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Příští Echo vychází 5. února 2016

WWW.NOVINYECHO.CZ

leden 1415 - Bořek z Kunštátu

 pánem v Hronově

Kontakt: 776 622 777, 776 622 776,
 info@reality-az.cz, www.reality-az.cz

Prvorepubliková vila
po rekonstrukci v Opočně

Cena: 2 990 000,- Kč

Byt 3+1 v OV v Náchodě
ihned volný - SLEVA
Cena: 899 000,- Kč

DB 2+1 v Novém Městě
nad Metují - NOVINKA
Cena: 1 035 000,- Kč

Byt 3+1 v OV v Náchodě
NOVINKA

Cena: 1 145 000,- Kč

Stavební pozemek
Václavice 3 (realizace RD)

Cena: 800,- Kč/m2

Rodinný domek
Č. Kostelec - NOVINKA

Cena: 620 000,- Kč

Prodej stavebního pozemku v Zábrodí - SLEVA ...........................399,- Kč/m2  
Prodej DB 1+1 v Náchodě SUN - Ihned volný - SLEVA ...........645 000,- Kč  

Pronájem kanceláří (120 m2) v centru Náchoda ...............9 000,- Kč/měsíc 
Pronájem obchodních prostor v centru Náchoda ......90 000,- Kč/měsíc 

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

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

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

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

Náchod, Plhovská 695 

(naproti Itálii)

www.kramjeans.cz         

od 18.1. 2016
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
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Pronájem obecní restaurace 
„Na Hřišti“ ve Velké Jesenici

Celoroční provoz - 40 míst v restauraci, 300 na sále
v létě – terasa, hřiště, fotbaly, tenis, nohejbal, …

v zimě – tělocvična, taneční, plesy, turnaje, …
Zahájení pronájmu 1.4.2016.

Nájemné 6.000/měsíčně, energie 5.000/měsíčně.
Bližší informace o podmínkách a vybavení na obecním úřadě
ve Velké Jesenici a na telefonech 491 459 256 a 602 475 931.

oddlužení dle insolvenčního 
zákona = jediný zákonný způsob, 

jak se zbavit dluhů

- až 70% z objemu Vašich závazků 
Vám PROMINE SOUD

- garance úspěšnosti i pro
 PODNIKATELE

lenka.simerdova@123-oddluzeni.cz 

tel.: 725 280 848

ZASTAVÍME  EXEKUCE
(dražby nemovitostí, srážky ze mzdy, 

blokace účtů atd.)

Dobruška, výrobce tiskových strojů

Hledáme nové zaměstnance na pozice:

STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK
Vyučen v  oboru, praxe výhodou, zkušenost s  výkresovou doku-

mentací, odpovědnost, ochota pracovat ve směnném provozu

ODBORNÝ KONSTRUKTÉR MECHANIKY
Vzdělání VŠ strojního zaměření, praxe podmínkou, znalost práce 
ve 3D konstrukčním systému, znalost MS O�  ce, znalost AJ nebo 
NJ na  komunikativní úrovni pro denní kontakt se zahraničními 

partnery, ochota cestovat do zahraničí, řidičský průkaz sk. B

MISTR
SŠ/VŠ strojírenského zaměření, praxe v oboru, znalost AJ nebo NJ 

výhodou, komunikační dovednosti

TECHNOLOG
SŠ/VŠ strojírenského zaměření, praxe v oboru, znalost AJ nebo NJ, 

komunikační dovednosti

OBRÁBĚČ KOVŮ, OPERÁTOR CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
Vyučen v  oboru, technické vzdělání, praxe výhodou, odpověd-

nost, ochota pracovat ve směnném provozu

Termín nástupu dle dohody

V případě zájmu o některou z uvedených 
pozic nás neváhejte kontaktovat na tel. č.: 727 914 852, 

emailem: mpohlova@kba-gra� tec.cz nebo nás přijďte navštívit! 
Těšíme se na Vás!

