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BARVY-LAKY-TMELY

NOVĚ!!!

Tel: 776 583 501
Kladská 104, Náchod

domivocz@seznam.cz
www.domivo.cz

Míchání barev 
10% sleva pro každého

na první nákup

Akce jen pro Hradecko
Přejděte k nám do a ušetřete například:

Dva neomezené 
tarify s internetem

749 Kč měsíčně
úspora za dva roky

5976 Kč

Neomezené volání
+ Internet + O2 TV

973 Kč měsíčně
úspora za dva roky

7776 Kč

www.o2.cz/hradecko

Pro více informací navštivte O2 Prodejnu, Palackého 20, Náchod.

31.ledna

Peníze pro každou 
příležitostpříležitost

rychle – do 24 hodin

minimum potřebných 

dokladů

s možností odkladu 

splátek

Volejte zdarma 800 808 809
www.proficredit.cz

 Po celý leden je v Městské knihovně 
v  Dobrušce možno navštívit výstavu 
věnovanou práci sedloňovské výtvar-
nice  Jarmily Haldové. Připomeňme, 
že Jarmila Haldová se zaměřuje ze-
jména na témata spojená s geniem loci 
Orlických hor. Ilustrovala například 
výpravnou  publikaci Pověsti z Orlic-
kých hor a Podorlicka (2002). Je také 
autorkou malovaných papírových bet-
lémů věnovaných Dobrušce a Rychno-
vu nad Kněžnou. 

Výtvarnice 
Orlických hor

Mudrci z Východu alias „Tři králové“
   V rámci tradiční Tříkrálové sbírky jste i vy možná na ulicích potkali Kašpara, 
Melichara a Baltazara. Jedná se o postavy   mudrců z Východu z Matoušova 
evangelia, kterým pozdější lidová tradice přiřkla jména, pod kterými je známe 
v současnosti.  Foto Josef Pepa Voltr  

VÝPRODEJ
WILDCAT jeans .......... 99,-

CROSS jeans ............ 499,-

HIS jeans .................  699,-

EXE jeans ................. 699,-

Náchod, Plhovská 695 

(naproti Itálii)

www.kramjeans.cz         

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

Jana Šubertová - Tyršova 205, Náchod
jana.subertova@123-oddluzeni.cz
tel.: 721 262 765

SPOLEČNĚ TAK ZASTAVÍME EXEKUCE 
(dražby nemovitostí, srážky ze mzdy, 

blokace účtů atd.)

Uplynulé týdny jsou v Královéhradeckém kraji ve znamení sporu souvisejícího 
s výběrovým řízením na zajištění autobusové dopravy pro roky 2017 – 2026. Od-
bory autobusových dopravců se dostaly do střetu s Krajským úřadem Královéhra-
deckého kraje. Důvodem jsou jejich obavy, že tendr za více než 5 miliard korun 
bude mít negativní vliv na výplaty řidičů. Z toho důvodu žádají zrušení celého 
výběrového řízení. Hejtman Lubomír Franc argumentuje, že  problém se mzdami 
řidičů nemůže kraj vyřešit sám. Musí se najít cesta na celorepublikové úrovni, 
včetně hledání východisek v rámci jednání s premiérem Bohuslavem Sobotkou. 
 Ilustrační foto Josef Pepa Voltr
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 Z geogra� ckého hlediska se dá kon-
statovat, že náš region je položen mezi 
dvěma, v  zimě velice navštěvovanými 
pohořími -  Krkonošemi a  Orlickými 
horami. A právě tato dvě pohoří, spolu 
s Jeseníky,  vedou ve statistikách Hor-
ské sklužby ČR co do četnosti zimních 
úrazů. Počty úrazů se každou zimu 
vždy o něco liší, v průměru uplynulých 
let ale eviduje Horská služba Krkono-
še každý rok okolo 2000 zásahů. Jejich 
kolegové z  Orlických hor pak mají 
zásahů okolo 600.  Nejvíce zranění 
má na  kontě sjezdové lyžování. Roč-
ně se při něm v  rámci celé ČR (Hor-
ská služba působí v  sedmi pohořích) 
zraní okolo 3000 lidí, další jeden tisíc 
lidí si přivodí lehčí či vážnější újmu při 
provozování snowboardingu. V drtivé 
většině je na vině lidský faktor, zejmé-
na pak nerespektování pravidel 10 FIS 
(mezinárodní pravidla pro chování 

na sjezdových tratích).  Snímek: Hor-
ská služba v Krkonoších ošetřuje men-

ší úraz lyžaře ve  SkiResortu ČERNÁ 
HORA – PEC.  Foto Mirek Brát  

Alarmující lyžařské statistiky 

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Větší rodinný dům s bazénem 
umístěný v klidné lokalitě ve Vel-
kém Dřevíči. Stavba prošla rozsáhlou 
rekonstrukcí, při které byla vyměněna 
okna, vybudovány koupelny, opraveny 
podlahové krytiny (dlažba a parkety).Cena: 3 490 000,- Kč

Rodinný dům se zahradou ve vilové části na Františku v Novém Městě n/M ........................ 2 990 000,- Kč
Rodinný dům, 2 bytové jednotky v klidné části Hronova, dílna, zahrada ............................... 1 849 000,- Kč
Venkovské stavení s rekonstruovaným rybníkem v Bohuslavicích nad Metují ........................ 1 650 000,- Kč
Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž ............................... 1 090 000,- Kč
Rodinný dům s 2 byty a dalšími pokoji pro ubytování u vodní nádrže Rozkoš ....................... 5 990 000,- Kč

