kontrole vstupenek. Vozíčkáři 
po telefonickém nahlášení na tel.: 
491 426 379 vstup zdarma.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
v Městském informačním centru v 
hotelu U Beránka, tel. 491 426 060, 
v Informačním centru a muzeu v 
Novém Městě nad Metují, tel. 491 
472 119 a v Regionálním informač-
ním centru v České Skalici, tel. 491 
453 870. Sleva 30% na označené 
programy pro držitele průkazů MěÚ 
v Náchodě, ZTP a ZTP/P. Průkazy 
na vyzvání předložte při kontrole 
vstupenek. Vozíčkáři po telefonic-
kém nahlášení na tel.: 737 261 645 
vstup zdarma.

MEZIHVĚZDNÁ VÝPRAVA NA KEMPU
 Volejbalové centrum v  Novém 
Městě nad Metují  v  současnosti 
intenzivně připravuje a plánuje no-
vou sezónu v  minivolejbalu, který 
je určen převážně pro malé děti.  
V plném proudu je také organizace 
týdenního kempu, kde je pro mladší 
děti  připravený program založený 
na individuálních volejbalových 
činnostech a minivolejbalu, ti starší 
tam již budou mít plnou přípravu 
do krajské soutěže mladších žáků. 
Pamatuje se ale i na jejich zábavu, 

takže se děti mezi tréninky v  rám-
ci celotáborovky vypraví na mezi-
hvězdnou výpravu a budou hledat 
intergalaktický pirátský poklad.
 „Zároveň připravujeme příměst-
ský tábor, který bude zaměřen na 
obecné sportování dětí. Na tento 
tábor je možné se ještě, na rozdíl 
od kempu, přihlásit. I tento tábor 
je otevřený pro veřejnost, bližší in-
formace máme na WEBu www.vo-
lejbal-nm.cz. Na táboře se budeme 
zaměřovat hlavně na míčové hry, 

ale pro děti máme připravené i free-
sbee, lezení nebo slackline,“ dodává 
Roman Ptáček, předseda spolku.
 „Ve Voce-čku bychom chtěli od 
září oslovit vícero dětí ze základek 
a sehnat i nové trenéry. Pracujeme 
na komplexním programu pro děti, 
abychom od září mohli vyjít vstříc 
všem školám i dětem, kde projeví 
zájem o spolupráci. Jeho cílem je 
nabídnout všem minivolejbal zá-
bavnou formou,“ upřesňuje Ptáček.

(red)

Nový rentgen
 Mezi přístroje na radiologickém 
oddělení Oblastní nemocnice Ná-
chod přibyl nový přírůstek. Multi-
funkční rentgen spadá do nejvyšší 
výkonnostní třídy a s  jeho pomocí 
se usnadní například vyšetření jíc-
nu, žaludku, střev nebo cév. Ne-
mocnice pořídila přístroj za 12,8 
milionů korun včetně DPH, při-
čemž deseti miliony přispěl Králo-
véhradecký kraj. Nový multifunkč-
ní rentgen je moderní, univerzální 
zařízení s možností angiografi ckých 
vyšetření, pomocí kterého se dá 
provádět po vstříknutí kontrastní 

látky například vyšetření cév. „Díky 
tomuto novému přístroji je náchod-
ská nemocnice jediné krajské zdra-
votnické zařízení v rámci holdingu, 
které provádí vyšetření periferních 
cév dolních končetin,“ říká krajská 
radní pro oblast zdravotnictví Jana 
Třešňáková. Mezi další, častější vyu-
žití patří vyšetření trávicího traktu. 
Pomocí rentgenu mohou lékaři sle-
dovat průchodnost jícnu, žaludku, 
tenkého a tlustého střeva i žlučo-
vých cest. U dětí se pak dá rentgen 
využít i na vyšetření cest močových. 

(to khk)

 V sobotu 23.8. 2014 pořádáme 7. Mistrovství ČR ve hře KUBB. Je to pro nás 
velmi prestižní záležitost, protože dosud se v organizaci střídaly pouze kluby 
z Prahy a Brna. Ale vloni jsme vyhráli a pořadatelé nám proto letos umožnili 
uspořádat letošní ročník u nás, v areálu ve Vršovce. 
 Zájemci se mohou zaregistrovat se na www.kubb.cz. Po turnaji od 19h 
vypukne rocková zábava s kapelou Bladex a hráči turnaje mají vstup zdarma.

7. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V KUBBU
Termín akce: 22/8 – 24/8/2014 (turnaj MČR v sobotu 23/8/2014)

Místo: Letní areál Vršovka, Vršovka u Nového Města nad Metují
Ubytování je možné zdarma ve vlastních stanech přímo v areálu.

Po celou dobu turnaje i následujícího programu bude zajištěno bohaté 
občerstvení v areálu. 

V rámci akce proběhne soutěž o „nejkrásnější“ tým turnaje.

Nezapomeňte, že kubb je především skvělou společnou zábavou
a to platí i pro MČR. Srdečně zve za pořadatele FH.

KOMPLEXNÍ ÚKLIDOVÉ 

 

 

Firma ROUSEK s.r.o.
N. M. n. Met.

Výrobce zdravotnických lehátek 
přijme:

1) Vyučeného zámečníka. 
2) Administrativní sílu

- Práce v programu Money 
výhodou.

U obou profesí požadujeme 
poslední 2 roky práce v oboru.
Životopisy zasílejte na: zamest-

nani@rousek.eu

opustil náš drahý tatínek, pan Vladimír Kosinka 
z Kramolny.

Všichni, kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. Rodina.

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 10. srpna 2014 uplyne již 
17 roků, kdy nás opustila paní 
Emílie Laniková z Náchoda.

Stále vzpomínají Tomšovi
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Okénko 
energetického 
poradce 62. 

 Vážení čtenáři,
skutečně nečekejte, až se zima ze-
ptá…/ přestože je teď vedro /.
 Vy, kteří ještě váháte být našimi 
klienty, doporučuji si vzít do ruky 
poslední vyúčtování plynu ve Vaší 
domácnosti. Na  tomto vyúčto-
vání si najděte ve  složce „Platba 
za  ostatní služby dodávky“ / ni-
koliv „Regulované platby“ nebo 
„ platby za  distribuci“  /položku 
„Cena za  odebraný zemní plyn“, 
udávánou na fakturách v Kč/ kWh 
a to bez DPH a položku „Plyn.Stá-
lý měsíční plat“ nebo  „Kapacitní 
složka ceny“ udávanou v Kč/ mě-
síc.
Protože od  uplynutí ukončení 
1.kola poptávky na  cenu plynu 
na  rok 2015 se sešlo více jak 100 
nových klientů, tak jsme se roz-
hodli i  k  2. kolu, které uzavřeme 
k 20.8.2014. V 1. kole  jsme u Ar-
mex Energy a.s. získali na  rok 
2015 cenu plynu 809,-Kč/ MWh 
bez DPH , což se na  vyúčtová-
ní objeví jako 0,809,- Kč / kWh  
s měsíčním platem 0,-Kč/ měsíc . 
V druhém kole již máme dohod-
nuté stejné podmínky.
Pokud na  svých vyúčtováních 
za plyn najdete cenu větší než 1,00 
Kč/kWh bez DPH a zůstanete u to-
hoto svého dodavatele / obvykle 
ČEZ a  Bohemia Energy/, tak Vás 
lze směle považovat za  „boháče“, 
kterému je jedno jestli za  totéž 

zaplatí o  mnoho tisícovek více či 
méně. Totéž lze říci i  o  Vás, kteří 
na svých fakturách za plyn najdete 
cenu 0,9 – 0,999 Kč/ kWh bez DPH 
/ obvykle RWE, Bohemia Energy, 
Centropol, ČEZ /.
Pokud na  svých vyúčtováních 
v  „platbách za  ostatní služby do-
dávky – měsíční plat / kapacitní 
složka ceny / najdete 100,- a  více 
Kč za měsíc bez DPH , tak automa-
ticky k  výše zmiňovaným mnoha 
tisícům korun, které vyhazujete 
komínem  přidejte 1500,-Kč a více.
Vřele Vám doporučuji účast ve  2.
poptávkovém kole u Armex Ener-
gy a.s.. Mimo trocha Vašeho času 
Vás to nic nestojí a ušetříte mnoho 
svých tisícikorun již v  této zimní 
sezóně.

