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Internet od O2 teď může být
doma i na vaší adrese
Teď je dostupný už pro 3 950 000 domácností.
Přesvědčte se i vy a vyhrávejte telefony

 každý den.

Pro více informací navštivte  
naši O2 Prodejnu v Náchodě, 
Palackého 20.

www.o2.cz

 Konec zimy předpovídají nejen meteorologové a  pásy rozkvetlých 
bledulí a sněženek, ale i folklorní tradice, mezi kterými na jaře dominu-
je tzv. Vynášení zimy. Tento dávný rituál ožil v moderním hávu i v Ná-
chodě, kde se akce ujalo SVČ Déčko 22. března. Hlavní akci – vynášení 
Zimy doprovodily i další aktivity - jarní dílničky, výroba Morenek atd. 
 Foto pro ECHO Josef Pepa Voltr  

Vítání jara

Starý bagr 2015
 V lokalitě Starý bagr ve Velkém Poříčí se 16. května uskuteční již VI.roč-
ník tradičních rybářských závodů. Soutěží se ve  dvou kategoriích (děti 
do 15-ti let a dospělí) . Dětem mohou přiměřenou formou pomáhat při 
lovu i rodiče. Těšit se můžete i na extra cenu „O nejlepší rybářku“. Více in-
formací včetně přihlášky získáte na  webu www.honzaprouza.freepage.cz 
nebo na telefonu 602 145 922 Petrův zdar! foto archiv ECHO

Rybářské závody 

  U  příležitosti 25. let od  otevření 
Krytého plaveckého bazénu v  Ná-
chodě je pro vás připraven Den 
otevřených dveří tohoto městské-
ho sportovního zařízení. Prohlídku 
bazénu (včetně strojovny) můžete 
absolvovat v sobotu 18. dubna v ter-
mínu od 9 do 15 hodin. Sraz zájemců 
v  hale bazénu.  Termíny prohlídek: 
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00.  

Bazén s dveřmi 

dokořán

   25. dubna bude v  objektu ško-
ly v  Havlovicích otevřena  muzejní 
expozice s  archeologickými nálezy 
z  hradu Vizmburk Jedná se o  další 
úspěšnou aktivitu Sdružení pro Vi-
zmburk, které si klade za  cíl nejen 
propagaci této zajímavé archeologic-
ké lokality středověkého hradního 
stavitelství, ale i uchování tohoto his-
torického dědictví do  budoucnosti. 
Finanční prostředky sdružení usiluje 
získat i  z Evropského programu česko 
– polské spolupráce. Proto  koordinu-
je svoje aktivity i s Červeným Kostel-
cem a jeho polským partnerem, kte-
rým je město Zabkowice Slaskie. 

Muzeum hradu 

Vizmburk

 Středisko volného času Déčko ve spolupráci s Městem Náchod zorganizova-
lo 28. března tradiční happyning Hodina  Země, který připomíná závislost naší 
civilizace na energii. Hlavním smyslem  akce je upozornit na možnost   úspor 
a šetření s energiemi, kdy lidé na 60 minut vypnou co nejvíce světel a elektric-
kých spotřebičů.  foto pro ECHO Josef Pepa Voltr

Hodina Země

 První ze soutěží všestrannosti začala pro gymnastky za Sokola Náchod  
v trutnovském bazénu plaváním .
 Nyní čeká děvčata závod ve sportovní gymnastice, mladší žákyně 11. dub-
na v Jaroměři a starší děvčata  18. dubna v Náchodě. Týden na to jsou potom 
poslední závody série všestrannosti a to v atletice. Po součtu všech bodů ti 
nejlepší postoupí na republikové přebory.  Dop.
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VZPOMÍNKA
Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,

chvilku postát a tiše vzpomínat.

Dne 11. dubna 2015 vzpomeneme 6. smutné 
výročí, kdy tragicky zemřel v nedožitých 22. letech

pan Pepa DRAŠNAR
z Nového Města nad Metují.

Stále vzpomínají rodiče, sestra, 
příbuzní a kamarádi.

 VZPOMÍNKA
 Se smutkem v srdci vzpomínáme 
na 
veného Kostelce. Dne 13. dubna 2015 
uplyne 10 smutných let od jeho odchodu...

s námi tichou vzpomínku.
                 

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Dům v klidné části Nového Města n/M – 
Krčín, nad údolím řeky s výhledem do krajiny, 
je dvoupodlažní, 2x koupelna, 2x WC, pokoje. 
V suterénu 2 větší garáže, prádelna, kotelna, 2 
sklípky. K nemovitosti patří udržovaná zahra-
da, za domem pergola s udírnou. El.220/380V, 
vodovod, septik, vytápění ústřední na TP.Cena: 2 895 000,- Kč

Poloroubená chalupa po částečné rekonstrukci ve Velkých Petrovicích ....................................  699 000,- Kč
Dvougenerační rodinný dům, před dokončením rekonstrukce v Č. Kostelci ............................. 1 990 000,- Kč
Venkovské stavení s rekonstruovaným rybníkem v Bohuslavicích nad Metují ........................ 1 650 000,- Kč
Rodinný dům se dvěma byty v klidné lokalitě Náchodě v blízkosti zámku ............................. 2 590 000,- Kč
Komerční objekt v centru Náchoda, vlastní parkovací místa a garáže .................................... 3 490 000,- Kč

Ing. Aleš Cabicar (náchodský zastupitel, 
TOP 09), který vedl Beránek Náchod a.s 
od jara 2011, byl odvolán na řádné valné 
hromadě, která proběhla 7. dubna 2015. 
V Beránku ovšem bude nadále působit 
jako akcionář. Při této příležitosti jsme 
odvolanému šéfovi nejvýraznější měst-
ské společnosti, mající na  starosti Di-
vadlo Dr. Josefa Čížka, položili několik 
otázek.
Jak vnímáte odvolání své a svých ko-
legů?
 Vcelku logicky, bez nějakých emocí. 
Jako opoziční zastupitel se ani jiný krok 
ze strany koalice tvořené ČSSD, KDU-
-ČSL a  skupinou nazvanou Patrioti 
města Náchoda nedal čekat. Nicméně 
při letmém ohlédnutí je potřeba říci, 
že po  volbách v  roce 2010, kdy jsme 
byli (TOP 09 pozn. redakce) součástí 
koalice v  Náchodě a  kdy byl Beránek 
v zoufalém ekonomickém a v některých 
oblastech i  technickém stavu, jsme to 
byli my, kdo se zhostil tehdy nelehkého 
úkolu Beránek z  té nepříjemné situace 

vyvést. Mělo to logiku, tehdy jsme právě 
my nejvíce hlasitě poukazovali na zou-
falý stav Beránku, stačí pouze připome-
nout fakt, že tehdy byla například hote-
lová část s vědomím celého tehdejšího 
zastupitelstva pronajata za 5.000 korun 
měsíčně a podobné nesmysly. A nutno 
také dodat, že tehdy se do řešení Berán-
ku nikdo nijak zvlášť nehnal. Nebylo 
divu, byla to spousta práce, dostat opět 
Beránek tam, kde je dnes.
Můžete našim čtenářům říci, co všech-
no jste museli řešit?
 Základním problémem bylo, je 
a  bude hospodaření komerční části, 
respektive výnosy z  ní. Ty silně po-
máhají celkovému fi nancování celého 
objektu včetně divadla. Pravda, máte 
pak druhou cestu, a  tou je posílit do-
tační závislost na  prostředcích města 
Náchoda, ale touto cestou jsem nechtěl 
jít. Tudíž nájem 5.000 korun měsíčně 
jsme přenastavili na  75.000 korun. To 
byl základ. Navíc se nám tím podařilo 
také získat v soutěži kvalitního profesně 
velmi zdatného provozovatele hotelové 
části, kterým je pan Rajský a jeho fi rma. 
To byl první krok a  následovaly další. 
Rekonstrukce Dannyho kavárny, kom-
pletně nová klimatizace, spousta oprav 
v  hotelové části, nová předzahrádka 
a mnoho dalších drobnějších akcí. 
Co Vás vedlo k tomu, že jste se stal ak-
cionářem Beránku?
 Dvě věci. První z nich je tak trochu 
citová. Akcii, kterou jsem získal ná-
kupem od  drobného akcionáře, mám 
zasklenou nad pracovním stolem. Strá-
vil jsem v Beránku 4 roky a za tu dobu 
jsem si logicky nejenom k  objektu ale 
i  k  lidem, kteří tam pracují, vytvořil 
vztah. Ze začátku to bylo mnohdy složi-