 Se začátkem nového roku opět 
odstartovala také veletržní sezóna. 
Na  několik míst v  České republice 
i v zahraničí se sjíždějí zástupci cestov-
ních kanceláří, agentur, destinačních 
společností a dalších subjektů cestov-
ního ruchu, díky kterým se nejen ve-
řejnost dozví nové trendy v cestování 
a  také načerpají inspiraci pro letošní 
rok. 
 Ani destinační společnost Bran-
ka, o.p.s. nebude na  těchto veletrzích 
chybět, aby potenciálním návštěvní-
kům ukázala, proč by měli přijet právě 
k nám do Kladského pomezí. A kde se 
s ní můžete potkat? V polovině ledna 

zavítá Branka, o.p.s. na  brněnský ve-
letrh RegionTour, kde se bude prezen-
tovat v rámci expozice Východní Če-
chy - Královéhradecký a  Pardubický 
kraj. O víkendu 26. – 28. února zavítá 
na Mezinárodní veletrh cestovního ru-
chu do Wrocławi a poté se ještě tradič-
ně účastní veletrhu s názvem Infotour 
a  cykloturistika konaného 11. – 12. 
března v Kongresovém centru ALDIS 
v Hradci Králové, největšího veletrhu 
cestovního ruchu v  Královéhradec-
kém a  Pardubickém kraji. Nepřímo 
by se pak náš region měl prezentovat 
také na veletrzích Reisemarkt Dresden 
a Slovakiatour Bratislava.  (red)

Kladské pomezí čeká veletržní sezóna

 Díky Nadačnímu fondu Hos-
pital Boumov může broumovská 
nemocnice zlepšit péči o  pacien-
ty. Za  částku milion korun byly 
totiž pro potřeby tohoto zařízení 
zakoupeny antidekubitní matrace 
s  podložkami  (matrace proti pro-
leženinám – pozn. red.). Dodávku 
matrací provedla společnost PRO-
MA REHA. 

Matrace za milion

 Loutkáři z  Boučkova loutkového 
divadla v Jaroměři absolvovali úspěš-
né turné po pěti australských a třech 
novozélandských městech. Celkem 
na  turné po  jižní polokouli strávili 
sedm týdnů. Představení se konala 
pro české krajany v Austrálii a Novém 
Zélandu. 

Loutkáři 
u „Protinožců“

Sešli se již osmým rokem. Štědrý večer 24.12.2015 se opět nesl ve znamení  
vánoční hudby a zpěvu. Pavlišovští i přespolní se sešli na Pavlišově v kaplič-
ce, aby zavzpomínali na své blízkém.  Tradičně uspořádali � nanční sbírku 
a její výtěžek, tentokrát 5000,-Kč, putoval opět obyvatelům Hospice Anežky 
České do Červeného Kostelce.  Foto Petr Kaválek

 V Galerii LUXFER v České Skalici 
proběhne od 22. ledna  prezentace ar-
tefaktů spadajících do tzv. konceptu-
álního umění. Jejich autorem je Petr 
Lysáček. Kdo neví (či naopak ví) co 
je to konceptuální umění prezentující 
moderní současnost plnou paradoxů, 
a chtěl by exponáty zhlédnout, měl by 
si do diáře poznamenat, že českoska-
lická výstava  potrvá do 20. března.  

Konceptuální umění

 V  Městském muzeu v  Jaromě-
ři se 27. února uskuteční setkání 
s  duchovní terapeutkou Martinou 
Vega z  Podkrkonoší. Setkáním 
provází moderátor Karel Sladký. 
Bližší informace získáte na  webu 
www.jaromer-josefov.cz

Setkání s Martinou Vega

 Rok 2016 je v České Skalici věno-
ván připomínce 150. výročí krvavé 
bitvy u  České Skalice, která pro-
běhla v  rámci vojenského střetnutí 
Pruska a  Rakouska ve  válce 1866. 
Válečné události v  našem regionu  
ve druhé polovině 19. století připo-
mněl i českoskalický novoroční oh-
ňostroj, který byl zahájen výstřelem 
z historického kanónu. 

Vzpomínka na válku 1866

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Nový Elton a.s. 

v Novém Městě nad Metují 
přijme:

Obsluhu galvanických linek
do nepřetržitého provozu,

ukončené středoškolské vzdělání 
výučním listem podmínkou, práce 

vhodná pro muže.

Pracovníka na CNC frézování 
do třísměnného provozu, vyučen

 v oboru a praxe min. 5 let podmínkou.

Technologa do jednosměnného 
provozu, středoškolské vzdělání 

s maturitou podmínkou.

Nástup ihned
Informace: pí Martinková

tel. 491403113, nebo eltn@eltn.cz

Gratulace

Dne 27.1.2016 uplyne 1 rok od úmrtí naší milované maminky, 

paní Jitky Altové z Nového Města nad Metují. 

Věnujte ji s námi tichou vzpomínku. S láskou a bolestí stále 
vzpomínáme „moc nám všem chybíš.“.

Manžel Standa, synové Stáník, Roman a Míra 
s rodinami a ostatní příbuzní.

VZPOMÍNÁME
Dne 16.ledna 2016 uplyne smutných 5 let, kdy nás navždy 

opustil náš drahý manžel, tatínek a dědeček, 

pan Jan Zelman z Babí.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.  Manželka Julie, 
dcery Juliana, Jana a Erika s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dne 19.ledna 2016 uplyne 13 let, kdy nás navždy 

opustila naše  drahá a milovaná maminka, 
paní Věra Kosinková  z Kramolny.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.  Rodina

VZPOMÍNKA

Dne 19.1.2016 se dožívá 
naše maminka, babička a prababička,  

paní Soňa Jeništová 
z Velkého Poříčí 

85 let.
Upřímně blahopřejeme. 

Hodně Božího požehnání, zdraví a ještě 
mnoho let plných lásky a radosti přejí 

Eva a Luboš, Petr, Mirek
 a Soňa s rodinami

PODĚKOVÁNÍ
Velký dík kolektivu ARO 

náchodské nemocnice za výbor-
nou péči o naši milou kolegyni 

a kamarádku ZELINKU. 
Velmi si vážíme jejich ochoty 

a vstřícného přístupu. 

Transfúzka

Velmi si vážíme jejich ochoty 
a vstřícného přístupu. 