Mgr.  Michal Bors, generální reprezen-
tant, naceňovač a produktový specialista 
poradenské společnosti Optimal Energy.
cz, a.s., Česká Skalice. 
Hlavní kancelář:
Husovo náměstí 22, 552 03 Česká Skalice
Tel: 731 508 654, 
e-mail:  mbors.optimalenergy@seznam.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s.,
Horská 634, 541 01 Trutnov
Jakub Šípků, tel: 727 805 792, 
e-mail: k.sipku@armex-energy.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Tyršova 61, 547 01 Náchod
Iveta Tomanová a Alena Bartůňková
Tel: 607 007 927 a 730 897 102, 
e-mail: zkm.nachod@armex-energy.cz
 (pi)

 V  sobotu 2.8. se v  okolí rybníka 
Špinka u Červeného Kostelce usku-
tečnil 1. ročník Žákynova sprint tri-
atlonu. Na  připravenou trať (750m 
plavání,

24km na kole a 4,5km běhu) se pusti-
lo celkem 32 závodníků. V kategorii 
mužů soutěžilo 25 závodníků a vítě-
zem se stal Petr Martin s celkovým
časem 1:42:20, v  ženské kategorii 

soutěžilo 7 závodnic a  zvítězila
Eva Richtrová s časem 2:11:17.

Text: Jan Žák,
Foto: Radek Fiedler

Žákynův sprint triatlon

Poškození lesa v Machovské Lhotě
 Správa CHKO Broumovsko 
v  únoru 2014 oznámila České in-
spekci životního prostředí (ČIŽP) 
rozsáhlé poškození lesa v  k.ú. Ma-
chovská Lhota. V terénu bylo zjiště-
no rozsáhlé poškození svrchní části 
lesní půdy vyjetím kolejí hlubokých 
až 90 cm oproti půdnímu povrchu. 
Odpovědné osoby prováděly při-
bližování dříví s  využitím těžkých 
strojů za nevhodných klimatických 
podmínek, kdy byla po deštích sní-
žena únosnost půdy. Z počátku byly 
práce prováděny s využitím lehčího 
traktoru a  především za  suchého 

počasí, proto k poškození půdy ne-
docházelo. Následně byla využívána 
výkonnější těžká vyvážecí souprava, 
která po  deštích v  prosinci 2013, 
kdy nebyly žádné mrazivé dny, vý-
znamně poškodila les. Po prošetře-
ní všech okolností případu uložila 
ČIŽP ve správním řízení zodpověd-
ným osobám za  těžbu a  dopravu 
dříví 2 pokut ve  výši 200  000 Kč 
a 100 000 Kč.

Marek Beránek HK
(redakčně kráceno),

foto archiv CHKO Broumovsko

 Kovové součásti čehokoli jsou 
stále oblíbenými artikly nenechavců 
všech věkových skupin, převážně ale 
zlodějů mladšího a  středního věku. 
Přece jen nejrůznější trubky, kabe-
ly, mříže či dekly něco váží a zloději 
se s  nimi častokrát docela nadřou. 
Celkem dobrou fyzickou sílu museli 
také prokázat dva mladí poberto-

vé ve věku 22 a 19 let, které již mají 
ve své péči náchodští policisté. Byli 
totiž místními strážníky městské 
policie ve čtvrtek 24. července 2014 
přistiženi, jak jedou do  sběrných 
surovin odevzdat ocelové mříže, zá-
rubně a dvě topidla na  tuhá paliva, 
vše dohromady vážící okolo 200 ki-
logramů. Na  otázku strážníků, kde 

k  těm „pěkným kouskům“ přišli, 
přiznali, že je vezou z bývalých láz-
ní, ovšem bez svolení majitele. Milé 
sběrače si tedy do své péče převzali 
policisté z  náchodského obvodní-
ho oddělení. Muži zákona ověřili, 
že kovový materiál pochází z areálu 
bývalých lázní v  Náchodě-Bělovsi. 
A  také, že tato várka nebyla jediná, 
protože už o den dříve z areálu od-
vezli a ve sběrně odevzdali jiná dvě 
křídla ocelových mříží o hmotnosti 
100 kg, získané peníze ve výši 800 Kč 
si pak rozdělili. Snaha ve  výdělku 
pokračovat se jim ovšem nevyplatila. 
Protože byl již v minulosti za obdob-
nou činnost trestán a je „v podmín-
ce“, s 22letým mladíkem z Náchoda 
policisté zahájili zkrácené přípravné 
řízení. Za  přečin krádeže mu hrozí 
trest odnětí svobody v rozmezí šesti 
měsíců až tří let. Druhý z provinilců, 
mladíček ve věku 19 let z Červeného 
Kostelce dosud trestán nebyl, tomu 
hrozí trest maximálně dvouletý.  

por. Mgr. Eva Prachařová

Mříže odevzdali ve sběrně, jenže byly z cizí brány. 

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle
608 667 734

www.pujcime-vam.cz
-

„Divadelní
třicítka“
 V  Hronově proběhla tradiční 
přehlídka amatérského divadla Ji-
ráskův Hronov. (od 2. do 9. srpna) 
Jednalo se o již 84. ročník této akce. 
Kromě tohoto čísla však bylo s di-
vadelní přehlídkou spojeno i  číslo 
30, na  takovou rychlost byla totiž 
v  době konání Jiráskova Hronova 
snížena maximální rychlost pro au-
tomobily v centru města. Důvodem 
bylo zvýšení bezpečnosti pro pěší.

Bližnímu
k ochraně,
vlasti k obraně
 takové je motto výstavy, kte-
rá se koná u  příležitosti  sto let 
od založení Hasičské župy v Úpi-
ci. Výstava – trvající do 11. srpna 
– je ke shlédnutí v úpickém Mu-
zeu a galerii J. W. Mezerové 

Odznak s Pupíkem
 Psí útulek v  Broumově připravil  
další propagační předměty, které po-
máhají financovat jeho činnost. Jedná 
se o školní rozvrh s  fotografiemi zde 
umístěných pejsků a odznak (placku) 
s  logem Psíka Pupíka – symbolem 
útulku. Všechny  propagační před-
měty psího útulku se dají  zakoupit 
v  Informačním centru Broumovska 
(centrální náměstí, Broumov) 

Symboly míru i „létající potkani“
 V některých sídlech našeho regionu, 
okresní město Náchod nevyjímaje, řeší 
samospráva problém s  přemnoženými 
zdivočelými holuby. Pták, v  tomto pří-
padě zdivočelý holub domácí vyšlechtě-
ný z holuba skalního, se stává veřejným 
nepřítelem, protože znečišťuje veřejná 
prostranství trusem  a  může být i  hy-
gienickým rizikem v  lokalitě (přenašeč 
nemocí, parazitů, roztočů apod.).  A tak 
se holub, v některých civilizacích sym-
bol míru a  volného nebe, provázející 
člověka již od časů staré Mezopotámie, 
dočkal i nelichotivého označení „létající 
potkan“. Přístupy k  holubí problemati-
ce se dělí na dva tábory: Ten první chce 
řešit situaci například bodci a  jinými 
lokálními zábranami, které znemož-
ňují holubům poškozovat  určitá místa 

(např. cenné historické fasády), přízniv-
ci druhého tábora žádají usmrcení pře-
množených ptáků.