té, ale pochopili, jak a proč to chci dělat 
a pomohli mi. Já jim za to touto cestou 
děkuji. Ten druhý důvod je o  poznání 
pragmatičtější. Beránek je obchodní 
společnost, které nejvyšším orgánem 
je valná hromada, nikoli zastupitelstvo 
města, jak si někdo může mylně vyklá-
dat. A právě možnost být jako akcionář 
na  valné hromadě v  budoucích letech 
mi dá možnost vidět jak se hospodaří 
a popřípadě se zeptat vedení proč a jak 
se tam co bude dělat.
Co říkáte na nové vedení? Do předsta-
venstva byl zvolen  starosta Jan Birke 
(ČSSD), zastupitel Tomáš Magnusek 
(ČSSD) a Iva Cvetanova (Patrioti)
   Komentuji minimálně, zatím není 
co. Naše převolba je čistě politické roz-
hodnutí ze strany nové městské koalice. 
Uvidíme, jak si noví statutární zástupci 
povedou, snad dobře. Nicméně je jaksi 
mimo logiku, aby ve  vedení byli lidé, 
kteří nezískali  ani mandát zastupitele 
a  navíc, zdá se, jsou v  permanentním 
střetu zájmu, kdy chtějí Beránku do-
dávat své výrobky nebo služby. Mi-
mochodem, na  tuto skutečnost jsem 
upozorňoval už v čase svého působení 
radního města Náchoda. Ale třeba bu-
deme všichni mile překvapeni. Mým 
zájmem jako zastupitele a  drobného 
akcionáře samozřejmě je, aby Beránek 
prosperoval a nepropadl do stavu, z kte-
rého jsem ho musel se svými kolegy do-
stávat pře čtyřmi roky. Může se ovšem 
také stát, že na divadelních prknech Di-
vadla Dr. Josefa Čížka časem zarezonuje 
známá Hamletovská věta: „Je cosi shni-
lého ve státě Dánském“. (Th ere is some-
thing rotten in the state of Denmark, W. 
Shakespeare, Hamlet- pozn. red.)
 Děkuji za rozhovor. Karel Petránek

Předseda představenstva Beránku a.s. nechal odvolat sám 

sebe a poté si sedl mezi akcionáře

 Do 17. dubna potrvá ve foyer Sálu 
Josefa Čapka v  Hronově výstava po-
libky múz. Jejím obsahem jsou sochy   
a plastiky Ing. Františka Faltuse a ob-
rázky Ing. Jana Urbánka. 

Polibky múz

    Populace sov a některých dravců lze  
podpořit vyvěšováním budek.  Ptáci 
budky velmi rychle najdou a  s  obli-
bou v nich hnízdí. Větší počet dravců 
a  sov dokáže lépe regulovat výkyvy 
populací myšovitých hlodavců. Ty 
mohou způsobit značné ztráty na pol-
ních plodinách, ale i v lesích, kde mo-
hou zničit malé stromky ohryzáním 
kůry nebo i  celého kmínku. Takové 
škody se ve větší míře v nedávné mi-
nulosti vyskytly v  severovýchodní 
části CHKO Broumovsko. Po dohodě 
s  Lesy ČR se přistoupilo k  opatření, 
které spočívalo v zavěšení a v údržbě 
postupně celkem 150 budek. S ohle-
dem na  ekologické nároky byly zvo-
leny budky pro sýce rousné, puštíky 
obecné a poštolky obecné.

Ing. Petr Kuna, Správa CHKO 
Broumovsko (redakčně kráceno), 

foto archiv CHKO

Podpora hnízdění 

dravců a sov v CHKO 

Broumovsko

  Školní TV Gymnázia v Broumově 
uspěla v  soutěži studentských tele-
vizí. V konkurenci 12-ti podobných 
subjektů  se nejvíce líbila právě brou-
movská reportáž Pavly Hajpišlové. 
Obraz zachytilo kameramanské duo 
Zavadil – Kujínek.  

Gymnázium TV 

Součástí letošního mistrovství ČR v krosu kat. Masters  a přeboru ČOS v přes-
polním běhu 12.dubna v Jaroměři je i Lidový běh pro každého s doprovodným 
programem včetně masáží zdarma pro startující  v  závodě.Připravené jsou 
i soutěže pro děti s HITRADIEM MAGIC.Startovné je 0 -150 Kč dle kategorie 
( členové Sokola bezplatně) a bude příspěvkem  pro postižené.  K účasti zve 
pořadatel atletický oddíl Sokola Jaroměř.

Pozvánka na „Lidový běh pro každého“ 

v neděli 12. dubna v Jaroměři.

 Vicemistr Evropy cestovních vozů 
FIA ETCC 2014 Michal Matějovský 
startuje novou závodní sezónu hned 
s  několika novinkami. Jeho závodní 
vůz i kombinéza poprvé ponesou ná-
rodní barvy ČR, na  jeho cestě za vy-
sněným titulem mistra Evropy ho bude 
podporovat senátor Prof. MUDr. Jaro-

slav Malý CSc. a prsteníček na volan-
tu závodního speciálu bude poprvé 
zdobit zlatý kroužek. "Cílů pro letoš-
ní sezónu je hned několik. Ten hlavní 
je ale jasný. Chci si sáhnout na  titul 
a udělám pro to maximum," říká de-
větadvacetiletý závodník Michal Ma-
tějovský.  Foto archiv MM

Michal Matějovský v národních barvách 

Silný vítr způsobil v úterý 31. března ve večerních hodinách na řadě míst 
Červeného Kostelce a nejbližšího okolí velké potíže. Nejvíce řádil vichr v Zá-
brodí, kde v kempu u rybníku Špinka popadalo na přilehlé chatky množství 
vzrostlých stromů.  Foto: SDH Červený Kostelec
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Teplická vařečka

aneb

 Dnes vám nabízíme zajímavý recept na skvělou polévku, typickou nejen pro 
oblast Krkonoš, ale i Podkrkonoší.  Připravuje se z chlebového kvásku a ochut-
nat ji můžete téměř v každé krkonošské restauraci. To naše kyselo je ale lehce 
jiné a „zmodernizované“. Výsledkem budou čtyři porce tohoto lahodného po-
krmu. 
 Budeme potřebovat 500g čerstvých hub (hříbky nebo směs hub)/30 g suše-
ných, 150g chlebového kvasu, 80g vepřových škvarků, 3 vejce, 1l vody, 1 lžíce 
sádla, 2 velké uvařené brambory, 20g másla, 45g cibule a 50g hladké mouky.
Houby uvaříme ve vodě, přidáme chlebový kvásek dobře rozmíchaný ve stu-
dené vodě (pozor na žmolky!). Na másle necháme zesklovatět cibuli a poté k ní 
vložíme 2 vejce.  Necháme je opatrně srazit. Škvarky rozpustíme v hrnečku 
a část přidáme do kysela. Druhou část dáme do bramborových placek, které 
připravíme tak, že nastrouháme uvařené brambory, přidáme žloutek, škvarky 
a mouku. A už jen tvarujeme malé placičky, které opečeme na sádle. Pokud 
se nám ale do placiček nechce, stačí jen mírně opečené brambory smíchané 
se škvarky. Vše pak dáme do našeho kysela. Dochutíme solí a můžeme přidat 
na zjemnění trošku smetany.
A teď už jen to poslední. Kyselo nalijeme do talíře, přidáme směs vajíček se škvar-
ky, bramborové placičky a zdobíme bylinkou, třeba petrželkou. Dobrou chuť. 
 Bc. Naďa Stillerová, Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví

 a společného stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

ŽALUZIE

ZALOŽENO V ROCE 1994 JIŽ 21 LET NA TRHU

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

Jeden svět 2015
   V Polici nad Metují vrcholí 

(12. dubna) festival doku-

mentárních filmů o lidských 

právech Jeden svět. Místem 

konání festivalu je tamní 

Kolárovo divadlo. 