 Zdá se vám spojení odbíjené a brus-
lení  poněkud „přitažené za  vlasy“? 
Omyl!  V  Červeném Kostelci vznik-
lo na kurtech tamního volejbalového 

oddílu  kluziště Ice Volejbal Aréna, 
které je navíc opatřené umělým osvět-
lením. Jeho funkčnost je samozřejmě 
odvislá od momentálního počasí. 

Ice Volejbal Aréna 

K  velmi mokré dopravní nehodě vy-
jeli policisté s  hasiči v úterý 12.1.2016 
dopoledne do  Bělovsi v  Náchodě. Ma-
jitel osobního automobilu Škoda Fabia 
na  linku 158 o půl osmé ráno nahlásil, 
že mu jeho vůz samovolně sjel do řeky, 
kde se potopil až na dno. 
A jak k havárii došlo? Muž vypověděl, že 
otevřel garáž a svůj automobil z ní jako 
vždy vystrkal. Jenže pak se mu nezajiště-
ný vůz rozjel a než se majitel vzpamato-
val, skončil přes silnici v chladné vodě.
Utopený vůz musel během dne vyzved-
nout z říčního dna za pomoci techniky 
hasiči, mezitím mohl majitel zpytovat 
svědomí, proč automobil řádně ne-
zajistil. Sice policistům vypověděl, že 

stejným způsobem vyjíždí s  autem již 
desítky let a nikdy se nic nestalo, zákon 
však hovoří jasně, řidič musí automobil 
řádně zajistit proti samovolnému pohy-
bu. Na silnici, kterou auto bez řidiče kři-
žovalo, mohl v té době projíždět cyklista 
nebo procházet nějaký chodec. 
Policie na  místě provedla řidičovu de-
chovou zkoušku na  alkohol s  negativ-
ním výsledkem, k úniku provozních ka-
palin dle hasičů nedošlo, hmotná škoda 
na  vozidle byla předběžně odhadnuta 
na 50.000 korun. Dopravní nehodu po-
licisté vyřešili na místě uložením bloko-
vé pokuty.

por. Mgr. Eva Prachařová
tisková mluvčí

Automobil vjel rovnou do řeky
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Cesta za rudomořskou sirénou  

Náš redakční kolega Mirek Brát po-
kračuje ve  shromažďování reportáží 
pro svoji novou knihu, která bude 
navazovat na  již vydanou čtveřici pu-
blikací projektu MARE NOSTRUM 
(vydaných  v letech 2007 – 2014 praž-
ským nakladatelstvím Naše vojsko). 
Jedna  z  kapitol  připravované knihy 
bude věnována i setkání se zástupcem 
řádu Sirénovití a  jediným zástupcem 
čeledi Dugongovití, kterým je Du-
gong indický. Mirek se s tímto velkým 
mořským savcem potkal při potápění 
na  egyptském pobřeží Rudého moře 
mezi městy El Quseir a  Marsa Alam.  
„Byl to opravdu velmi silný zážitek po-
zorovat dugonga, který je překvapivě 
blízkým příbuzným například slonů. 
Spolu s  kapustňáky patří dugongové 
mezi sirény, o kterých se, samozřejmě 
v  bájeslovné rovině,  zmiňuje již Ho-
mér v  epose Odyssea. Navzdory veli-
kosti je Dugong indický mírumilovné 
zvíře, které se nejraději živí kořínky 
mořských trav. I proto se  tomuto tvo-
rovi říká poněkud  nelichotivě mořská 
kráva. Kdysi žili dugongové i ve Stře-
dozemním moři, nyní je místo  jejich 
nejbližšího výskytu právě na  pobřeží 
Rudého moře v  Egyptě, kde je jejich 
přítomnost využívána i v rámci orga-

nizovaných safari pro turisty. Ale po-
chopitelně je dugong stále divoké zvíře 
a  žádný průvodce vám nezaručí, že 
právě vy dugonga pod vodou uvidíte. 
O to větší je radost, když tohoto usmě-
vavého obříka   můžete pod vodou 
sledovat a  fotografovat“, komentuje 
s  úsměvem Mirek. Připravila Laďka 
Škodová, foto archiv Mirka Bráta, 
www.marenostrum.cz   

Dugong indický se zdržuje v relativně mělké vodě, maximálně do hloubky 
deseti metrů. 

Zadní ploutev dugonga je podob-
ná  ploutvi velryby a  je hlavním 
„motorem“ tohoto velkého savce. 

Starý přístav města El Quseir, historické obchodní  brány  do Rudého moře.  

Rico II Vegas

Kladská 106
547 01 Náchod

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

doprava a montáž po celé ČR zdarma záruka 3 roky a montáž zdarma

matrace z
 paměťové pěny

Čech a  Evropan - na pořadí záleží

Regionální poslanecká kancelář Jana Birke  www.janbirke.cz

Migrační krize je vážným tématem 
současného světa. Proto jsem byl velmi 
rád, že ministr vnitra České republiky 
Milan  Chovanec přijal moje pozvá-
ní na  návštěvu Náchoda, jejíž součástí 
bylo i  setkání s občany v hlavním sále 
Městského divadla Dr.  J.Čížka.  Lidé 
přišli, pokládali jasné otázky i sdělovali 
svoje názory a obavy.  Milan Chovanec 
hovořil o  nutnosti řešení  migrační 
krize při striktním dodržování zákonů 
České republiky. Musím ocenit jeho 
přímost, která je v  kontrastu s  poně-
kud nesrozumitelnou  politickou ko-
rektností zaznívající z orgánů Evropské 
unie. Souhlasím i  s  jeho poznámkou, 
že občané by měli být  Češi a Evropané, 
s důrazem na pořadí těchto identi� kací. 
Jen aktivní národní státy mohou vnést 
efektivní styl politiky do  zastřešujících 
evropských orgánů. Jsme Češi, jsme 
i Evropané. Proto je při současné mig-
rační krizi   nezbytné, abychom v zájmu  