MINIGOLF na Rozkoši (Česká Skalice – AUTOCAMP)

 od 10.30 do 20.00 hodin
n  o dn n  o o   n d  od 12.30 do 1 .00 hodin

    n o   h  o n
d   in     o o  i oho  o dohod  ini o  o  i 

i o d no  o o n  do .
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www.elektrokola-nachod.cz

Prodejna jízdních kol a elektrokol
Běloveská ul. 851 
(u bývalého Čedoku), 
Náchod

1. Přestavby jízdních 
     kol na elektrokola 
     dle vašich požadavků

3. Akční ceny 
      elektrokol

2. Invalidní vozíky 
     od 25 000 Kč

4. Elektrické 
      a benzínové 
      koloběžky

Tel.: 775  514  406, 
702  518  882,  723  609  938

E-mail:  elektrokola-nachod@seznam.cz
Eshop: elektrokola-nachod.cz

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

Broumov: Mírové náměstí 130, 491 421 711

Nové!Nové!
ODVEZETE

PŘIVEZETE

 
staré
 
staré

 Jak už se stalo tradicí, i  letos se 
uskuteční v Náchodě celorepubliko-
vá akce Den dobrých skutků a Muž 
roku. Na 22. a 23. srpna 2014 je pro 
návštěvníky Městského divadla Dr. J. 
Čížka připraven kulturní program 
v  podobě koncertu známých osob-
ností. Letos popatnácté i  exkluzivní 
celorepublikové soutěže Muž roku 
ČR. Celý výtěžek bude věnován Sta-

cionáři Nona v  Novém Městě nad 
Metují, vítězovi Muže roku 2009 
Martinovi Zachovi na jeho rehabili-
taci a  Ústavu sociální péče v  České 
Skalici. Pořadatelé jsou David No-
votný a Jaro Management Praha.
 Soutěž MUŽ ROKU 2014 se usku-
teční v pátek 22.8.2014 od 20.00 ho-
din. Z celkového počtu 977 přihláše-
ných uchazečů bylo vybráno dvanáct 

fi nalistů, kde bude soutěžit dvanáct 
z  celé České republiky. Při fi nále se 
utkají v disciplínách jako je předsta-
vení, otázka od  poroty, promenáda 
ve  spodním prádle 69SLAM a  vol-
ná disciplína. Celým večerem bude 
provázet Eva Decastelo a Tereza Zi-
mová. Vítěz si zajistí účast na mezi-
národní soutěži Mister International. 
Další vítězové poletí reprezentovat 
na  mezinárodní soutěže Manhunt 
International a Mister Universe. 
 V  porotě zasednou významné 
osobnosti z kulturního, společenské-
ho a politického života.  Na slav-
nostní večer zavítá také vítěz Mister 
International José Anmer Paredes 
Jaimes.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Na sobotní večer je letos od 18,00 
hodin připraven koncert zajímavých 
pěveckých osobností. Koncert je ur-
čen postiženým dětem a lidem, kteří 
do Náchoda zavítají z celé České re-
publiky ze stacionářů, ústavů a dět-
ských domovů.

Den dobrých skutků a Muž roku

 Ve dnech 14. – 18.7. 2014 proběhl 
historicky první příměstský tábor, 
který zaštítil náš oddíl.  V  rámci 
třetího prázdninového týdne si děti 

z Náchoda a okolí mohly užít spous-
tu sportovních aktivit.
 I  když tento tábor organizoval 
Florbal Náchod, tak zde nebyli 

jen fl orbalisté, ba co víc, někteří se 
s  fl orbalem setkali vůbec poprvé. 
Celý program byl zaměřen  hlavně 
na  sportovní činnost, což všichni 
zúčastnění uvítali. Organizátorům 
přálo i počasí, takže se v rámci pro-
gramu vyrazilo na  výlet na  Ostaš. 
V  pátek 18.7. táborový program 
vrcholil v  prostorách náchodské-
ho zámku a  jeho okolí. Jakmile děti 
zvládly všechny úkoly v rámci tábo-
rové hry, přesunuly se na závěr tábo-
ra do tělocvičny místního gymnázia, 
kde sehrály poslední sportovní hry, 
Zejména vybíjenou, fotbal a fl orbal.
 Doufáme, že si děti týdenní pro-
gram užily a  že si z  něho odnesly 
spoustu zážitků a  poznaly nové ka-
marády. Obrovské díky patří také 
organizátorům příměstského tábora 
Tomáši Třešňákovi, Lukáši Janso-
vi a  Janu  Čečetkovi, kteří se dětem 
po celou dobu intenzivně věnovali.

Jiří Klemt – Florbal Náchod

V Náchodě proběhl první příměstský tábor!

 Soutěžte s  ECHEM o  lístky 
na Den dobrých skutků, který bude 
v Divadle Dr.Josefa Čížka v Nácho-
dě (Beránek) v  sobotu 23.8. od 18 
hodin.  Stačí odpovědět na soutěž-

ní otázku, která zní: Kolikátý roč-
ník je ten letošní? Odpovědi s uve-
dením jména a  bydliště zasílejte 
e-mailem na adresu echo@noviny-
echo.cz nebo sms na  602  103  775 

do 18.8.2014. Z došlých správných 
odpovědí vylosujeme 4 výherce, 
kteří obdrží vstupenku na  Den 
dobrých skutků.

Soutěž o lístky na Den dobrých skutků
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hledá do svého pracovního týmu:

PRODUKTOVÉHO SPECIALISTU
pracovníka vývoje

 Hledání nových postupů při využití stávajících technologií.
 Zavádění nových produktů a služeb.
 Sledování nových trendů na trhu technologií,

 vyhledávání nápadů pro nové produkty.
 Spolupráce s obchodem, technologií, nákupem, výrobou,

 kalkulacemi na hledání inovativních řešení.
 Spolupráce na cenotvorbě nových produktů a řešení.
 Organizace, příprava, realizace testů.
 Prezentace vývoje, nových realizací a jejich využití u klientů.

 Znalosti technologií a problematiky polygrafické výroby.
 Orientace na polygrafickém trhu.
 Jazyková vybavenost. 
 Velmi dobrá znalost práce s PC.
 Kreativní myšlení.
 Schopnost organizovat, dělat rozhodnutí, delegovat

 úkoly, plánovat.

PRACOVNÍ NÁPLŇ POŽADUJEME

Svoje nabídky, společně s životopisem, 
zasílejte laskavě na j.klapka@integraf.cz

Veškeré údaje pokládáme za přísně důvěrné a budou sloužit pouze pro potřeby Integraf s.r.o.

Práci v HPP v Náchodě.
Práci s moderními technologiemi. 
Finanční hodnocení odpovídající pracovní pozici.

NABÍZÍME

 

BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ
PLASTOVÉ NÁDRŽE

NEBANKOVNÍ HOTOVOSTNÍ 
ÚVĚRY DO 500TIS. Kč

NEBANKOVNÍ HYPOTÉKY OPROTI 
ZÁSTAVĚ NEMOVITOSTI

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

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

SPOJOVACÍ MATERIÁL - NOVÁ PRODEJNA
spojujete?  kotvíte?  šroubujete?  vrtáte?

navštivte RivCo Náchod, s.r.o. - 18 let v Náchodě

Náchod, Volovnice 333 – naproti Kalíšku
rivco@cmail.cz 491 421 550, 604 233 900 
www.rivco.cz
po – pá 7 – 17 hod so 8 – 11 hod
slevy pro řemeslníky – rozvoz v okolí zdarma

oddlužení dle insolvenčního 
zákona = jediný zákonný způsob, 

jak se zbavit dluhů

- 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.)