 Městys Velké Poříčí vyhlásil již 
druhý ročník fotografické soutěže: 
Velké Poříčí – jak ho vidím já. Fo-
tosoutěž je rozdělena do  třech vě-
kových kategorií a má trojici témat:   
architektura,  příroda, lidé. Její vý-
sledky budou vyhlášeny v srpnu t.r. 
na  tradičních Poříčských slavnos-
tech. Špatnou zprávou pro příznivce 
fotografování  a  fotografického klá-
ní vně velkopoříčského katastru je 
fakt, že do soutěže se může přihlásit 
pouze fotograf s  trvalým bydlištěm 
v tomto městysu. 

Fotosoutěž

Krkonošské kyselo

Freediving v Náchodě
   V Krytém plaveckém bazénu v Náchodě se v termínu od 30. do 31.5. uskuteční 
základní kurz nádechového potápění Indoor free diver pod vedením  instrukto-
ra Apnea academy Michala Bavora. Bližší informace a přihlášky (v sekci kurzy) 
na www.apnea-academy.cz  (foto Mirek Brát)

je tématem výstavy, která je na ter-
mín 22. dubna až 31. května připra-
vována v Městské galerii Zázvorka 
v Novém Městě nad Metují. Svoje 
práce z  oboru počítačové grafiky 
zde bude prezentovat  německý 
výtvarník Günther Kuschmann. 

Počítačová 

grafika

 V Městském divadle v Jaroměři 
se v pátek 22. dubna (od 19 hodin) 
představí červenokostelečtí ochot-
níci. Divadelní spolek NA  TAHU 
zde sehraje nastudování známé 
hry se zpěvy Noc na  Karlštejně. 
Oblíbený příběh z  pera J.Vrchlic-
kého  zpracovali  v Červeném Kos-
telci pod režijní taktovkou Marcely 
Kollertové. 

Noc na Karlštejně

v areálu bývalé Tiby v České Skalici. (příjezd: z obchvatu 
od Říkova přes most k vrátnici) ulice Bezručova

Otevírací doba:
pátky 14,00 - 18,00
soboty 8,00 - 14,00

VÍKENDY 
17. 4. - 18.  4. 
a  24. 4. - 25. 4. 2015 

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ ZÁSOB

50%
SLEVY

Vyprodáváme: truhlíky, pěstební nádoby, semínka 
květin a zeleniny za 1 Kč  , substráty 1,10 Kč/litr, 
dekorační materiály, drobné nářadí atd.

 Tipem pro zajímavou jarní vy-
cházku může být trasa naučné stezky 
v okolí obce Suchý Důl. Provede vás, 
mimo jiné, i místy, která souvisejí se 
zdejším mariánským kultem. V jeho 
středu jsou zjevení, jež v  těchto 
místech měla v  letech 1893 – 1895 
Kristina Ringlová. Názvy zastavení  
naučné stezky korespondují se spi-
ritualitou míst:  Lurdská kaplička, 
Zelená kaplička, Soudní brána atd.   

Naučná cesta Přijmu

SAMOSTATNÉHO 
KUCHAŘE-KUCHAŘKU 

pro závodní stravování 
v Novém Městě nad Metují

ranní směna, po-pá, řidičský 
průkaz a praxe ve vychystávání 
vývozů výhoda. NÁSTUP IHNED

TEL.:724 493 682

Přivýdělek!
Hledáme spolehlivého distributora reklamních letáků, 
časopisů a novin pro oblast Náchod - Hamra, Montace, 

Třešinky a pro Broumov – Křinické sídliště.
Roznáška do schránek 2x týdně,  vhodné pro důchodce, 

studenty, ženy na MD apod.

Více info na tel. 603 990 636

 V lázních Velichovky vyvrcholily 
v těchto dnech více jak roční přípra-
vy oficiálním spuštěním lázeňského 
provozu. Proces příprav zahrnoval 
nejenom opravy exteriérů, interiérů 
i léčebných a stravovacích provozů, 
ale také licenční řízení s  minis-
terstvem zdravotnictví, Krajským 
úřadem Královehradeckého kraje 
a  zdravotními pojišťovnami. "Jsme 
připraveni. Nově opravená je jak 
z  hlediska interiérů tak exteriérů 
střední část hlavní lázeňské budovy 
Masarykova domu, administrativní 
budova s jídelnou, kavárna, suterén 
vily Domov i  Zimní lázně. Kom-
pletní opravou také prošly všechny 
prostory pro léčbu jako tělocvična, 
vyšetřovny, masérny, elektroléčba, 
oxygenoterapie a  další. Jsme samo-
zřejmě držiteli licencí na  poskyto-
vání lázeňské léčebně rehabilitační 
péče." říká ředitel lázní Mgr. Martin 
Dűrrer. V  současné době mají láz-

ně povolenou kapacitu 120 pacien-
tů. Na  přelomu června a  července 
se předpokládá navýšení kapacity 
na 180 pacientů. V první fázi bude 
pro ubytování klientů sloužit Masa-
rykův dům a vila Domov.
 Základem léčby zůstává ve Veli-
chovkách místní slatina. Její záso-
by jsou natolik bohaté, že ji lékaři 
nemusí lidově řečeno "šidit". Svým 
složením patří k  nejkvalitnějším 
v ČR. "Slatina měkké i pevné tkáně 
protepluje, má protizánětlivé, anal-
getické a  regenerační účinky. Je to 
zkrátka ideální prostředek na léčbu 
pohybového ústrojí. Mimo slatiny 
máme k  dispozici bohatou pale-
tu další léčebných procedur jako 
jsou vodoléčba, parafinové zábaly 
elektroléčba, oxygenoterapie, su-
ché uhličité koupele, plynové in-
jekce a další," říká lázeňský primář 
Prof. MUDr. Miloslav Pleskot, CSc.  
 (red)

Lázně Velichovky obnovily 

po dvouleté pauze provoz

Nový Elton a.s. v Novém Městě 
nad Metují přijme:

Obsluha galvanických linek do nepře-
tržitého provozu, ukončené středoškol-

ské vzdělání výučním listem podmín-
kou, práce vhodná pro muže

Obsluha poloautomatické montážní 
linky do jedno až dvousměnného pro-
vozu, ukončené středoškolské vzdělání 

výučním listem podmínkou, práce 
vhodná pro muže

Pracovníka na CNC frézování do tří-
směnného provozu, vyučen v oboru 

a praxe podmínkou

Obsluhu dlouhotočných automatů 
TORNOS, praxe min. 5 let podmínkou

Vedoucí útvaru řízení kvality, 
znalost EN ISO 9001, pro strojírenskou 
výrobu, SPŠ strojírenská a praxe min. 2 

roky podmínkou

Nástup ihned
Informace: pí Martinková 

tel. 491 403 113, nebo eltn@eltn.cz

 Hospodářská budova Obecního 
úřadu v  Bezděkově nad Metují  je 
nejen užitečné technické zázemí 
obce.  Nachází se zde i stále se roz-
šiřující expozice historických strojů 
a  předmětů (zemědělských a  dal-
ších). Některé zde umístěné před-
měty  jsou zapůjčeny od  akciové 
společnosti Wikov, jiné jsou darem 
místních občanů apod. Expozici je 
možno shlédnout po domluvě s pra-
covníky obecního úřadu. 