České republiky prosazovali  ochranu 
vnějších hranic integrované Evropy 
– Schengenského prostoru. Česká re-
publika spolu s dalšími státy, například 
Maďarskem či Slovenskem, sdělovala  

tento pohled -akcentující zejména bez-
pečnost a ochranu evropského prostoru 
-    již na samotném počátku eskalované 
uprchlické vlny. Sklidili jsme za to kri-
tiku od  orgánů EU. Nyní se však i další 
státy Evropy zaměřují na ochranu vlast-
ního národního prostoru, řeší návra-
tovou politiku, začínají rozlišovat mezi 
ekonomickou migrací  a  uprchlickou 
vlnou z  válečných zón. Ukazuje se, že     
pokud má mít integrovaná Evropa bu-
doucnost, musí akceptovat jasné zájmy 
národních států, které ji tvoří. Tyto zá-
jmy nelze nahradit frázemi a  byrokra-

tickými opatřeními vzniklými v nějaké 
izolované zasedací místnosti bez vazby 
na  realitu. Kvalita celku bude vždy ta-
ková, jaká bude kvalita prvků, které 
jej tvoří.   Tento pohled lze vztáhnout 

i na současnou Evropu čelící nebezpe-
čím souvisejícím s  pohybem velkého 
počtu obyvatel k jejím hranicím. A sou-
částí Evropy je i Česká republika.  Zajiš-
těním bezpečnosti a  ochrany obyvatel 
České republiky před důsledky migrač-
ní vlny, chráníme i Evropu, její způsob 
života, její hodnoty.  Možná to teď bude 
znít v  evropských institucích poněkud 
politicky nekorektně: Čech, Maďar, Ra-
kušan … a  Evropan, na  pořadí záleží. 
Jen tak může být integrovaná Evropa 
bezpečným a důstojným domovem pro 
nás všechny.  Jan Birke 

MIGRAČNÍ KRIZE JE ZKOUŠKOU DEMOKRACIE 

Milan Chovanec hovořil na setkání s občany i o tom, že migrační vlna zasahující 
Evropu je nejen  zkouškou demokracie  integrovaného kontinentu, ale prověřuje 
i bezpečnostní a demokratické mechanismy v jednotlivých národních státech. 

www.GATENACHOD.cz
Potřebujete půjčit peníze?
Nabízíme: rychlé půjčky do 5 tis.
Hotovostní půjčky do 50 tis. Kč.
Nebankovní hypotéky
- Oproti zástavě nemovitosti
- Bez dokládání příjmů a nahlížení do registrů
- Až do 3mil. Kč
- Vyplacení exekucí

Tel. 774 061 137, 777 061 131
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* Nechcete být sám - sama? 
Nabízíme Vám příležitost na-
lézt životního partnera. Se-
znamovací agentura IRENA, 
Náchod. TEL.:736 768 114

* Hledám dlouhodobý proná-
jem garsonky nebo bytu 1 + kk 
v Náchodě, blízko centra v domě 
s výtahem. Nájemné do 4000,-Kč. 
Slušné jednání. TEL.:720 642 300
* Pronájem bytu 3+1 s  garáží 
v  Červeném Kostelci, u  Kaštán-
ku.Klidné místo,veřejná dostup-
nost.Jen vážní zájemci. Mob. 
777 600 682
* Rozvedená žena koupí menší 
byt v  Náchodě, zavolejte prosím 
na tel. 774 777 073
* Prodám v  Náchodě pěkný 
byt 3 +1 s lodžií. Byt se nachází 
nedaleko centra . Jsou vymě-
něna okna za  plastová, v  domě 
je nový výtah. Pěkný výhled. 
Příjemné bydlení. Ihned volné. 
Tel.: 608 245 634
* Pronajmeme byt v  Červeném 
Kostelci, přízemí 1+1+kk, větší 
koupelna, nedaleko centra . Ná-
jem 3400+energie, možnost in-
ternetu i  tlf. Kauce 2x nájem. Tel 
777 866 879
* Mladá rodina hledá větší byt 
nebo dům v Náchodě a okolí, na-
bídky prosím na tel. 775 777 073
* Prodám DB 3+1 (77 m2) v  Ja-
roměři. Byt je po  rekonstrukci, 
nová pl. okna, zateplený bal. + 
dlažba, nová kuchyně, koupelna. 
WC zděné, nové rozvody vody, 
el., plynu. Dlažba na chodbě. Tel. 
777 187 244
* Pronajmu byt 1+1 v Hronově. 
TEL.: 608 11 00 41
* Pronajmu garsonku v Náchodě. 
TEL.: 776 554 431
* Prodám garsonku v  Nácho-
dě Bělovsi u Montace, 6.patro, 
předělané jádro, rohová vana, 
plast. okna, dům zateplen. TEL.: 
602 481 171
* Prodám družst. byt 3+1, vý-
měra 73m2. Byt je po  celkové 
rekonstrukci (plastová okna, ku-
chyň, koupelna, plynové topení). 
Byt je v  klidné lokalitě Náchod-
-Branka s výhledem do lesa. Vol-
ný září 2016. RK nevolat. Telefon: 
725 829 770
* Mladý muž koupí byt 2+1 v Ná-
chodě, platím v hotovosti, volejte 
na tel. 776 566 630
* Prodám zrekonstruovaný zdě-
ný byt 3+kk v osobním vlastnic-
tví v  Hronově v  Jungmannově 
ulici. Nové rozvody el., vody, od-
padu, nové omítky, okna, podlahy, 
koupelna a WC. Výměra bytu 71 
m2. Tel. 774 311 404 , RK nevolat. 
Cena: 1 190 000,- Kč
* Prodám zrekonstruovaný 
zděný byt 2+kk v  osobním 
vlastnictví v  Hronově v  Jung-
mannově ulici. Nové rozvody 
el., vody, odpadu, nové omít-
ky, okna, podlahy, koupelna 
a  WC. Výměra bytu 37 m2. Tel. 
774 311 404 , RK nevolat. Cena: 
690 000,- Kč