SPOLEČNOST SAAR GUMMI CZECH, EVROPSKÝ LEADER VE VÝROBĚ A INOVACÍCH V OBLASTI 
TĚSNÍCÍCH SYSTÉMŮ PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL, NEUSTÁLE ROZŠIŘUJE SVÉ VÝROBNÍ KAPACITY.

Potřebujeme zvládnout období silného růstu, 
proto hledáme motivované a špičkové uchazeče na pozici:

Co můžete na této pracovní pozici očekávat?

Kvalifi kační a další předpoklady:

SEŘIZOVAČ VÝROBNÍCH LINEK

Nabízíme:

Životopis prosím zašlete na email personalni@sgc.cz. Bližší informace na tel. 491 467 442.

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 matrace, lamelové rošty, anatomické polštáře,

postele z masivu, skříně, komodywww.tbnabytek.cz

vyspěte se 
s námi...

ul.Hraseho 13 Náchod

MOTORISTÉ…. POZOR!!!

Leštění
a renovace laku

čištění interiéru
renovace světlometů

Tel.: 725 919 002
!!! při předložení tohoto

inzerátu sleva 100,- Kč !!!

www.gatenachod.cz

Tel.: 724 173 560



* Koupím cokoliv na motocykly Ogar, celé stroje, 
vraky, dobové předměty atd. Tel. 606 515 966
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, sklo, 
porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i celou 
pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30
* Koupím housle, violu, cello, basu, saxofon a kla-
rinet i poškozené a nekompletní. T. 728 473 687

* Přijmu muže a  ženy na  rozvoz knih. Vhodné 
i pro důchodce. Tel. 777 803 359
* Přivýdělek. TEL.:774 705 150
* Hledám brigádníka na  seriovou práci v  ko-
vovýrobě. Volná pracovní doba. Náchod. TEL.:
723 515 080
* Provádím pravidelný i  jednorázový úklid do-
mácností a domků i po malování a  rekonstrukci, 
drobné domácí opravy, praní a žehlení prádla, pra-
ní koberců. TEL.:737 564 496
* Potřebujete naštípat dříví, posekat trávu upra-
vit okrasné keře a stromy, drobné zednické práce 
a jinou pomoc na zahradě? TEL.: 737 452 561 - sms 
- ozveme se
* Nabízíme hlínu za  odvoz. Hronov. Tel. 
774 09 20 79, e-mail: korytakp@seznam.cz

* Daruji 6tinedělní štěňátka kříženců velikosti asi 
jezevčíka. K odběru ihned. TEL.:604 774 115

* Prodám Hyundai Santa Fé, r.v. 2006, ve  vý-
borném stavu. Pravidelný servis, nová STK, 
cena 140  000,-Kč, při rychlém jednání sleva. Tel. 
725 985 188 
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* Nechcete být sám - sama? Nabízíme Vám 
příležitost nalézt životního partnera. Se-
znamovací agentura IRENA, Náchod. TEL.: 
736 768 114

* Dlouhodobě pronajmu garsonku v klidné části 
Nového Města N/M. Dům je zateplen, zaveden in-
ternet, plastová okna, výtah. Nájemné 3600,- + ener-
gie. Kauce 15000,-Kč Tel. 608 323 373
* Prodám DB 3+1 na  Plhově, 80m2, ve  druhém 
podlaží panelového domu s  balkonem. Byt je 
ve  stavu před rekonstrukcí. Fotky bytu je možné 
vidět na www.rajce.net/a10068987. Cena 630tis.Kč. 
RK nevolat. Tel. 737 251 824
* Pronajmu byt 3+1 v Náchodě. Platba 6.500 Kč + 
elektřina a plyn. Kauce 10.000 Kč. Tel. 498 603 511
* Pronajmu garsonku v Hronově. TEL.: 608 66 77 30
* Pronajmu dlouh. nadst. byt 3+1, + terasa v příze-
mí v NA na Šafránici, nová plast. okna. Náj. 6.000,-
Kč + zálohy 3.500,-Kč + kauce, tel. 608  903  050. 
Volný od 1. 9. 2014.
* Pronajmu byt 2+1, + sklep ve 3.NP, 45m2 v zrek. 
domě v Náchodě, Bělovsi. Náj. 4000,- Kč + 1000,- 
zal. na vodu, + el. + plyn + kauce., tel.: 608 903050. 
Volný od 1.10.2014.
* Pronajmu malou garsonku na nábřeží El. Krás-
nohorské v Náchodě, volná ihned, kauce 10 tis.Kč. 
TEL.. 737 211 973
* Prodám pěkný, udržovaný byt 1+1 v OV v Ná-
chodě na Plhově. Byt je ihned k nastěhování, nízké 
náklady na  bydlení, plast.okna, výtah, balkon. RK 
NEVOLAT. TEL.:737 687 635
* Pronajmu byt v Náchodě 1+kk 29 m2 + 7 m2 lod-
žie v 10. podlaží panel. domu s krásným výhledem. 
Vybaven kuch. linkou, plastovými okny, žaluziemi, 
ústředním topením, sprch. koutem. Cena 4.200 Kč 
včetně inkasa + el. energie. Tel. 603  165  971, RK 
nevolat.
* Pronajmu byt 1+1 s balkonem - v Náchodě. Ná-
jemné 3350,-Kč + inkaso, kauce, tel. 732 309 415
* Pronajmu byt 2+kk, 50 m2 -Plhovská 695, Ná-
chod. Po  kompletní rekonstrukci, nízké provozní 
náklady. TEL.:777 606 801
* Pronajmeme garsonku ve  3. p.  bytového domu 
v centru Nového Města n.M.. Nájemné 3000,-Kč + 
inkaso. Tel. 776 224 358 - volat v prac. dnech 7 - 16 
hod.
* Prodám družstevní byt 1+1 v Hronově, výměra 
42 m2. Tel. 702 034 121
* Prodám byt 4+kk - 2 terasy, osobní vlastnictví 
v Novém Městě nad Metují. Tel. 777 602 884. Cena: 
1 850 000,- Kč
* Prodám nedaleko centra Náchoda dva byty 
o vntřní dispozici 2+1 a 3+1. Byty se nacházejí v 1. 
a  2.NP a  jsou vhodné ihned k  nastěhování. Cena 
k jednání. Prodej jednotlivě. Tel. 608 245 634
* 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 Růžová po cel-
kové rekonstrukci, dům zateplený, plastová okna. 
Tel. 777 602 884. RK nevolat. Cena: 779 000,- Kč
* Dlouhodobě pronajmu byt 2+1 v  klidné čás-
ti Č.K.. Nájem 4800,- Kč + energie, vratná kauce 
13 000,-Kč. Tel. 776 335 637
* Prodám DB - možnost převodu do  OV 1+1, 
výměra 37 m2 v Náchodě Bělovsi, po rekonstrukci 
kuchyň, koupelna a  WC, nový kotel. Velká pro-
sklená lodžie. Tel. 774  311  404, RK nevolat. Cena: 
590 000,- Kč
* PRONAJMU SLUNNÝ BYT 3+kk V  CIHLO-
VÉM DOMĚ V  HRONOVĚ, 200m OD  NÁMĚS-
TÍ. NÁJEMNÉ 3.200,-Kč + ZÁLOHY 250,-Kč/os/
měs (voda + el. spol. prostor). Info: 777  302  483; 
777 606 464
* Prodám DB v přízemí 3+1 /57m2/zateplený, nová 
okna, u bytu sušárna,sklep v Náchodě, Bílkova ul.,  
volný k 1. 9. 2014, nízské nájemné. Cena 599000,--, 
mobil: 602 450 662 Možnost zajištění úvěru na DB 
Odkaz na fota: http://www.rajce.net/a10192735
* Prodám byt v OV 3+1 Náchod.Cena: 850 000,-. 
Tel.: 608 771 515
* Prodám DB 2+1, výměra 47 m2 v  Náchodě 
na  Plhově, plastová okna, opravený výtah. Tel. 
777 602 884 , RK nevolat. Cena: 650 000,- Kč
* Pronajmu zrekonstruovaný byt 3+kk v  cihlo-
vém domě v  centru Náchoda. Nová kuchyňská 
linka, nové plovoucí podlahy, nová koupelna. Volný 
ihned. Nájem 5500 + 1500 služby, kauce 10.000,- Tel.
602 247 247
* Prodám byt 3+kk v OV Vysokov u Náchoda. Tel.: 
608 771 515
* Prodám byt 3+1, OV, v centru Náchoda u polikli-
niky, plastová okna, dům zateplený.Tel. 777 602 884 , 
RK nevolat. Cena: 930 000,- Kč
* Pronajmu prostorný, světlý byt o dispozici 3+1 
(102 m2) umístěný ve  3.NP zděného cihlového 
domu, v centru obce naproti gymnáziu v Náchodě. 
Kauce podmínkou. Tel. 777  602  884, RK nevolat. 
Cena: 5 500,- Kč/měs.+služby
* Pronajmu prostorný, světlý byt o dispozici 3+1 
(83 m2) umístěný ve  2.NP zděného cihlového 
domu, v  centru, poblíž náměstí v  Náchodě. Kauce 
podmínkou. Tel. 777  602  884, RK nevolat. Cena: 
5 000,- Kč/měs.+služby
* Prodám družstevní byt - od  r. 2015 převe-
den do  OV, Václavická (Na  Brance) Náchod. Tel. 
723 243 007
* Prodám byt 3+kk v  Hronově. Byt je v  klidné 
části v osobním vlastnictví, cena 980.000,-. Tel.602 
183 095
* Prodám byt 3+1 v Náchodě v osobním vlastnictví 
v ulici Bílkova. Cena 780 000,-. Tel. 603 517 373
* Pronajmu hezký slunný byt 3+kk v  Nácho-
dě, nová okna, zateplený, výtah, nové jádro. Tel. 
777 07 31 31
* Prodám byt 1+1 v  OV v  Hronově s  balonem, 
komorou a sklepem, cca 50 m2. Výtah + parkování. 
Výborný stav. Cena 599 tis.Kč. TEL.:608 66 77 31
* Prodáme pěkný byt v OV na sídlišti SUN v Ná-
chodě, po  rekonstrukci koupelny, WC, kuchyně. 
Cena:1 090 000,- Kč. TEL.:607 574 084