Expozice strojů

 Letošní zima byla překvapivě dlouhá, uvážíme – li dostatek sněhu, který 
byl na východočeských horách ještě v době velikonočních svátků (a místy 
ještě i přetrvává). Nenechme se však mýlit, že letos bylo na horách rekord-
ní množství sněhové nadílky. Prim stále drží archivní záznam z roku 1911, 
jenž  uvádí, že sněhová peřina  v Krkonoších na Lysé hoře tehdy měřila 
neuvěřitelných 491 centimetrů. 
 Snímek  z Velikonoc 2015, lokalita Hnědého vrchu v Peci pod Sněžkou, 
 foto Mirek Brát

Sněžné rekordy

Plošná deratizace 
 Českoskalická vodárna s.r.o. bude 
v termínu 11. až 15. května provádět 
plošnou deratizaci tamního kana-
lizačního systému. Poté proběhne 
kontrola a dosypání nástrah, aby bylo 
možné celou deratizaci definitivně 
ukončit nejpozději 12. června t.r. 

Návštěvnost „Íčka“

 Od začátku ledna do  konce března 
t.r. navštívilo Informační centrum 
v Broumově celkem 2029 osob. De-
tailní statistiky zachytily i  rozložení 
této návštěvnické sumy: jednalo se 
o 1805    místních občanů, 140 do-
mácích a  84 zahraničních turistů. 
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Město 
Náchod 
si vás dovoluje 
pozvat na 

DEN 
OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ RADNICE

1904 – 2015
111 let

sobota 18. 4. 2015
9.30 – 17.00 hodin

Možnost prohlídky prostor, 
kam se návštěvníci během roku 
běžně nedostanou. Zajištěn bude 
průvodce s odborným výkladem.

e-mail. adresa: 
reka.na@seznam.cz

O další nabídce našich nemovitostí 

 

najdete i na internetové adrese:

www.reka-na.com

náměstí T.G.M. 1293, 547 01 Náchod, tel. 491 428 765
mobil 602 185 901, e-mail: reka.na@seznam.cz

RK REKA - RYCHLOST,

JISTOTA, SPOLEHNIVOST

Realitní Kancelář REKA - Jarošová Helena

Obec: Říkov 
u České Skalice 
Okres: Náchod
Rodinný dům se započatou 

rekonstr., 2 garáže, velká 

stodola a chlévy v uzavře-

ném dvoře. V domě byt. jed-

notka  3+1 s novým podklad. 

betonem, nové rozvody 

vody v plastu, el. a plast. okna. Půda vhodná k vestavbě. Voda a odpady veř., 

kotel na tuhá paliva – nutno dodělat. Zahrada o vým. 509m2, celk. výměra 

poz. 1716m2. Dobrý příjezd. Vhodné i k bydlení a podnikání. Nutné vidět!!

Zn.: 15D349 Cena:  1 495.000,- Kč

Obec: Náchod Plhov
Okres: Náchod
Atraktivní, větší byt o celk. 

vým. 84 m2 ve 12.poschodí s 

výtahem. Byt je po úpravách 

– zděné jádro, nová koupel-

na a WC, nová kuch.linka 

vč. spotřebičů, nové dvěře, 

plast.okna, nový balkon, 

sklep. Vše ve výborném stavu. Na patře sušárna. Sítě veř., topení ÚT 

dálkové. Žádaná lokalita, příjemné bydlení, možnost parkování, škola 

a školka v místě.

Zn.: 15B335 Cena: 893.000,- Kč

Obec: Otovice u Broumova  
Okres: Náchod
Větší RD v krásné přírodě 

s op.zahrad. o vým. 5.007 

m2, garáž s dílnou, kotec, 

kolny, zděný chlév. V příze-

mí – chodba, 1+2, koupelna 

a WC. V patře – 1+1 a 2 

uložné prostory, WC a pěkná 

půda. Velký sklep. Voda veř. + studna, septik, ÚT na pevná pal. Vše 

udržované ve výborném stavu. Dobrá obč. vybavenost, cca 3 km do 

Broumova.

Zn.: 14D319 Cena: 1.610.000,-Kč

Obec:  Červený Kostelec
Okres:  Náchod
Velký, rohový dům u 

místní komunikace s opl. 

pozemkem o celk. výměře 

378 m2, přístřešek k par-

kování a dílna. V přízemí 

je prostorný obchod, kan-

celář, sklad a WC. V patře  

velké 2 byt. jednotky 2+1 s koupelnou a WC a balkon. Velká půda, 

vhodná k vestavbě. Topení plyn + el.přímotopy. Sítě z veř. řádu. Dobrá 

střecha, plast.okna, vše udržované.

Zn.: 15D348 Cena:  2.205.000,-Kč

Nemám problémy 

s pohybem ani dý-

cháním a opět mohu 

nosit krásné oblečení

Ještě před 5 měsíci ukazovala ru-

čička na váze téměř 80 kg. Ale paní 

Milada Fiedlerová se ukázala jako 

pravá bojovnice a současně moud-

rá žena a nechala si poradit od vý-

živové poradkyně NATURHOUSE  

v Náchodě. Postupně odložila  

22 kg, zeštíhlela v pase o 27 cm  

a vystřídala 3 konfekční velikosti 

oblečení. 

Paní Milado, řekněte nám, co Vás 

přivedlo do výživové poradny  

NATURHOUSE?

Problémy s váhou jsem začala mít 
od roku 2003, kdy jsem začala uží-
vat pravidelně léky. Zkoušela jsem se 
sama zbavit nadbytečných kil ome-
zením příjmu potravin, ale bez úspě-
chu. Navíc jsem neustále přibývala 
a k tomu všemu se začaly přidávat 
také zdravotní komplikace, hůře se 
mi chodilo a začínala jsem mít pro-
blémy s klouby. Proto jsem navštívila 
NATURHOUSE v Náchodě, o kterém 
jsem se dozvěděla od své kamarádky, 
která tuto poradnu již navštěvovala.

Začala jste tedy docházet na  

pravidelné konzultace. Co jste  

na nich oceňovala?

Před zahájením kúry NATURHOUSE 
jsem neustále přibývala, poté však šla 
kila postupně dolů. V průběhu diety 
jsem se nesetkala s ničím, co by mi 
nevyhovovalo. Nejvíce jsem oceňova-
la právě ony konzultace s výživovou 
poradkyní Jarmilou Musilovou. Každý 
týden jsem se dozvěděla něco nové-
ho, získala inspirativní recepty, jídelní 
plán na celý týden, motivaci a pod-

poru do dalšího hubnutí. Díky tomu, 
že jsem každý týden viděla úbytek na 
váze, ale také zmenšující se centimet-
ry přes pas, břicho a boky, měla jsem 
o to větší radost, že prostě hubnu. 

Metoda NATURHOUSE je postave-

na na 3 pilířích, z nichž 1 se týká 

úpravy jídelníčku. Jak to bylo  

s Vámi s novým jídelníčkem?

Mé stravovací návyky a jídelníček se 
změnily. Běžné přílohy jsem nahradi-
la zeleninou. Ovoce jsem zařadila ke 
svačinám a naučila jsem se dodržo-
vat pravidelný pitný režim. Ale díky 
tomu, že jsem po celou dobu hubnutí 
nehladověla, jsem si na nový jídel-
níček hravě zvykla. S dodržováním 
jídelníčku a nových stravovacích ná-
vyků jsem neměla problém a po ce-
lou dobu jsem nic z toho neporušila.

2. pilířem jsou produkty NATUR-

HOUSE, které jste si oblíbila?