* Hledáme k  pronájmu sklado-
vé prostory v  Náchodě cca 500 
m2, nejlépe s kanceláří. Info od 9 
do 17 hod. 775 529 130
* Pronajmeme k dlouhodobému 
užívání nebytový prostor o  roz-
loze 41 m2 v České Skalici, Tyršo-
va ulice. Vhodné pro uskladnění 
materiálu nebo motocyklu. Výše 
měsíčního nájmu Kč 800,-- + 
energie. Info na tel. 733 131 189.
* PRONAJMU KANCELÁŘ 
V  TRUTNOVĚ NA  KRAKO-
NOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 ZN.
DOBRÁ ADRESA NÁJEMNÉ 
3.200,-Kč; INFO 777 302 483
* Pronájem kanceláře v  Nácho-
dě na Kamenici ve 2. patře s vý-
tahem, WC a  kuchyňkou k  dis-
pozici. Velikost 28 m2 a  16 m2. 
Nyní výrazná SLEVA. Telefon 
777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory 
pro provoz kavárny, jiných ob-
chodních služeb nebo pohybo-
vých aktivit jako cvičení, � tcen-
trum a  jiné služby. Prostory se 
nachází na  Kamenici v  Náchodě 
v  I.patře se samostatným vcho-
dem. Investice do zařízení a vyba-
vení provozu jsou nutné. TEL.:777 
152 750 v pracovní dny

* Prodám dámský kožich, vel. 
42-44, hnědý s  kožešinovým le-
mováním. Tel. 732 889 575
* Prodám stolní myčku zn.HIR. 
Výborný stav, nízké náklady 
na  provoz. Super i  do  malého 
bytu. Perfektní pomocník do do-
mácnosti. Cena 1900,-Kč. TEL.: 
776 348 763
* Prodám dva konferenční stol-
ky -buk, 50 x 60 x 110, cena 
za  1kus 400,-Kč, oba 600,-Kč. 
Tel.: 604 662 537
* Prodám palivové dřevo. 
Cena dohodou. Zájemci volejte 
720 581 277
* Prodám palivové dříví - suché 
i mokré. TEL.:776 327 208

*Prodám palivové dřevo, bez 
štípání, od  nás přímo do  ka-
men. 550,-Kč/m3 i  s dovozem. 
TEL.:702 611 187

* Prodám pianino PETROF, 
event. odvezu, naladím. Tel. 
775 328 366

* Koupím trubkové lešení nebo 
HAKI lešení. TEL.:776 327 208
* Koupím jakékoliv staré fotoa-
paráty a příslušenství - objektivy, 
vybavení černé komory, staré foto-
gra� e, reklamní fotogra� cké ma-
teriály. Hodinky PRIM a náhrad-
ní díly na  hodinky PRIM. Platba 
v hotovosti. Tel. 777 559 451

* KOUPÍM starý nábytek, 
skříně, truhly atd... půdní ve-
teš, hračky, obrazy, porcelán, 
vše staré. V případě zájmu vy-
klidím Vaši nemovitost. Dobře 
zaplatím. Tel. 777 200 126

* Koupím starý betlém, vánoční 
ozdoby a  vše o  Vánocích. TEL.: 
722 907 510

* Prodám zrekonstruovaný zdě-
ný byt 2+kk v osobním vlastnic-
tví v  Hronově v  Jungmannově 
ulici. Nové rozvody el., vody, od-
padu, nové omítky, okna, podla-
hy, koupelna a WC. Výměra bytu 
53 m2. Tel. 774 311 404 , RK nevo-
lat. Cena: 990 000,- Kč
* Prodám zděný byt 3+1 v osob-
ním vlastnictví v  Novém Městě 
nad Metují v  Havlíčkově uli-
ci. Po  rekonstrukci - plastová 
okna, ústřední vytápění, nové 
rozvody el., nová koupelna. Tel. 
777  602  884 , RK nevolat. Cena: 
1 149 000,- Kč
* Prodám slunný, zděný byt 3+1 
se sklepem, lodžií o  celkové vý-
měře 80 m2 v Náchodě na Bran-
ce. Nová okna, topení, střecha. 
Tel. 602 561 677 RK. nevolat.
* Prodám 1+kk 32m2 cent-
rum Náchoda ulice Němcové, 
po  částečné rekonstrukci, ihned 
volné, cena 599000,-Kč možno 
i na splátky. Tel: 774 170 180
* Prodám byt 3+1 v  Náchodě 
Na  Brance, možnost garáže. 
TEL. :776 723 840
* Pronajmu garzonieru 1+1 
v Náchodě-Bělovsi. Velká lodžie, 
sklep, možno i se zařízením. Ná-
jemné 3.500Kč + poplatky a ener-
gie. TEL.: 602 443 750
* Prodám DB 1+kk v  Náchodě. 
RK nevolat. Tel.605 180 862
* PRODEJ DRUŽSTEVNÍCH 
BYTŮ V NÁCHODĚ. Nabízíme 
k  prodeji nadstandardní druž-
stevní byty v  Náchodě v  nízko-
energetickém bytovém domě 
Dispozice bytů: 1+kk, 2+kk, 2+1 
až 3+kk Byty jsou částečně zaříze-
né a připravené k okamžitému na-
stěhování. Kontakt: 730  517  357, 
733 735 709
* Koupíme byt v  osobním 
vlastnictví v  okrese Náchod 
výhradně ve  správě SBD Ná-
chod. Uveďte cenu, velikost bytu 
a jeho vybavení, adresu a podla-
ží. Platba v  hotovosti. Kontakt: 
gorceous@seznam.cz

* Sháním chatu, chalupu, do-
mek v  okolí Náchoda do  20 km 
na  všechny směry, nabídněte 
na tel. 774 777 072
* V Náchodě a okolí sháním do-
mek nebo byt 3 +1, možno též 
trvale obyvatelnou chalupu. Tel.: 
608 245 634
* Hledám pronájem menšího 
RD 3+1 v  Náchodě. Možnost 
nastěhování duben/květen 2016. 
Pozdější odkup. TEL.:606 512 413
* Sháním RD nebo chalu-
pu v  okrese Náchod. Tel. 
774 061 131

* 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.