* Prodám RD v  centru Náchoda, klidné mís-
to. Po  rekonstrukci, ihned k  nastěhování. TEL.:
724 214 538
* Prodám RD se zahradou Provodov č.p. 10. 
TEL.:732 587 382
* Prodám st.pozemek 450 m2 s  chatou v  Nácho-
dě Pod Vyhlídkou, s výhledem na zámek a město. 
Voda a  elektrika zavedena, atraktivní místo. Tel. 
pouze SMS, ozvu se, 603  955  910, nebo e-mail: 
cernaiva@centrum.cz

* Pronajmu malou kancelář (2x4m) s výhl.do zele-
ně, +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.
* Pronájem levně v Hronově nově opraveného ko-
merčního prostoru 85m2. Záchod pro klienty a za-
městnance.Venkovní terasa.Čekárna. Blízka centra 
u hlavní silnice.Jiráskova 99, Hronov. Cena domlu-
vou. +420 777 13 77 56
* Sháním prostory k pronajmutí, nejlépe přízem-
ní, s možností dostupu paletového vozíku. Lokalita 
Náchod a  jeho nejbližší okolí (max. cca 5-10km). 
Od září 2014. Nabídněte.Tel.777 664 517
* Pronájem kanceláře v  Náchodě na  Kamenici 
ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou k dispozici. 
Velikost 28 m2 a 16 m2. Nyní výrazná SLEVA. Tele-
fon 777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro provoz kavár-
ny, jiných obchodních služeb nebo pohybových 
aktivit jako cvičení, fi tcentrum a  jiné služby. Pro-
story 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

* Prodám nové skládací elektrokolo - nevhodný 
dárek, cena 13 tis.Kč, akumulační ohřívač vody 
pro bazén i s hadicemi, nepoužívaný, cena 900,-Kč. 
TEL.:777 595 888
* Prodám drcený polystyren. Na izolaci stropních, 
střešních a  podlahových konstrukcí, k  zhotovení 
odlehčených betonů, vhodný jako náplň do sedacích 
vaků apod. Tel.: 732 572 415
* Prodám Satelitní komplet (sat tuner dekódo-
vací karta parabola) pro příjem Rusských progra-
mu info na  www.raduga-tv.ru cena dohodou. Tel 
702 388 389
* Prodám 2 ks nových protipožárních vchodo-
vých dveří do  bytu 80 cm pravé i  jednotlivě, pův. 
cena 3450,-Kč NYNÍ 2000,-Kč a  1 ks vnitřních 
dveří 60 cm pravé 600,-Kč, vše dekor buk. TEL.:
777 595 888
* Prodám 2 pánské obleky: na  výšku 182 cm-ve-
likost 50, na výšku 176 cm-velikost 48, po 400 Kč. 
Kalhoty, sako, vestička, na  štíhlou postavu, jako 
nové, vhodné do  tanečních, divadla apod.. TEL.:
775 612 995
* Prodám vybourané oškrábané cihly 2,-Kč /kus. 
Jsou na paletě v Náchodě. TEL.:723 471 836
* Prodáme nábytek obývacího pokoje - středně 
hnědý, více kusů, gauč i do rohu, šatní skříň, peři-
ňák, rozkládací stůl, příborník, knihovna, stolek pod 
TV, křesla, židle... Tel.776 492 977
* Prodám tepelně izolační minerální vatu ISO-
VER Unirol Profi , POZOR eshopová cena. Jedná se 
o 5Ks balení tl. 140mm (4,56m2 - 3800x1200 cena 
170Kč/m2) cena balení 775Kč, 4Ks balení (4,8m2 - 
4000x1200 cena 160m2) cena balení 770Kč. Pouze 
vše najednou 7725Kč. Při rychlém jednání sleva. 
Vata je ihned k odběru v Novém Městě nad Metují. 
Tel.: 608 909 147
* Prodám plynový vařič s malou propan-butano-
vou lahví, cena dohodou a  prodám chemické WC 
(nepoužívané, téměř nové) cena dohodou a sadu 4 
kufrů červenomodré, pojízdné, zachovalé - levně. 
Tel. 704 713 019
* Prodám měkké i tvrdé dříví v metrech i řezané. 
TEL.:777 690 390
* Prodám kompletní ložnici - dvou postel, toaletka, 
3dílná skříň a zdravotní matrace - tmavě žíhaná bar-
va dřeva - 4500,-Kč, mražák - otevírání zepředu, 3 
šuplíky - 1000,-Kč, šicí stroj Lucznik - skříňový elek-
trický, světlá barva - 1500,-Kč. TEL.:778 027  043, 
607 951 833
* Prodám truhlářské stroje - formátovací pilu 3m 
délka, protahavačku 4 nože - 510 mm litina, páso-
vou brusku, pásovou pilu 600 mm litina, stojanovou 
vrtačku, kartáčovou brusku Makita, olepovačku 
hran Virutex. TEL.: 604 781 576
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. Zájemci 
volejte 720 581 277