 České radiokomunikace  a.s. upo-
zornily na možnost rušení příjmu te-
levizního signálu provozem sítí LTE. 
Sítě LTE zajištují pro mobilní operáto-
ry rychlý přenos velkého objemu dat 
a  je pro ně také používáno označení  

4G. Porucha se může na  televizoru 
projevit výpadky zvuku, „zamrzáním 
obrazu“ apod. V případě, že tento jev 
na  televizoru přetrvává, měl by jeho 
majitel kontaktovat České radioko-
munikace a.s.(zdroj www.ctu.cz) 

Když se hádá „televize s mobilem“    V Broumově byla otevřena nová po-
bočka Péče o duševní zdraví. Jedná se 
o  pracoviště stejnojmenné nestátní 
a neziskové organizace (založené v roce 
1995) se sídlem v Pardubicích. V met-
ropoli Broumovska  bude organizace 
působit na  adrese Dělnické domy č.p. 
78 (bývalé pracoviště Úřadu práce). 

Péče o duševní 
zdraví
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www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP RD 4+1 ve vyhledávané klidné části 
obce NMnM ve vilové čtvrti na Františ-
ku, ulice V Aleji. Největší předností nemovitosti 
je velmi unikátní a výhodná poloha v těsné 
blízkosti lesa s dobrým přístupem do města 
a na místní poměry velký pozemek – zahrada 
se vzrostlou zelení.  Cena: 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
Větší rodinný dům s bazénem v klidné lokalitě  ve Velkém Dřevíči ....................................... 3 490 000,- Kč
Rodinný dům s 2 byty a dalšími pokoji pro ubytování u vodní nádrže Rozkoš ....................... 5 990 000,- Kč

VZPOMÍNKA
Dne 25. ledna 2016 uplyne sedm smutných let,

kdy nás navždy opustil náš drahý manžel,
tatínek, dědeček, pradědeček, bratr a strýc

pan Ladislav Holý z Mezilesí.
Věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

rodina 

VZPOMÍNKA
Dne 26. 1. uplyne 5 let od chvíle, kdy nás opustil

pan JIŘÍ HAVEL z Náchoda
Kdo jste ho znali,

věnujte mu prosím s námi tichou vzpomínku.

manželka, dcera a syn s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 31. ledna 2015 uplyne 5 smutných let, kdy 
nás navždy opustila naše milovaná manželka, 

maminka a babička, 
paní Jarmila Šplíchalová z Náchoda.

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

Manžel Milan, dcery Jitka a Jarmila s rodinou

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 30. ledna 2016 vzpomeneme 10. výročí úmrtí 

pana Oldřicha Pultara z Náchoda, 
který by se 20. července dožil 80 let.

Stále nám chybí a nikdy na něho nezapomeneme.

Manželka Vlasta, syn Vladimír 
a dcera Renata s rodinou.

 V loňském roce převzala v japonské 
Hirošimě česká poslanecká delegace 
netradiční dar. Jednalo se o  kámen 
z  Atomového dómu (budovy, která 
zůstala stát nejblíže epicentra výbuchu 
jaderné zbraně v roce 1945). Tento ar-
tefakt by měl být v blízké budoucnosti 
prezentován i v Náchodě, protože naši 
okresní metropoli a Hirošimu spojuje 
osoba architekta Jana Letzela, podle 
jehož plánů byl objekt Atomového 
dómu postaven. (snímek z archivu PS 
PČR: Kámen z Atomového dómu, po-
dobizna architekta Letzela v době jeho 
působení v Japonsku)    

Kámen z Hirošimy 

ženu, která se na  ostatní usmívala 
nejen za  oknem Náchodské trans-
fúzní stanice…  Na  základě prosby 
blízkých paní Jarmily Zelené byla 
vyhlášena veřejná sbírka na  pod-
poru její léčby po  popáleninovém 
úrazu. Ten paní Jarmila utrpěla 
při tragické události, kdy se ji její 
bývalý přítel pokusil upálit v  za-
blokovaném autě. Cílem sbírky je 
shromáždění finančních prostřed-
ků na následnou léčbu popálenino-
vého úrazu ze dne 29.9.2015 paní 