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ

PRODÁM

NEBYTOVÉ PROSTORY

* Koupím starý nábytek do  r. 
1970. TEL.: 722 907 510
* Koupím staré mince, bankov-
ky, medaile, pohlednice a znám-
ky. TEL.: 724 020 858

* 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, ČTYŘLÍS-
TEK, PUŇŤA aj.staré ča-
sopisy, komiksy, knihy, celé 
knihovny, pohledy, známky, 
plakáty, aj.papírový materiál, 
bankovky, mince, LP desky, CD 
atd. TEL.: 777 579 920

* Koupím veškeré starožitnos-
ti např. obraz, sklo, porcelán, 
hodiny, mince, pohlednice, kni-
hy i  celou pozůstalost. Peníze 
na  ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 
606 56 49 30

* PROSÍM O  POMOC! dne 
1.1.se mi zaběhl pes čivava dlou-
hosrstý zrzavobílý, má černý 
obojek antiparazitní, slyší na jmé-
no Čiko. Moc nám schází. TEL.: 
607 525 173
* Přijmeme na  rozvoz knih 
ženy i  muže (vhodné i  pro seni-
ory) 15 - 20 tis.Kč měsíčně. TEL.: 
777 803 359
* ZDARMA vyklidíme Vaši ne-
movitost, chalupu, dům, byt, 
garáž, kůlnu, sklep, hospodářské 
stavení atd. Nemovitost tím při-
pravíme kompletně k  prodeji či 
rekonstrukci.Individuální přístup 
ke  každému zákazníkovi vždy až 
na místě Tel.: 777 200 126

* PŘIJMU ošetřovatele - ošet-
řovatelku skotu, stájníka. ŘP 
sk.T. Ubytování možné. Poža-
duji dobrý vztah ke  zvířatům, 
pracovitost, zodpovědnost. Na-
bízím perspektivní práci, dobrý 
kolektiv a  solidní jednání. Vo-
lejte 608 523 074

* Koupím motocykly staré, ne-
potřebné, překážející, díly. Tel.: 
723 837 437

* Prodám štěně bievera - jork, 
pes, 4 měsíce. Očkovaný, či-
povaný. Cena 6000,-Kč. Tel. 
602 65 75 60 

RŮZNÉ

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

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

 TEL.: 722 907 510

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

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

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

NEBANKOVNÍ 
PŮJČKY

snadno a rychle
739 275 119

www.pujcime-vam.cz
HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

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

Přijmeme PRACOVNÍKA

DO SKLADU TEXTILU 
v Červeném Kostelci

TEL.: 603 832 550

Bezpečná půjčka 
- až domů.

Pro zaměstnané, ženy 
na MD,důchodce a OSVČ.

Náchod.
Tel. 722 732 992

NÁKUP – PRODEJ
KOMPLETNÍ FINANČNÍ SERVIS
www.fincentrumreality.com

Tel.: 606 512 413

Hostinec Na Králíku, Zblov 19
Vás srdečně zve na:

STAROČESKÉ HODY
od soboty 23.1. do neděle 24.1.

ŘÍZKOVÉ HODY
od soboty 13.2. do neděle 14.2.

KRÁLIČÍ HODY
od soboty 27.2. do neděle 28.2.

VELIKONOCE NA KRÁLÍKU
od pátku 25.3. do pondělí 28.3.

tel. 491 452 262, 776 006 026
Podrobnosti naleznete na  www.hostinecnakraliku.cz nebo na facebooku

KOUPÍM
AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
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Borsovo 
energetické
okénko 114.

(pi)

 Nebyli tři a nejmenovali se Kašpar, 
Melichar a Baltazar. Byli dva – Adam 
a František, septimáni Jiráskova gym-
názia v Náchodě. 
 6. ledna přivezli do Hospicu v Čer-
veném Kostelci šek na  � nanční dar 
v částce 4050,- Kč. Peníze, které pře-
dali, získali z  dobrovolného vstupné-

ho na adventní divadelní představení  
„S Čapkem“ ( dramatický kroužek Hi-
drak – starší soubor FFAKK ) a z dra-
matického obrazu „Stalo se v Betlémě“ 
žáků prim – dramatické výchovy. 
 Važme si jejich kladného a citového 
vztahu k těmto nemocným.
 Blanka Dvořáčková

Přišli do Hospicu s nadílkou Tří králů

 V  lednu probíhá v  Jaroměři natá-
čení některých scén pro německo - 
český  historický � lm Charite. Tento 
snímek se zabývá vznikem berlínské 
kliniky  Charite, která je v současnsoti 
jednou z  nejprestižnějších nemocnic 
v Německu. 

Filmaři v Jaroměři  
 V DDM Stonožka v Novém Městě 
nad Metují se 21. ledna uskuteční již 
IV. ročník literární soutěže pro děti 
a mládež Povídky novoměstské.  Té-
maty pro mladé autory  jsou krátký 
příběh  s detektivní zápletkou a vtip-
ná básnička. 

Povídky novoměstské 

Nebankovní půjčky
- pro zaměstnance, důchodce, 

MD, podnikatele
tel. 723 041 274

www.diravpenezich.cz
Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn 

ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a péči 
o klienta po uzavření této smlouvy.

CELOROČNÍ PRODEJ 
MEDU A MEDOVINY 

z vlastní produkce
Eva Zelená APIFARM Přibyslav

tel. 607 866 654

 o celkové výměře 34,80 m2 
v centru Náchoda 

- 2 samostatné místnosti 
+ sociální zařízení. Měsíční 

nájem Kč 5 tisíc 
+ Kč 1 tisíc za služby /teplo, 

voda, odpadky/. 