* Dobře zaplatím autíčka na setrvačník 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  poštovní 
známky, Čína, Československo a  jiné. Dále staré 
obálky, dopisy a pod. TEL.: 722 907 510
* Koupím hrnečky, kořenky, mlýnky, (vybavení 
staré domácnosti). Tel. 722 907 510
* POZOR! Koupím a hned zaplatím za vaše sta-
ré, nepotřebné i poškozené věci. Hračky zn. ITES, 
KDN aj., vláčky HO, MARKLIN, MERKUR aj., 
různé plastové hračky, hodiny, hodinky, fotoapará-
ty, rádia, voj. věci, pivní lahve, obrazy, sklo, porce-
lán, automoto díly, atd. Tel. 608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUNŤA, Au-
tomoto aj. staré časopisy, komiksy, knihy, celé 
knihovny, pohledy, tiskoviny, známky, bankovky, 
mince, LP desky atd. Tel. 777 579 920
* Jako fanda značky ČZ koupím případně oce-
ním motocykly ČZ, i vraky či přestavby, soutěžní 
stroje, jakékoliv díly, dobové dokumenty, reklam-
ní předměty, fotky - prostě vše týkající se ČZ. Tel. 
606 515 966

* Prodám nebo pronajmu nově zrekonstruova-
nou garsonku včetně nové kuchyně v  Náchodě 
ulice Pražská vedle Městského úřadu a garáž v Bě-
lovsi. RK nevolat! Tel. 736 222 449
* Pronajmu byt 1+1 v Hronově cca 50 m2 s balko-
nem, výtah + parkování. Nájem 6000,-Kč + elekt-
řina + 15 tis.kauce. TEL.:608 66 77 31
* Pronajmu částečně zařízený byt 2+1 v Náchodě 
Pražská 1532. Dům je zateplený,plast okna. Nájem 
5000,-Kč. Elektřinu a plyn (jen plyn. sporák) si ná-
jemník hradí sám .Kauce 5000,- Kč. Max.pro dvě 
osoby. mob.:722 492 612

* Pronajmu dlouhodobě 3+1 v Náchodě, nová 
okna, zateplený dům, nájem 4.000 Kč + poplat-
ky + kauce 10.000 Kč. Volný od 1. 10. 2014. Tel. 
721 84 64 64

* Pronajmu zařízený byt 2+1 v Hronově, s garáží 
a zahradou. TEL.:602 364 692
* Prodám byt 5+1 v  Náchodě - Plhově, nová 
kuch. linka, balkon zateplení, nová okna. Cena 
1  100  000,-Kč. Při rychlém jednání sleva! Tel. 
725 985 188
* Pronajmu slunný byt 3+1 s balkónem v Nácho-
dě poblíž centra. Byt je po celkové rekonstrukci, 
nová koupelna s rohovou vanou. Vybavený je ku-
chyňskou linkou s vestavěným varným setem. Ná-
jemné 5000,-Kč. Kauce 15000,-Kč. Tel. 725 557 030 
nebo 602 790 044
* Prodáme družstevní byt po  celkové rekon-
strukci 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 Broumově, Pio-
nýrská 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 cel-
kové 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. Uveď-
te cenu, velikost bytu a  jeho vybavení, adresu 
a podlaží. Platba v hotovosti. Kontakt: gorceous@
seznam.cz
* Pronajmu byt 1+1 a 2+1 a 3+1 v Hronově. Tel. 
608 11 00 41
* Prodám zděný družstevní byt 3+1 + komora - 
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 celkové rekonstrukci (vč. elek-
triky, vody, topení, oken, vchod. dveří, balkonu) 
V obci je škola, školka, obchod. Cena 1,05 mil.Kč. 
Tel. 776 267 371
* Prodám byt 1+1 na sídlišti Větrník v Červeném 
Kostelci, 5. patro krásný výhled. Cena dohodou. 
V případě zájmu volejte 739 316 398
* Pronajmu byt v Náchodě, Palachova 1457, 2+1, 
nájemné 4000, 3+ 1, nájemné 4500 Kč + služby 
2  500 Kč až 3  500 Kč (podle počtu osob), elektri-
ku si hradí sám nájemce. tel: 775  061  233, email: 
faifr@seznam.cz
* Dlouhodobě pronajmu zděný byt 1+1 s  nad-
stavbou v  Polici nad Metují. K  nastěhování 
od  srpna.Cena 6150kč se vším iPC. TEL:777 
865 518

* Prodám pozemek v průmyslové zóně o vý-
měře 3146 m2 v lokalitě Krčín - Osma u N. M. 
nad Met. Naproti fi rmě Hronovský s.r.o.. Tel. 
608 505 567.

* Prodám rodinný dům-dvougenerační v  obci 
Česká Čermná. Velká udržovaná zahrada v bez-
prostřední blízkosti lesa na  klidném místě. 
V obci školka, škola, pošta, pohostinství, obchod. 
Pro obyvatelé obce možnost jet do  Náchoda přes 
Polsko.Tel 723 183 823
* Prodám stav.pozemek pod zámkem v Náchodě. 
Tel.: 608 771 515

* Prodám stavební pozemek v  Polici nad Metu-
jí - Slunečná ul. o  výměře 742m2. Inženýrské sítě 
na pozemku.Cena369 000Kč. TEL.: 605 590 073
* Prodám stavební parcelu ve Starkoči u Nácho-
da. Tel. 724 585 616
* Pronajmu RD u přehrady Rozkoš v obci Spyta 
u Č. Skalice s hopodář.budovami a velkou zahra-
dou. Nájem 7000,-Kč + energie, vratná kauce 14 
tis.Kč. TEL.:604 98 38 44
* Pronajmu garáž v  Náchodě Vinohrady u  via-
duktu, 900,-Kč měs, volná ihned. TEL.:737 211 973
* Prodám dům k rekreaci v Bílé Třemešné u lesa 
na  svahu kopce Zvičína, elektřina 3x25 A, voda 
40 m, srubový objekt s podkrovím na zděném oby-
vatelném suterénu 45 m2 a nedokončená přístavba, 
pozemek 571m2. Cena 700 tis.Kč. RK NEVOLAT. 
TEL.:776 675 980

* Prodám RD v klidné části Náchoda před dokon-
čením, s krásným výhledem, rovinatý pozemek, 900 
m2. TEL.:776 554 431

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉBYTY

SEZNÁMENÍ

Koupím starou krejčovskou 
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin
- stříhání živých plotů
- sekání trávy od 1,40Kč/m2 
- úpravy terénů i zednické práce
- úklid zahrady, odvoz větví, listí a trávy
- pracujeme stále i víkendy

Rozumné ceny.  TEL.:737 564 496

AUTO - MOTO

P ijmu kucha e, íšníka, servírku 
na brigádu, p ípadn  i na HPP.
Nástup možný ihned.
Hotel Elko, Náchod
Tel.:  608 824 331

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
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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

Broumov-Hejtmánkovice-Novostavba RD 4+1+garáž,poz. 1186 m2..2,55 mil.Kč,Hronov-pronájem nových bytů 1+kk až 3+kk ... od 3.000,-Kč/měsíc
Č.Kostelec-Bohdašín-Pěkná styl. chalupa s vybavením...890.000,-Kč, N.Město n/M-Malecí-Pěkný rekonstruovaný byt 2+1 (55 m2) ....1.090.000,-Kč
Jaroměř-Dvougener.RD po rekonstr.,pěkná zahrada (1080 m2)...2,7 mil.Kč,N.Město-Březinky-Pronájem nového bytu 2+kk+balkon ...5.900,-Kč/měs.
N.Město n/Met.-Na Františku-Větší RD s krás.zahradou rekonstruovaný na pension (6 vybav. pokojů se soc.zař.),kuchyně,ob.pokoj .... 4.250.000,-Kč
N.Město n/M-Krčín-Zděný byt 3+kk+garáž..850.000,-Kč,Machov u Hronova-Rekonstr.komerční objekt k výrobě i skladování (680 m2) ....3.350.000,-Kč
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
Sviništany u Č.Skalice-Starší RD s garáží a poz.2.048 m2..850.000,-Kč,N.Město n/M-ul.Komenského-Pronájem kanceláří (80 m2) .....900Kč/m2/rok
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
Lipí u Náchoda-Novostavby energet.RD,slunné poz. 1000 m2..od 1,29 mil.Kč,Lipí-Pronájem rekonstr.bytů 3+kk..5.500Kč+garsonka ........2.900Kč/měs.
N.Město n/M-Na Bobečku-Zděná chata s oploc.pozemkem 403 m2..400.000,-Kč,Teplice n/M-RD z r.1989-2 byty po 90 m2+suterén ..2.490.000,-Kč
N.Město n/M-Krčín-Zahrada (403 m2) s menší chatou,klidné místo..149.000,-Kč,Hejtmánkovice u Broumova-Usedlost-komplex 4 budov ....730.000,-Kč

´

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZ STALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM P DU, SKLEP, D M

Nebankovní p j ky
- pro zam stnance, d chodce, 

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.