Také díky produktům šla kila úspěšně 
dolů, nejvíce jsem si oblíbila vlákninu 
FIBROKI. Vláknina zamíchaná v jo-
gurtu chutná jako dezert. Dopřávala

jsem si jí po obědě a večeři. Nejen že 
zlepšila mé trávení, ale také pomohla 
utlumit chutě na sladké.

3. pilíř představuje přiměřenou  

fyzickou aktivitu. Jak to bylo  

s Vámi a pohybem? 

Hubnutí jsem kombinovala s pro-
cházkami a jednou týdně jsem se 
věnovala kalanetice.

Když se ohlédnete zpět, připadalo 

Vám těžké zhubnout?

Zhubnout pro mě nebylo těžké. Do-
stala jsem se na cílovou hmotnost, 
tedy na 57 kg. Jsem ráda, že jsem 
dosáhla váhy, kterou nyní mám. Nyní 
se cítím výrazně lépe a to i psychic-
ky, protože jsem dokázala zhubnout. 
Nemám problémy s pohybem ani dý-
cháním a opět mohu nosit oblečení, 
které jsem nosila jako štíhlá. Z veli-
kosti 42 jsem se dostala na velikost 
36! Naučila jsem se spoustu nových 
receptů a poznala nové potraviny. 
Mé poděkování patří výživové po-
radkyni Jarmile Musilové a také vždy 
usměvavým asistentkám, děkuju. 

NATURHOUSE Náchod, Kamenice 113 – pasáž Magnum, 
tel. 491 427 445, nachod@naturhouse-cz.cz 

Provozní elektro-mechanik 

(údržba strojů ve výrobní lince)

Náplň práce:

Požadujeme:

Nabízíme:

Informace o pozici:

Místo pracoviště:  

Typ pracovního poměru:  

Délka pracovního poměru: 

Kontakt: tel.  

Kontaktní osoba: 

Adresa: 

Zaujala Vás tato volná pozice? 

Pošlete nám Váš životopis! Těšíme se na osobní setkání!

Pojďte k nám do společnosti Nutricia Deva a.s.

PNEUMATIKY? 

732 918 500  

 

PNEUSERVIS

T.G.MASARYKA 140

Veškeré PŘEKLADY z a do 
německého jazyka 

včetně úředního ověření

Soudní tlumočník a překladatel 
PharmDr. Lada Petránková

Tel. 603 440 969
e-mail: 

lada.petrankova@gatenachod.cz

NĚMČINA Jarní údržba zahrad 
724 173 560 
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AUTOSERVIS   PNEUSERVIS

Náchod, U Cihelny 1751
Tel.: 491 422 797, Mob.: 603 712 516
Po–Pá 7.00–17.30, So 8.00–12.00

PNEUSERVIS/AUTOSERVIS NÁCHOD
Broumov, Soukenická 169 
Tel.: 491 523 654, Mob.: 604 280 693
Po–Pá 7.00–17.00, So 8.00–12.00

PNEUSERVIS BROUMOV

www.jopeco.cz

195/65 R15 91H

999 KèGT RADIAL
CHAMPIRO VP1

205/55 R16 91H

1149 KèGT RADIAL
CHAMPIRO 228

225/45R17 94W XL

1249 KèEVERGREEN 
EU72

50%
Platnost slevy do 30. 6. 2015

Jarní prohlídka (21 bodová)  60 Kè
3D geometrie náprav, kontrola a seøízení  290 Kè
Kontrola a èištìní klimatizace  250 Kè
Naplnìní klimatizace 

790 Kè

Výmìna moto-
995 Kè

Diagnostika závad BOSCH  100 Kè
290 Kè

400 Kè

Sleva na  
pneuservisní 

Potřebujete půjčit peníze?
Tel. 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180
NABÍZÍME:

Nebankovní hypotéky

- Oproti zástavě nemovitosti
- Bez dokládání příjmů a nahlížení do registrů
- Až do 3mil. Kč
- Vyplácení exekucí
Rychlé půjčky do 5tis. Kč

- Bez nahlížení do registru
- Vyplacení ihned
Konsolidace úvěrů až do výše 300tis. Kč

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

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775

SÝRÁRNA A MLSÁRNA

EDUŠKA

Hrašeho ul. Náchod

Holandské sýry z kravského 

a kozího mléka

Zákusky  podle vlastní receptury

www.mlsarnaeduska.cz



Nechcete být sám - sama? Na-
bízíme Vám příležitost nalézt ži-
votního partnera. Seznamovací 
agentura IRENA, Náchod. TEL.: 
736 768 114

* Dlouhodobě pronajmu garson-
ku v  klidné části Nového Města 
n.M. Dům je zateplen, zaveden 
internet, plastová okna, výtah. 
Nájemné 3600,- + energie. Kauce 
15000,-Kč Tel. 608 323 373
* Pronajmu garsonku v  No-
vém Městě n. M. - Malecí. TEL.: 
737 409 572
* Pronajmu dlouhodobě slunný 
byt 3+1 s  balkonem 77 m2 v  Ná-
chodě na Brance. Tel. 732 167 291
* Koupím byt 2+1 v  OV s  balko-
nem v  Náchodě, nejraději lokalita 
Plhov, Běloveská ul. Platba hotově, 
rychlé jednání. TEL.: 604 437 128
* Pronajmu byt 2+1 na  sídliš-
ti U  Nemocnice - v  Náchodě. tel. 
605 571 595, 608 97 69 56
* P R O N A J M U garsonku cca 
30m2 (pro 1 osobu ) v  centru 
Náchoda, klidný zděný dům ná-
jem + služby 4.200, voda + elek-
tro 1.600 Kč, kauce 7.000 Kč. Tel.: 
773 974 100
* Pronajmu menší 1+1 v  Nácho-
dě na  Plhově, povinná kauce, 
Rómové vítáni, trvalý pobyt. TEl. 
608 86 98 85
* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 
v  OV v  Náchodě Na  Hamrech, 
po  rekonstrukci, částečně zaříze-
ný, nájem 6.500 Kč + služby, kauce 
50.000 Kč nutná. TEL. 604 846 991
* Prodám byt 2+1 v OV v Náchodě 
na Brance 40m2, RK nevolat. TEL.: 
776 730 849
* Prodám družst. panelák. byt 
3+1 v  Náchodě Starém Městě 5. 
pos.,72m2, nově zateplený, velká 
lodžie, krásný výhled, velmi nízké 
náklady na  bydlení, 720 tis. Více 
na Somos-Real Ná. RK NEVOLAT 
! Tel: 606 796 640 (po 19. hod)
* Pron. nově zrek. byt 4+1  příze-
mí RD v Olešnici u Č. Kostelce, 
90m2 + sklep,terasa,garáž, zahra-
da. Náj. 6000 + zál. voda 1000,- + 
el + kauce. Kotelna na dřevo. Tel.: 
608 903 050
* Pron. nově zrek. byt 1+kk v pří-
zemí 25,3 m2 + terasa + kolna v D. 
Radechové. Náj. 3.500,- + zál. voda 
a  plyn 2. 000 + el + kauce. Volný 
od 6/2015. Tel.: 608 903 050
* Pronajmu byt v Náchodě, Pala-
chova 1457, 1+1, nájemné 3500 + 
služby 2500, 3+1, nájemné 4500 Kč 
+ služby 2 500 Kč až 3 500 Kč (po-
dle počtu osob), elektriku si hradí 
sám nájemce. Tel: 775  061  233, 
email: faifr@seznam.cz
* Prodám byt 3+1, zděný dům, 
v  OV v  Červeném Kostelci - 
Koubovka. Slunný, 4.p., výhled 
na  les a město, lodžie, sklep, ko-
mora, celková plocha 80m2, plas-
tová okna, výtah, internet. Byt 
je volný, ihned k  nastěhování. 
Cena 980 tis. Kč. Možno přikou-
pit garáž (5 min. od domu). Tel. 
775 691 342, vanekvl@seznam.cz
* PRONAJMU NOVÝ BYT 1+KK 
V ČERVENÉM KOSTELCI NA VĚ-
TRNÍKU. Cena 3.700,- + inkaso 
1,180,-. Kauce nutná. Tel. 602 133 173, 
email renestarkov@seznam.cz.