Info 733 131 189 

Pronajmeme nebytový prostor

Místo pro vaše podnikání

VODA CZ, s.r.o., hledá schopné uchazeče na pozici
 Projektový manažer pro vedení technologických

 zakázek vodohospodářského směru. 
Nabízíme nástupní plat 30 tis., bene� ty, možnost profes-
ního, karierního i platového růstu. V případě zájmu o tuto 

pozici zašlete, prosím,  Váš životopis a motivační dopis 
v českém jazyce na e-mailovou adresu nyc@vodacz.com.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Farní charita Náchod 
hledá pro svá zařízení, která poskytují sociální služby 
PRACOVNÍKA / PRACOVNICI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH  
a SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA / PRACOVNICI  
 

Požadavky: SŠ s maturitou, VOŠ, VŠ,   (výhodou je odborné vzdělání 
dle zák. 108/2006 Sb.).  Bezúhonnost, zodpovědnost, komunikativnost, časová 
flexibilita, spolehlivost, schopnost týmové i samostatné práce, znalost obsluhy 
PC, příp. ŘP sk. B. 
Práce na plný pracovní úvazek v nepřetržitém provozu. 
Místo pracoviště: sociální zařízení v Náchodě. 

Máte-li zájem o výše uvedené pracovní místo, dostavte se na jedno 
z informačních setkání dne 27. 1. 2016 v 9:00 nebo v 15:00 hod. 
ve 4. patře budovy Úřadu práce – Kontaktní pracoviště Náchod (Kladská 
1092, Náchod), vstup od autobusového nádraží. S sebou přineste 
strukturovaný životopis a fotografii. 

Další informace o organizaci: www.charitanachod.cz, http://nachod.charita.cz 

 V  Broumově byla otevřena nová 
pobočka Péče o duševní zdraví. Jedná 
se o  pracoviště stejnojmenné nestát-
ní a  neziskové organizace (založené 
v roce 1995) se sídlem v Pardubicích. 
V  metropoli Broumovska  bude or-
ganizace působit na  adrese Dělnické 
domy č.p. 78 (bývalé pracoviště Úřa-
du práce). 

Péče o duševní 
zdraví

HRAČKY

BRUDER
CELÝ SORTIMENT + NÁHRADNÍ DÍLY

Č. KOSTELEC KŘIŽOVATKA 
UL. ZEMĚDĚLSKÁ A 17. LISTOPADU

TEL. 736 603 169
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro � 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

SLEVA
20%

PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 29. 2. 2016 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02
Sleva 20% na pizzu 
Pizzere “ Catalaya” 

Rekreační areál 
Kemp Náchod – Běloves  

(Královéhradecký kraj, okres Náchod)

přijme

SPRÁVCE KEMPU
 na sezonní zaměstnání

Práce na živnostenský list podmínkou.

Pracovní náplň: zpracování objedná-
vek, obsluha recepce, ubytování hostů, 
pokladna, marketingová činnost a za-
bezpečení provozu a údržby kempu.

Požadujeme: praktickou znalost AJ 
nebo NJ, uživatelskou znalost PC

 (MS Excel, Word, Outlook).

Kontakt:
kempnachod@seznam.cz, 731 237 327

 Sportovní kulečník – karambol 
dospěl do  poloviny rozehraného 
sportovního ročníku 2015/2016. 
Družstvo A po zdravotní indispozici 
Petra Bareše hraje v extralize ve slo-
žení Jan Frieda, Luděk Řehůřek a Petr 
Kočička. Družstvo je na  4. místě ta-
bulky. Úspěšného postavení zatím 
dosáhlo družstvo B, které ve  složení 
Tomáš Flégl, Zdeněk Horáček a Mar-
tin Kníže bojuje o postup do národ-
ní ligy Čechy, když je prozatím na 3. 
místě se ztrátou 1 bodu! Družstvo C 
hraje v oblastní soutěži VČ – 2 ve slo-
žení Miroslav Špelda, Jiří Otčenášek 
a  Krasimir Cvetanov. Družstvo C je 
na 6. místě tabulky, stejně jako druž-
stvo D v  oblastní soutěži VČ – 3. 
V družstvu D jsou registrováni a stří-
dají se ve hře zbývající hráči Jiří Ha-
nuš, Jaroslav Skalický, Libor Ciasto, 

Jaroslav Urban, František Polák, La-
dislav Szabó, Václav Hána a Antonín 
Umlauf.
 Náš oddíl byl Českomoravským 
biliardovým svazem pověřen spolu 
s oddílem BC Broumov uspořádáním 
mistrovství ČR v  tří mantinelových 
strcích (kvartách). V  předstihu jsme 
kulečníkové stoly opatřili novým 
suknem, tentokrát opět v klasické ze-
lené barvě. Zakoupili jsme nové sady 
koulí a pro nejvyšší nároky jsme nově 
a  úspěšně vyzkoušeli vyhřívání hra-
cích desek stolů. Pro MR oddíl dele-
goval stolové rozhodčí a zapisovatele. 
Vítězem a  mistrem republiky se stal 
Ivo Gazdoš z BC Bohumín. Všechny 
� nanční požadavky na  uspořádání 
MR ČR byly pokryty díky dotacím 
Města Náchod z  výtěžku sázkových 
her.  (red)

Karambol v půlce sezóny

Na snímku je zleva Miroslav Špelda, Krasimir Cvetanov a Jiří Otčenášek.