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle
739 275 119

www.pujcime-vam.cz
HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

Zprost edkovatel pracuje pro jednoho v itele a je 
oprávn n ke spolupráci p i uzav ení smlouvy o revolvin-
govém úv ru a pé i o klienta po uzav ení této smlouvy.

* stěhování bytů, 
kanceláří a nadměrných 

předmětů
* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denn

tel.: 776 580 150
491 471 150, 777 045 327 
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KUŘICE
Ve stáří 16 týdnů, barva červená a černá

Chovatelské potřeby

Červený Kostelec
Prodej 21. 8. 2014

Tel. 491 461 414   mob. 774 197 388

nutno

objednat

Zavedené kade nictví  
Studio VISAGE 

v Náchod  (nám. TGM)
P IJME 

kade nici - kade níka 
na ŽL

Tel. 723 33 98 08

OBCHOD S OBLEČENÍM
Hronov, Padolí 343
www.outletjaka.cz

značková móda za nízké ceny

Hledáme spolehlivého 
distributora novin 

ECHO pro Nové Město 
nad Metují – František. 

Bližší informace 
na e-mail: 

echo@novinyecho.cz 
nebo SMS na 
602 103 775

Přivýdělek! 
Hledáme spolehlivého 

distributora letáků a novin 
v Broumově – Křinické síd-
liště a okolí. Více info na tel. 

606 748 710

Pronajmu nebo prodám byt 3 kk 71 m2 s garáží 

v Šonově 103 u Nového Města nad Met. 

Nájem  4500 Kč plus kauce. Nebytové prostory  

90m2, nájem  6000 Kč plus kauce a diskotéku 

90 m2, bar, jeviště, nájem 6000 + kauce. Při 

prodeji zajistím fi nancování. Tel. 732 135 805

NEBANKOVNÍ PŮJČKA
4000,- až 50 000,-.

Rychlost, férovost, on-line 
přehled nad svým účtem. 

Tel. 777 159 851



ECHO 7str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

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 22.
Téma sousedských vztahů bylo 

v  předchozích článcích již obecně 
nastíněno. Nyní se ovšem podíváme 
podrobněji na jeden z  nejčastějších 
sousedských problémů, resp. sporů o 
hranici pozemku a zejména na mož-
nosti jeho řešení. 

Hranice mezi pozemky není zpra-
vidla na první pohled v terénu vůbec 
poznat. V  případě, že je pozemek 
obydlen a užíván, je tomu jinak. 
Hranice pozemku může tvořit uměle 
vytvořený plot, ale např. i koryto po-
toka. V druhém případě je možné, že 
spolu s  trvalou přirozenou změnou 
vodního toku dojde také ke změně 
hranice pozemků resp. k  případné-
mu zvětšení jednoho z  nich. NOZ 
totiž výslovně upravuje tzv. přírůstky 
nemovité věci. Pokud tedy větší část 
pozemku vodní tok odplaví k jinému 
břehu, stává se součástí nového po-
břežního pozemku. Pokud se Vám 
přihodí podobná věc a jste v pozici 
toho, komu je část pozemku odpla-
vena, je možné se proti tomuto brá-
nit pouze do jednoho roku.

Častěji ovšem na hranicích po-
zemků dochází k  jejich narušení 
uměle, stavbami. Tedy např. chybně 
postaveným plotem nebo dokonce 
jinou drobnou stavbou. V tuto chví-
li pomineme stavebněprávní otázky 
týkající se zřízení plotu či drobného 
přístřešku (resp. potřebu stavebního 
souhlasu). Pokud se stane, že sou-

sed zřídí stavbu na cizím pozemku, 
je nutné nejprve zhodnotit, zda se 
tak stalo v jeho dobré víře či nikoliv. 
Pokud se totiž mohl domnívat (např. 
podle starší hranice nebo zvyku 
apod.), že staví na „svém“, je záko-
nem poměrně významně chráněn. 
Může se totiž domáhat toho, aby mu 
skutečný vlastník pozemku, který se 
navíc stavbě nebránil, zastavěnou 
část prodal za cenu obvyklou. Po-
kud ale stavebník nebyl v dobré víře 
(resp. mohl tušit, že staví na cizím), 
může stavba připadnout do vlastnic-
tví majitele pozemku. Takové řešení 
ale pro vlastníka pozemku není vždy 
ideální, proto mu NOZ přiznává 
možnost se dále domáhat odstranění 
stavby a uvedení pozemku do pů-
vodního stavu. 

Obdobná situace je v případě tzv. 
přestavku. Tedy za situace, kdy trva-
lá stavba zasahuje pouze nepatrnou 
částí do sousedního pozemku. Opět 
je rozhodující dobrá víra stavitele. 
Pokud se stavitel mylně domníval, že 
staví na svém pozemku, bude daná 
zastavěná část jeho, a to za náhradu 
ceny obvyklé. Všechny výše uvede-
né situace lze ale samozřejmě vyjma 
soudního sporu a návodu, který při-
náší NOZ, řešit vždy zejména doho-
dou.

JUDr. Jan Dostál, advokát
Advokátní kancelář

JUDr. Renaty Dobývalové

Ploty, společné hranice a NOZ

INSIA Náchod, Weyrova 3
Tel: 603 196 318
www.insiana.cz

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce 
smykovým nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání 
zeminy a jiných 
sypkých materiálů.

Vytrháváme 
kořeny.

TEL.: 602 145 222
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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

A2000 Průmyslová elektronika s.r.o.
Výrobce elektronických a elektromechanických

zařízení se sídlem v Novém Městě nad Metují hledá:

zaměstnance
do výroby

Požadavky: manuální zručnost
  časová fl exibilita – práce ve směnném režimu
  PC základní uživatelské znalosti
  AJ, NJ výhodou

Kontakt: t.janyra@a2000elektronik.com,     Tel.: 491 470 378

Vykupujeme nábytek, obrazy, hodiny, sklo, porcelán, 

Obec Adršpach
přijme účetní 

Podrobnosti
www.skalyadrspach.cz

PP na dobu určitou,
od 1. 10. 2014.