* Pronájem kanceláře v  Náchodě 
na  Kamenici ve  2. patře s  výta-
hem, WC a kuchyňkou k dispozici. 
Velikost 28 m2 a  16 m2. Nyní vý-
razná SLEVA. Telefon 777 152 750 
v pracovní dny
* PRONAJMU KANCELÁŘ 
V  TRUTNOVĚ NA  KRAKONO-
ŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 ZN.DOB-
RÁ ADRESA NÁJEMNÉ 3.200,-Kč 
; INFO 777 302 483
* V  Hronově pronajmu prostory 
k podnikání, cca 50 m2 v přízemí, 
Husova ul. Tel. 608 66 77 30
* Pronajmeme volné prostory pro 
provoz kavárny, jiných obchod-
ních služeb nebo pohybových 
aktivit jako cvičení, fi tcentrum 
a  jiné služby. Prostory se nachází 
na Kamenici v Náchodě v I.patře se 
samostatným vchodem. Investice 
do zařízení a vybavení provozu jsou 
nutné. TEL.: 777 152 750 v pracov-
ní dny

* Prodám palivové dřevo suché 
i mokré. Tel. 777 690 390

* PRODÁM velkou pánskou 
kabelu - pravá kůže (Marlbo-
ro) - uzamykatelná, nepoužitá, 
menší krosové kolo - nepouží-
vané (nevhodný dárek), starší, 
zachovalý, plně funkční masážní 
stroj - výkonný, automatickou 
domácí pekárnu Professor DP 
02 - málo používaná, potápěčský 
žaket vel.S. Možno poslat foto 
mailem. Cena dohodou.TEL.: 
606 452 440

* Pšenici - 400,- Kč/q, oves - 
400,-Kč/q našrotovat + 50 Kč, 
červená řepa 5,-Kč/kg, pytle 
výměnou nebo 20 Kč. Kocou-
rek, Slavětín. Tel.: 732  381  524, 
email: vl.kocourek@seznam.cz
* Prodám palivové dřevo. 
Cena dohodou. Zájemci volejte 
720 581 277
* Prodám obývací stěnu a  sedací 
soupravu s křeslem. Všechno lev-
ně. Tel. 732 539 925

* Koupím staré nebo nepotřeb-
né motocykly, vraky, díly. Tel. 
723 837 437
* Koupím na  Náchodsku vod-
ní elektrárnu - MVE. TEL.: 
776 327 208
* Koupím trubky na  výrobu plo-
tových sloupků průměr cca 6 cm. 
I větší množství. TEL.: 604 437 128

* Koupím staré mince, ban-
kovky, medaile, vyzname-
nání. Po  dohodě přijedu. Tel. 
602 237 489

* Prodám DB 3+1 Broumov-Spo-
řilov. Dům i byt po celk. rekonstr. 
Za 490 000 Kč, u rychlého jednání 
výrazná sleva. Ihned volný. Volat 
večer 607 643 934, 723 177 581
* Pronajmu byt 1+1 v  Hronově. 
Tel. 608 110 041
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 
(46 m2) v Náchodě na Brance, cih-
lový dům, 1.patro balkon, nájem 
3600,-Kč + energie, kauce 15 tis. 
Kč. TEL.: 736 766 448
* Dlouhodobě pronajmu garson-
ku v Náchodě, volná od září 2015, 
tel. 604 699 888
* PRONAJMU BYT 2+ KK 
VE  STÁRKOVĚ NA  NÁMĚSTÍ. 
43 m2, cena 3.600,- + inkaso (1800,-
), kauce nutná. Tel. 602 133 173, E-
-mail. renestarkov@seznam.cz
* Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 
v Červeném Kostelci U Kaštánku, 
volný ihned, nájem 6900,-Kč včpo-
platků. TEL.: 723 287 121
* Pronajmu garsonku v Hronově. 
TEL.: 608 66 77 30
* Koupíme byt v  osobním vlast-
nictví v okrese Náchod výhradně 
ve  správě SBD Náchod. Uveďte 
cenu, velikost bytu a jeho vybavení, 
adresu a podlaží. Platba v hotovos-
ti. Kontakt: gorceous@seznam.cz
* Prodáme družstevní byt 3+1 
(71,70 m2), 2. Podlaží v Červeném 
Kostelci, Koubovka 895. Cena Kč 
590 tisíc. TEL.: 733 131 189.

* Pronajmeme družstevní byt 3+1 
(71,70 m2), 2. Podlaží v Červeném 
Kostelci, Koubovka 895. Cena mi-
nimálního měsíčního nájemného 
je Kč 4,5 tisíce bez služeb). TEL.: 
733 131 189.
* Koupím garáž v Náchodě na Plho-
vě u Koupaliště. TEL.: 604 437 128
* Prodám stav. parc. Janovičky 
u  Broumova 670m2/ 329Kč/m.
Dohoda možná. Krásný vý-
hled. IS na  pozemku. Volat večer 
607 643 934

* Prodám podsklepenou zaříze-
nou chatičku na Kramolně se za-
hradou o  vel. 436 m2. Zastavěná 
plocha 18 m2. Zavedena třífázová 
elektroinstalace včetně vnitřního 
rozvodu vody s vlastním měřením. 
Cena k  jednání 300  000,-Kč. Info 
na tel. 608 328 900
* Prodám ŘD v  lokalitě Náchod 
- Branka, jedná se o  dům vel. 6+ 
1, dvojgaráž, dílna , sklep, zahrada 
s  pergolou. Cena dohodou. TEL.: 
737 416 624, 603 753 638

* 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.
* PRONAJMU NEBYTOVÉ PRO-
STORY V  TRUTNOVĚ, KRA-
KONOŠOVO NÁMĚSTÍ, 170m2 

NEBO 123m2 VHODNÉ PRO 
PRODEJNU, ORDINACI, BOW-
LING, KAVÁRNU, FITNESS, 
ATELIÉR, KANCELÁŘE ATD. 
INFO 777 302 483
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                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ

PRODÁM

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

NEBYTOVÉ PROSTORY

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

Koupím starou krejčovskou 
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10

* Koupím síťovinu na bazén pro-
ti padání listí. Plocha 15 mx30 m. 
I  menší rozměr je možný. TEL.: 
604 437 128
* Koupím staré pivní lahve. TEL.: 
722 907 510
* Koupím starý papírový bet-
lém a  vánoční ozdoby. TEL.: 
722 907 510
* Dobře zaplatím autíčka na setr-
vačník 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, Česko-
slovensko a jiné. Dále staré obálky, 
dopisy a pod. TEL.: 722 907 510
* Koupím hrnečky, kořenky, 
mlýnky, (vybavení staré domác-
nosti). Tel. 722 907 510

* Koupím staré, nepotřeb-
né i  poškozené věci. Hračky 
zn.ITES, KDN aj..vláčky TT, 
HO, MERKUR aj.aj., starožitný 
a  chromovaný nábytek, hudeb-
ní nástroje, hodiny, hodinky, 
fotoaparáty, rádia, voj.věci, ob-
razy, porcelán, automoto díly, 
atd.. Než něco vyhodíte, volejte 
608 811 683

* Koupím ABC, ČYŘLÍSTEK, 
PUŇŤA aj.staré časopisy, 
komiksy, knihy, celé knihov-
ny, pohledy, známky, plakáty, 
aj.papírový materiál, bankov-
ky, mince, LP desky, CD atd. 
TEL.:777 579 920

* Koupím veškeré starožitnosti 
např. obraz, sklo, porcelán, hodiny, 
mince, pohlednice, knihy i  celou 
pozůstalost. Peníze na ruku. Přije-
du kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