Jarmily  Zelené z Náchoda a na ne-
zbytné výdaje spojené s  tímto úra-
zem. Finanční prostředky zasílejte 
na  transparentní účet pro veřejnou 
sbírku založený u  FIO banky a.s. 
Číslo účtu: 2900874511/2010
Transparentní účet je možné sledo-
vat na webových stranách: www.po-
palky.cz/projekty-a-granty/
Sbírka je registrována na  Kraj-
ském úřadě Jihomoravského kra-
je. Osvědčení o  veřejné sbírce: 
Č.j.:JMK/138839/2015

Veřejná sbírka pro paní Jarmilu

   Pro mateřské školy a základní školy 
I. stupně je určena nabídka  oblíbené-
ho projektu in-line bruslení  Hrátky 
na  kolečkách diplomované trenérky 
krasobruslení Jany Paslerové. Jedná se 
o období duben až červen. Objednávat 
lze kurzy v rozsahu pěti nebo sedmi vy-

učovacích lekcí. Vyučovací hodina má 
vždy 45 minut a  je realizovatelná kdy-
koli od pondělí do pátku  v době od 8 
do 13 hodin. Objednávky a další infor-
mace získáte na kontaktech: Jana Pasle-
rová, e mail: jana.paslerova@seznam.cz, 
tel. 606 616 864

Hrátky na kolečkách 

Připomeňme si život a hrdinství rodiny Burdychových
 Hrdinství končinské rodiny Burdy-
chových si zaslouží připomínat stále 
znovu a znovu. Nově si můžete o tra-
gickém osudu jejích členů přečíst také 
na  webových stránkách Červeného 
Kostelce, a  to v  kategorii Významné 
osobnosti. Medailonky Antonína Bur-
dycha st., ml., Josefy Burdychové a Mi-
lady Burdychové sepsala historička 
Pavlína Švandová.
 Z osudu rodiny Burdychových mů-
žeme vyčíst obrysy pohnuté historie 
r. 1942 v našem regionu, kde působila 
sokolská odbojová skupina S 21 B. Její 
členové pomáhali skrývat v té době po-
sledního žijícího parašutistu z  výsad-
ku SILVER A, stojícího za  atentátem 
na  Reinharda Heydricha, radistu Jiří-
ho Potůčka. Více informací se dočtete 
přímo v medailoncích, popř. v přilože-
ném textu Jen s jejich pomocí.

 Město Červený Kostelec se tyto in-
formace rozhodlo zveřejnit na  webu 
města v rámci své snahy přiblížit život 
těch občanů města, po nichž jsou po-

jmenovány ulice. V  této snaze budou 
pracovníci MěÚ ve  spolupráci s  his-
toriky pokračovat. Tomáš Kábrt, foto: 
archiv A. Burdycha nejml.

VZPOMÍNKA
Dne 30. ledna 2016 uplyne 1 smutný rok, co navždy 

odešel milovaný manžel, tatínek, dědeček a strýc, 
pan Karel Přibyl z Hronova.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Moc nám chybíš.

Manželka a synové s rodinami

Hvězdy ti nesvítí, slunce nehřeje, 
už se k nám nevrátíš, už není naděje.
Prázdný je domov, smutno je v něm,

 cestička k hřbitovu zůstala jen.

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA 
V NÁCHODĚ BERÁNEK NÁCHOD A. S.

 www.beraneknachod.czuvádí v měsíci ÚNORU 2016

* Úterý 2.2.v 19.00 hodin
Zdeněk Izer a Šárka Vaňková

„Furtlu� durch tour“
Vstupné: 260, 240, 220 Kč

* Středa 3. 2. v 19.00 hodin
Lodí na Aljašku

Dia show Ing. Jaroslava Groha
Přednáškový sál městského 

divadla
Vstupné: 60 Kč

* Neděle 14. 2. v 15.00 hodin
O kocouru Mikešovi
Divadelní scéna Zlín
Představení pro děti