Kontakt:
ou.adrspach@seznam.cz,

tel.: 491 586 038

Spol. Ariatex s.r.o.
zabývající se výrobou

ložního povlečení
a spodního prádla hledá 

pracovníky na tyto pozice: 

m.kudelka@ariatex.cz, elena@ariatex.cz, Telefon: 603 839 416
Kontaktní adresa: T.G. Masaryka 2000, Nové Město nad Metují

1. pozice: 

Péče o zákazníky
a správa e-shopu

podmínky: výborná znalost PC, ob-
chodní znalosti, schopnost samostat-
né práce dobré platové ohodnocení
místo výkonu práce: Nové Město nad 
Metují 

2. pozice: 

Provozní manažer
podmínky: organizační schopnosti, 
práce na PC, schopnost samostatné 

práce, vedení týmu lidí, dobré platové 
ohodnocení
místo výkonu práce: Nové Město nad 
Metují

3. pozice: 

Asistentka vedení
- obchodu

podmínky: výborná znalost PC, ob-
chodní znalosti, schopnost samostat-
né práce dobré platové ohodnocení 
místo výkonu práce: Nové Město nad 
Metují

Společnost LAGARDE SPEDITION spol. s r.o.
přijme do hlavního pracovního poměru pracovníka na pozici

DISPEČER NÁKLADNÍ DOPRAVY
Požadujeme:

ukončené středoškolské vzdělání
dobrá znalost na PC
dobrá znalost německého jazyka

      slovem i písmem
fl exibilita

Zájemci posílejte své životopisy
na e-mail: michalickova.m@lagardesped.cz, Tel.: 737 203 099

gate.eps

 



ECHO 8str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522
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Nikdo to víc neroztočí než Vy 
na  letním parketu ve  Starkoči. 
V  sobotu 9.srpna Vám zahraje 
u  příležitosti 30-ti letého výro-
čí pražská rocková kapela Čedič 
a  jejich hosté. Areál je zastřešen, 
opečeme prasátko, hrajeme za ka-
ždého počasí, začínáme v 18 hodin 
a vstupné je zdarma. Dále každou 
neděli od  15-ti hodin živá hud-
ba pro všechny generace. 10.srp-
na kapela Comback, 17.8. kapela 
Domamazec, 24.8 vystoupí Fr-čí 
a  31.8. prázdniny ukončíme zá-
věrečným festivalem kapel, které 
přes prázdniny vystoupily. Všech-
ny srdečně zveme. Vstupné dob-
rovolné. Celý program na  www.
koupalistestarkoc.wz.cz

GMS Racing team - Dobšiná /SK/ - ME a MMČR

NÁCHOD
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V Dobšiné se Miloš Beneš historic-
ky pravidelně umísťuje do 3. místa 
v absolutním pořadí a ani nyní neu-
dělal výjimku. Časy z tréninkových 
a první závodní jízdy nasvědčovaly 
, že by umístění na  druhém místě 
v ME v absolutním pořadí kategorie 
II. za Faggiolim neměl být problém. 
Realita bývá na závodech často jiná 
a  nefunkční baterie, která napájí  
řazení převodovky Sadev byla příči-
nou pomalejší druhé závodní jízdy 

a  v  součtu 
časů se Mi-
loš Beneš 
p o s u n u l 
na  třetí 
místo v  ME 
v  absolut-
ním pořadí. 
V  MMČR 
Miloš Beneš 
v  absolut-
ním pořadí 

zvítězil a pokračuje v bodové stíha-
cí jízdě prvního místa (po výpadku 
závodu v Náměšti a Rechbergu). 
 Výsledky ME - absolutní pořadí 
kategorie II.: 1. Simone Faggiloli 
(ITA), 2. Fausto Bormolini (ITA), 3. 
Miloš Beneš (CZ)        - 0,238 vteřiny
 Výsledky MMČR - absolutní 
pořadí kategorie II.: 1. Miloš Be-
neš, 2. David Komárek, 3. Otakar 
Krámský

GLASBACH  /D/ - ME + MMČR

Po odstranění závady s řazením Mi-
loš Beneš (Osella FA30 - GMS ra-
cing team) v Glasbachu „tahal“. 
V první a jediné sobotní tréninkové 
jízdě se Miloš Beneš umístil v  ME 
na  2. místě v  absolutní klasifikaci 
v  kategorii II. za  Faggiolim , na  1. 
místě ve  skupině SS a  na  1. místě 
v MMČR.
 Nedělní závod kopíroval výsled-
ky z  tréninku a  Miloš Beneš dojel  
v obou závodních jízdách na 2. mís-
tě a součtu obou závodních jízd ob-
sadil 2. místo v  absolutním pořadí 
ME a 1. místě v MMČR.
 Glasbach byl teprve druhý závod 
v  letošní sezóně, kdy Osella fungo-
vala bez závad.
 V průběžném absolutním pořa-
dí MMČR se Miloš Beneš závodem 
v Glasbachu dotáhl na 1. místo.

text: RS, foto: GMS

Pod hladinou Krkonoš

Husté proudy deště,  které se na Kr-
konoše řítily z oblohy, dosáhly svého 
vrcholu 29. července po  8. hodině 
večer. Nad nejvyššími českými hora-
mi se snesla hrůzná bouřlivá temná 
noc...“ Doslova  apokalyptickými 
výrazy popisují její současníci povo-
deň, která postihla obce v Krkonoších 
v  létě roku 1897. Jak takové kata-
strofě příště zabránit?  Součástí řady 
opatření je i vybudování minipřehra-

dy v  Bukovém údolí, která pomáhá 
regulovat nápory velké vody v  Peci 
pod Sněžkou i v současnosti.

V Bukovém údolí
Pec pod Sněžkou je vyhledávané stře-
disko  zimní i letní turistiky.  Pokud 
se sem vypravíte v  to správné roční 
období s  horským kolem, běžkami, 
lyžemi,vše je smysluplné Ale potápět 
se v Peci pod Sněžkou? Opravdu to 

jde  a navíc je zde krásně čistá voda! 
Obtěžkáni nezbytnými potápěčský-
mi proprietami  včetně laskavého 
souhlasu Správy Krkonošského ná-
rodního parku a  pana peckého sta-
rosty, stěhujeme se z přilehlého par-
koviště k tamní minipřehradě.

Pod hladinou Krkonoš
Potápění v  minipřehradě bylo vel-
mi příjemným zážitkem. Čistá voda 
o maximální hloubce 4 metry a tep-
lotě 12 stupňů Celsia.  Navzdory ruš-

nému turistickému ruchu na  bře-
zích, nejsou patrné na  dně žádné 
odpadky, jinak běžný průvodní 
jev přítomnosti člověka u  vodních 
ploch všeho druhu. Když si cestu 
z  mraků našly paprsky slunce, roz-
lila se pod hladinou modrá záře. Tě-
šili jsem se na podvodní život, který 
v přehradě objevíme. Nakonec jsme 
zjistili, že vodu zabydleli jen pstruzi, 
příliš plaší a ostražití, než abychom 
se k nim dokázali přiblížit na menší 
vzdálenost. 

Epilog
Malebná minipře-
hrada v  Bukovém 
údolí je v  sou-
časnosti ze všech 
stran obklopena 
turistickou infra-
strukturou. Z  jed-
né strany lanový 
park, z druhé par-
koviště, bobová 
dráha, ozdobné 
lavičky, terasa re-
staurace. Těžko se 
chce v  té příjem-
né prázdninové 
atmosféře věřit, 

že toto malé vodní dílo vzniklo pro 
to, aby se neopakoval ten krkonoš-
ský soudný den, který následoval 
po  hrůzné bouřlivě temné červen-
cové  noci roku 1897.

Text Mirek Brát,
foto autor a Josef Pepa Voltr

Ve  vodě minipřehrady v  Bukovém 
údolí. V  pozadí silueta Studniční 
hory.

Pod hladinou Krkonoš... V téměř čtyřmetrové hloubce 
a v nadmořské výšce cca 800 metrů n.m. 

S potápěčským kolegou Alešem Cabicarem před ponorem v minipřehradě v Bu-
kovém údolí v  Peci pod Sněžkou. Tabulce, která varuje před možnými riziky 
koupání ve zdejších vodách, nelze upřít smysl pro humor...

WWW.VYCHODOCESI.COM