* Nabízím hlídání dětí v Náchodě 
a okolí. V odpoledních a večerních 
hodinách. TEL.: 737 48 77 52
* Jsem vyučená švadlena,momen-
tálně na  mateřské a  provádím 
úpravy a  opravy oděvů, zkrátím 
délku kalhot,sukní atd. Výmě-
na zipů u  bund,kalhot nebo suk-
ní. LEVNĚ. Více informací Tel.: 
604 349 703

* ČIVAVA - prodám 2 krát-
kosrsté malinké pejsky bílého 
a  černého a  1 dlouhosrstou fe-
nečku. Všichni jsou očkovaní, od-
červení s  čipy. TEL.: 603  206  743, 
491 426 680 

HROMOSVODY

Tel. 776 543 988

- montáž

- opravy

- revize

KOUPÍM

RŮZNÉ

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
              

     
   

   
   P

OZ STALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

Přijmu krmiče masného skotu 
(krmení, telení)

 Praxe podmínkou. 
Ubytování možné.

e-mail: karnikova@elisint.cz

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

WWW.LTIZOLACE.CZ        
TEL.736 603 169

Kamenictví Cvejn
leštěná žula, mramor, pískovec, ...

náhrobky a veškerý sortiment
kuchyňské linky, parapety, krby
pečící grilovací kameny, obložení
kamenické a sochařské práce

tel.: 603 166 857
kamenictvinachod@seznam.cz

www.kamenictvinachod.cz

Cenové kalkulace zdarma!

2

Přijmu zaměstnance, 

možno i brigádníka,
 na zkrácený úvazek v Náchodě.

Kompletace zásilek 
a obsluha zákazníků.

Tel.: 777 603 399

CDS Náchod

  D  
AUTOBUSU
 d  á  o  

725 761 401
cd chod c

Místo pro 

Vaši reklamu
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JARNÍ SLEVA-KUPÓN 10%

Nový sortiment v naší nabídce - CAPAROL

TÓNOVACÍ CENTRUM         

ZELENINA NA MALECÍ  
Nové Město nad Metují 

          PO CELÝ DUBEN

BRAMBORY   5,-Kč/kg

Tel. 777 113 443

AKCE

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smykovým 
nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání zeminy 
a jiných sypkých materiálů.

Vytrháváme 
kořeny.

Uklidíme 
a odvezeme sníh.

TEL.: 602 145 222

R

O

Z

V

O

Z

O

B

Ě

D

Ů

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

SAMOSTATNÝ VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK

RUBENA a.s., gumárenská fi rma s více než stoletou tradicí, hledá do své-
ho vývojového týmu v  Náchodě a Velkém Poříčí pracovníky na  pozici 

samostatného vývojového pracovníka. 
Pozice je vhodná i pro absolventy.

Požadujeme:

- ukončená VŠ ve strojním, gumárenském nebo příbuzném oboru
- aktivní znalost anglického nebo německého jazyka, práce v CAD
- řidičský průkaz skupiny B
- tvůrčí přístup a ochotu k dalšímu sebevzdělávání
- schopnost účastnit se  zahraničních služebních cest

Nabízíme:

- zázemí stabilní české společnosti
- odpovídající fi nanční ohodnocení
- 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování
- možnost cestovat
- účast na vývoji špičkových výrobků v daném segmentu trhu
- profesní růst

Zájemci zasílejte životopisy na adresu: radka.balcarova@rubena.cgs.cz  

 jana.kobrova@rubena.cgs.cz

Požadujeme: SPŠE nebo SOU elektrotechnické
 vyhláška 50/78 Sb. min § 6
 znalost výrobních zařízení v kosmetické výrobě výhodou
 řidičský průkaz B
 spolehlivost, samostatnost, vstřícnost 

Náplň práce: údržba a seřizování  výrobních zařízení
 opravy el rozvodů strojů a zařízení
 preventivní údržba, vedení dokumentace
                                           
Nabízíme: práci ve společnosti s mnohaletou  tradicí   
 příjemné pracovní prostředí
 fi remní výhody

seřizovače  strojů - elektrikáře
 hledá pro svoji provozovnu  kosmetiky

 chemické výrobní družstvo

 se sídlem v Novém Městě nad Metují

Nástup možný  dle dohody 

Písemné nabídky s životopisem zasílejte na adresu :

lambertova@detecha.cz,  tel.  491 477 133

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

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle
739 275 119

www.pujcime-vam.cz
HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.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.

Prodám rodinnou hrobku 

na hřbitově v Hronově. Tel.: 
604 269 927, 491 483 280. 

Volejte od 9:00 do 13:30 hod.

SLEVA
40%

PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 15. 5. 2015 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

Okénko 
energetického 
poradce 85. 

 Vážení a milí čtenáři,
jistě se na  Vás hrnou od  všech 
možných dodavatelů písemné i te-
lefonické nabídky a  jistě s  jarními 
měsíci Vás budou otravovat podo-
mní prodejci vydávající se třeba 
za  všelijaké kontrolory elektromě-
rů a plynoměrů…..
Dnes se zastavím u nabídek plynu 
a dám Vám několik jednoduchých 
doporučení….
1. Neuzavírejte žádnou smlouvu ani 
dodatek ke stávající smlouvě, která 
by byla delší než do 31.12.2016.
2. Nikdy nedejte na  procentuální 
slevy z  ceníků a vždy se zeptejte / 
a nechte si to ve smlouvě nebo do-
datku ukázat / na  cenu za  MWh 
plynu bez DPH. Pokud cena 
za  plyn bude vyšší než 800,-Kč/
MWh na rok 2016 byl bych velmi 
obezřetný. Radši se v  tom případě 
na nás obraťte.
3. Zeptejte se určitě také na výši mě-
síčního platu. I dobrá cena za MWh 
může být velmi znehodnocena výší 
měsíčního platu. Zvláště u spotřeb 
do 35 MWh je ideální výše měsíč-
ního platu do  50,-Kč/ měsíc bez 
DPH. Vysoký měsíční plat je nově 

se rozmáhajícím trikem mnoha 
dodavatelů.
4. Radši se obraťte tam, kde má 
blízko Váš dodavatel „kamennou 
pobočku“ , aby jste se v případě po-
třeby  mohli na někoho zcela kon-
krétního obrátit.
Pokud budete tyto zásady u dodá-
vek plynu pro domácnost dodr-
žovat ,nejenže si ušetříte spoustu 
budoucích problémů, ale také si 
značně ušetříte Svou peněženku.
Když se poradíte, tak Vás to roz-
hodně nezabije….. S úctou

Mgr. Michal Bors, 
generální reprezentant, naceňovač 
a produktový specialista 
Optimal Energy, a.s.
Husovo náměstí 22, 
552 03 Česká Skalice
Tel: 731 508 654, 
e-mail: 
mbors.optimalenergy@seznam.cz
Armex Energy, a.s. pobočka Náchod,
Tyršova 61, 547 01 Náchod
Iveta Tomanová, tel: 728 945 972, 
e-mail: zkm.nachod@armex-energy.cz   
Monika Hofmanová, tel: 607 007 927, 
e-mail: zkm.nachod@armex-energy.cz
 (pi)

 V  Jaroměři – Josefově byla 4. 
dubna zahájena nová turistická   
sezóna. Týká se samozřejmě i tam-
ních muzeí: Městského muzea, 
Prvního vojenskohistorického mu-
zea M.Frosta a Muzea Waldemara 
Matušky.  

 V  Turistickém a  informačním 
centru v  Teplicích  nad Metují je 
k  vidění výstava zaměřená na  his-
torii tohoto sídla v  Broumovském 
výběžku. Navštívit ji můžete  od 13. 
do 26. dubna t.r. Autorem výstavy je 
pan Šimon Černý. 