Vážení a milí čtenáři,
od nového roku nabyla účinnosti novela 
energetického, která upravuje pravidla 
mezi námi – zákazníky- spotřebiteli a do-
davateli energií a dává do souladu hlavně 
nový občanský zákoník  s některými  již 
„zastaralými“ či „ne zcela jasnými“ usta-
noveními původní verze energetického 
zákona, které platili do 31.12.2015.
Obecně se dá říci, že je dobře, že posta-
vení nás  zákazníků z řad domácností se 
zcela jednoznačně posunulo do roviny 
spotřebitele. Na druhou stranu to na nás 
klade skutečně již větší zodpovědnost při 
rozhodování o tom, jak a dokdy třeba 
udělat „nápravu“ svého třeba ne zcela 
uváženého rozhodnutí změnit dodavate-
le, zvláště tehdy pokud jsme to udělali po 
telefonu  nebo na základě „podomního“ 
prodeje nebo prostřednictvím tzv. po-
radců.
Proto, než příště začnu rozebírat jednot-
livé změny, tak na začátku zopakuji to ,co 
považuji  pro náš  výběr dodavatele a to 
z mé 5ti leté zkušenosti za čím dál tím 
důležitější :
1. Cena  za spotřebovaný plyn nebo cena 
za silovou elektřinu a to POZOR nejen 
ta cena ,na kterou Vás dodavatelé lákají / 
tzv. akviziční /, ale je potřeba znát i ceny, 
které má většina stávajících zákazníků 
toho dodavatele, protože je nanejvýš 
pravděpodobné, že do takové cenové 
hladiny spadneme, jakmile spadne naše 
prvotní cenová „euforie“ …
2. Cena za stálou měsíční platbu, která 
může značně „zdeformovat“ skvělou ce-
novou nabídku za spotřebovaný plyn a 
silovou energii
3. Délka smlouvy či dodatku ke smlouvě 
, čím delší obchodní závazek tím horší 
pro nás zákazníky a naši peněženku, to 
je bohužel praxe, která se bude čím dál 
tím víc rozšiřovat. Proto buď smlouvu 

či dodatek vždy pouze na 1 rok, nebo 
smlouvu na dobu neurčitou. Vše ostatní 
je,a tomu věřte, špatně….
4.  Pravidelný každoroční „fyzický“ 
cenový servis / ne telefonický, ne kore-
spondenční /, který nám zákazníkům 
zcela jednoznačně ukazuje na férový 
vztah mezi námi a dodavatelem. Pár 
minut či desítek minut za rok nás určitě 
nezabije, abychom si se zástupcem do-
davatele nepromluvili o tom, co nás čeká 
další rok… Jsou to přece naše peníze a 
nemalé….
5. Blízkost „kamenné“ pobočky je zcela 
jednoznačným důkazem toho, že doda-
vatel se před Vámi nechce a nemá kam 
schovávat a že pravidelnému servisu a 
otevřené informovanosti přikládá zásad-
ní význam ve vztahu k nám zákazníkům 
– spotřebitelům, a to začíná být s ohle-
dem na novelu energetického zákona 
téměř to nejdůležitější
S úctou Váš

Mgr. BORS Michal: poradce ředitele 
společnost Armex Energy a.s. ing. Jana 
Nesměráka, kancelář Husovo náměstí 
22, Česká Skalice Tel: 731 508 654,
e-mail: mbors.optimalenergy@seznam.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s.,
Tyršova  61,  Náchod : 
TEL.: TOMANOVÁ 702 173 037, 
Hofmanová 607 007 927,
Kumprechtová 601 354 385, 
e-mail: iveta.tomanova@armexenergy.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Horská 634,  Trutnov
Tel: Fischerová  727 811 397,Tláskal  
777 201 177, Nováková 730 897 101, 
kuba.sipku@armexenergy.cz 
Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Havlíčkova 1496, Rychnov nad Kněžnou
TEL. Novotný  727 850 658, 
tomas.novotny@armexenergy.cz 
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Hledáme nové tváře do rubriky 
„Dívka Echa“

Fotogra� e nám můžete zaslat na
 e-mail:  redakce@novinyecho.cz 

s uvedením jména, případně jména autora fotogra� e

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

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

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

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební

arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931

4 leté maturitní studium

• obor 36-47-M/01 Stavebnictví,
zaměření Pozemní stavitelství

zaměření Obnova budov
zaměření Rozpočtování a kalkulace staveb

zaměření Navrhování interiérů (design)

3 leté učební obory

• 23-55-H/01 Stavební klempíř
• 36-64-H/01 Tesař

• 36-67-H/01 Zedník
• 36-69-H/01 Pokrývač

• 39-41-H/01 Malíř, lakýrník

více informací o studiu:  WWW.VOSS-NA.CZ  nebo  telefonicky  491 426 243

pořádá DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve středu 20. LEDNA 2016 od 14.00 do 18.00

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.
Tel. 602 103 775

Untitled-1   1 26.10.2014   20:18:16

Jeden svět
 V Městské knihovně v Novém Městě nad Metují (jejím společenském sále) 

se uskuteční projekce dokumentárních � lmů z festivalu Jeden svět. Snímky 
s tématikou lidských práv zde budou promítány 19. ledna od 18 hodin. 

Squash 
centrum 
Náchod

tel.: 602 886 577
házenkářská hala – Hamra

Jak na nový 
rok, tak

 po celý rok

zhubla

23 kg

Eva Škvrnová - Velké Poříčí (Náchod)

Výška:                     154 cm          
Věk:                    38 let
Původní hmotnost:        85,7 kg
Současná hmotnost:      62,7 kg

Zaměstnání: kontrolorka 
Úbytek v pase a přes břicho: 23 cm

Délka hubnutí:                   5 měsíců

Původní velikost oblečení:         XL
Současná velikost oblečení:        M

Zmenšení o:
2 konfekční velikosti oblečení

František Škvrna - Velké Poříčí (Náchod)
zhubl

23 kg

Výška:                     180 cm          
Věk:                    15 let
Původní hmotnost:         97 kg
Současná hmotnost:      74 kg

Zaměstnání: student 
Úbytek přes břicho: 14 cm

Délka hubnutí:                   4 měsíce

Původní velikost oblečení:         XL
Současná velikost oblečení:        M

Zmenšení o:
2 konfekční velikosti oblečení

Společnými silami jsme dali dolů 46 kg

A5-skvrnovi-sablona.indd   1 16.10.2015   13:47:31

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