Pohled do historie Sezóna zahájena 

 V  době, kdy většina z  nás má 
v kapse či kabelce mobilní telefon 
s diktafonem a do aut si řidiči čas-
to opatřují kamery monitorující 
provoz, je nutné se zamyslet nad 
možností využití těchto záznamů. 
 Obecně platí, že pořídit podo-
bizny, ze kterých je možné člověka 
identifi kovat, lze jen se souhlasem 
zaznamenávaného. NOZ pak ov-
šem doplňuje, že tento souhlas 
není nutný, pokud záznam poří-
díme k výkonu nebo ochraně práv 
našich či jiných osob. 
V této souvislosti by bylo vhodné 
zmínit také povinnosti vyplývající 
ze zákona o  ochraně osobních 
údajů. Úřad pro ochranu os. údajů 
nedávno zveřejnil stanovisko, kte-
ré dává jednoduchá pravidla pro 
užití palubní kamery (a  potažmo 
také obdobných zařízení). Řidič 
zaznamenávající provoz pro osob-
ní potřebu nemá povinnost ohlá-
šení a  registrace na  tomto úřadě. 
Se záznamem může naložit pouze 
a jen pro účel ochrany svých práv 
nebo práv jiných řidičů (údaj tak 
může poskytnout soudu, policii 
i pojišťovně). Nesmí jej však zve-
řejnit např. na  internetu či něko-
mu poslat pro pobavení.
 Pravidlo pro to, zda konkrét-
ní záznam bude nebo nebude 
v soudním řízení použit jako dů-
kaz, nelze jednoduše zobecnit. 
Soud totiž v každém případě mu-
sí u  takto předloženého důkazu 

zkoumat a vážit užití v  rámci zá-
sady přiměřenosti (nebo odbor-
něji proporcionality). Tato zása-
da zjednodušeně řečeno spočívá 
v  odpovědi  na  otázku, zda daný 
záznam sám nenapáchal více ško-
dy (na právech všech zaznamená-
vaných) než osoba, v  jejíž nepro-
spěch se záznam užije. Více bude 
samozřejmě záznam užit v  pří-
padě ochrany veřejného zájmu 
(např. v  trestním řízení) a  méně 
často naopak  v občanskoprávním 
řízení. 
 Nedávno byl nejvyšším správ-
ním soudem řešen případ kamery 
umístěné na  zdi domu (na  kte-
rý kdosi občas útočil v  noci ka-
meny). Kamera krom útočníka 
monitorovala nejen široké veřejné 
prostranství, ale také soukromí – 
vstup do  jiného domu. Záznam 
sice byl vyhodnocen jako zákon-
ný, nicméně bylo konstatováno 
porušení povinnosti informovat 
potenciální zaznamenané osoby 
(např. nápisem prostor je moni-
torován).
 Nezbývá tedy, než aby v  pří-
padě použití monitorovacího za-
řízení se nejprve každý zamyslel 
nad účelem záznamu a  porovnal 
jej s právy, které tím chce chránit.

JUDr. Jan Dostál, advokát
Advokátní kancelář 

JUDr. Renaty Dobývalové

Diktafony, palubní kamery a jiné záznamy
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Hotel Elko

Tel: 608 824 331Tel: 608 824 331

NÁCHOD

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

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

Internet Tooway na vlastní kůži

Slíbená rychlost = reálná rychlost
Všechny v redakci zajímalo, jak 
je internet rychlý. Sami víte, 
že jedna věc je, co vám někteří 
poskytovatelé naslibují a pak 
druhá, jak to reálně funguje. 
Z hlediska rychlosti připojení je 
zde nabízena rychlost 22 Mbps 
pro stahování a 6 Mbps pro 
odesílání. Pro náš test rychlosti 
jsme využili Cesnet, který lze 
považovat za hodnověrný 
a spolehlivý měřič rychlosti 
připojení. Co nás potěšilo, že 
naměřené hodnoty opravdu 
zhruba odpovídali hodnotám 
maximální rychlosti. U down-
loadu jsme naměřili cca 20 
Mbps, upload byl naprosto bez 
problémů na 5.9 Mbps. Takže co 
je přislíbeno, je též dodrženo. 
Navíc je takováto dostupnost na 
všech místech České republiky 

stejná. Nemusíte se tak bát, že 
by zrovna u vás běhal pomalu. 

Surfování a přenos dat
Poté přišla zatěžkávací zkouška. 
Otevřeli jsme si prohlížeč a zkou-
šeli různé webové stránky a apli-
kace. Načítání fotek na Face-
booku fungovalo skvěle, videa se 
přehrávala plynule a informační 
kanály jsme četli skoro dřív, než 
naběhly. Internet nás svou rych-
losti ohromil. Taktéž nahrávání 
velkokapacitních souborů nám 
nečinilo žádný problém. Jak nás 
kolegové ze společnosti INTV 
upozornili, tak právě u přenosu 
velkých souborů, nebo sledování 
videa je možné poznat, že inter-
net opravdu „jede“. 

Možnost kontroly
Tak, jak je systém jednoduché na-
instalovat, je jednoduché kdykoliv 
kontrolovat parametry Vaší služby, 

včetně spotřeby dat a již zmíněné 
rychlosti připojení. Služba se jme-
nuje Checkportal a po přihlášení 
do této služby máte vše potřebné 
přehledně a srozumitelně na 
jednom místě. Samozřejmě, je-li to 
zapotřebí, můžete kdykoliv využít 
online podporu, která je k dis-
pozici24 hodin denně. Opravdu 
funguje, sami jsme se přesvědčili. 

Profesionálové na svém místě
Po ukončení testování jsme byli 
nadmíru spokojeni. Přesvědčili 
jsme se, že pánové z firmy INTV 
jsou profesionálové a nabízí 
službu, která opravdu funguje. 
Tímto jsme ukončili třídílnou 
informaci o jedné z možností 
připojení k internetu. Jak již bylo 
několikrát zmíněno, je to alterna-
tiva ke stávajícím, ve velké míře 
používaným způsobům připojení. 
Jestliže Vás cokoliv z našich re-
portáží zaujalo a potřebujete-li 
více informací, kontaktujte 
poskytovatele služeb, společnost 
INTV spol. s r.o. www.intv.cz 

 Dnes přinášíme poznatky našich kolegů z redakce novin Náš Region, kte-
ří si službu TooWay, o které jsme Vás nedávno informovali, sami vyzkoušeli.

Squash 
centrum 
Náchod

tel.: 

602 886 577

házenkářská hala – 

Hamra

Škoda lásky, kterou 

jsem Tobě dala…

Za ten zkažený set, oči 

bych vyplakala…

Tak zase příště!

www.gatenachod.cz

Psí domov Lukavice u Rychnova nad Kněžnou 
(tel.: 608 524 973, utuleklukavice@seznam.cz , www.psidomovlukavice.cz )

AYSHA - je půlroční fenka, kříženka 
německého ovčáka. Aysha je zpočátku 
k cizím lidem trochu bázlivá a nedůvě-
řivá, ale když si ji člověk získá, stane se 
z ní velice milé a mazlivé stvoření  Je 
to hodná a učenlivá psí slečna, která by 
byla ideální parťačkou i k dětem. Ayshe 
by se nejvíc líbilo bydlet v domku se za-
hrádkou, ale určitě by si zvykla i v bytě...

DAX je 5měsíční psí kluk, prav-
děpodobně kříženec holandského 
ovčáka. Je to typické hravé, veselé, 
zvědavé a  roztomilé štěně, které se 
těší, jak bude poznávat svět s  no-
vou rodinou  Dax je hodný pej-
sek, který by byl skvělým parťákem 
i  k  dětem. S  kočičkami a  drůbeží 
problém nemá ;-)

Hledáme domov

Chcete mít stabilní !
 

  bezúhonnost a spolehlivost
  komunikativnost 

  samostatnou práci