Vstupné: 60 Kč

* Neděle 14. 2. v 19.00 hodin
„Magie lásky a osudové vztahy“

Talk show Milana Doležala
Vstupné: 80 Kč

* Středa 17. 2. v 19.00 hodin
Matyáš Novák - klavír

Koncert ab. cyklu - skupina „K“
Vstupné: 120, 110, 100 Kč

* Čtvrtek 18. 2. v 19.00 hodin
Marie Rottrová se skupinou Neřež

Vstupné: 590, 580, 560 Kč

* Pátek 19. 2. v 11.00 hodin
A. Jirásek: Vojnarka

Divadelní soubor Jiráskova diva-
dla Hronov

Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 30 Kč
lze zakoupit před představením v po-

kladně divadla

* Úterý 23. 2. v 8.30 hodin a v 10 hodin
A do třetice všeho  - Divadlo Drak HK

Představení pro školy
Omezený počet vstupenek v ceně 50 Kč 

lze zakoupit před představením 
v pokladně divadla

* Úterý 23. 2. v 19.00 hodin
Renato Giordano a Rodolfo So-

nego: Vím, že víš, že vím...
Agentura Harlekýn

Představení ab. cyklu - sk. „A“
Vstupné: 450, 430, 410 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
v Městském informačním centru 

v Náchodě, tel. 491 426 060,
v Informačním centru a muzeu 
v Novém Městě nad Metují, tel. 

491 472 119, v Cestovním a Infor-
mačním centru v Červeném Kostel-
ci, tel. 498 100 657, v Regionálním 

informačním centru v České Skalici, 
tel. 491 453 870 a v Infocentru Hro-

nov, tel. 491 483 646.
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení 

na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.

Senior klub v Náchodě   „HARMONIE 2“

Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky na měsíc únor 
v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se sejdeme při následujících programech:

  ÚNOR 2016

čtvrtek  4.2. od 14 hod. 
„Bolívie – Tibet Jižní 

Ameriky“ 
,  � lm promítne a doplní

vyprávěním p. Zdeněk Nývlt;

čtvrtek 11.2. od 14 hod. 
„ Vládci Egypta –Nefertiti, 

záhada královniny mumie“  
dokumentární � lm promítne Anna 

Poláková;  

čtvrtek  18.2. od 14 hod.
 „Hudba je můj svět“, 

Andree Rieu se svým orchestrem,
záznamy koncertů od Benátek 

do Maastrichtu;

 čtvrtek 25.2. od 14 hod. 
„KUBA“ , 

� lm ze své cesty promítne a doplní 
vyprávěním p. Libuše Lukášová. 

Na naše programy zveme všechny zájemce starší generace, 
i když nejsou členy Svazu důchodců.

Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD ČR.

Poznámka: členské známky prosím zaplaťte v únoru – možno vždy v pondělí a ve čtvr-
tek po programu v klubovně Harmonie 2 od 15.30 do 16 hod. Zájemci o rekreace 

SD – informace a rozmanitý výběr je zde ve stejnou dobu. Stručný přehled najdete 
v lednovém čísle časopisu Doba seniorů. 
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 Město Náchod stojí v počátcích 
projektu, na  jehož konci by měla 
být pamětní síň Josefa Škvorec-
kého. Náchodští radní aktuálně 
podpořili iniciativu Společnosti 
Josefa Škvoreckého, která by měla 
z kanadského Toronta přivézt část  
pozůstalosti  tohoto známého spi-
sovatele. Tím by vznikl základ pro 
instalaci malé muzejní expozice 
věnované tomuto náchodskému 
rodákovi.  Snímek Josefa 
 Škvoreckého via � ickr  

Pamětní síň Josefa 
Škvoreckého 

Sportovní zařízení města Náchoda, Pražská 178, 
547 01 Náchod, IČ 627 31 891

vyhlašují výběrové řízení
na pronájem zahradního kiosku 

na Jiráskově koupališti v Náchodě, Kostelecká 1174
pro letní sezónu 2016 s možností prodloužení na další rok.

Podmínkou přihlášení je živnostenský list v souladu
 s platným Živnostenským zákonem,

alespoň 3 letá praxe v oboru.
Přihlášky do výběrového řízení zasílejte na adresu:

Sportovní zařízení města Náchoda, Pražská 178, 547 01 Náchod.
Obálku označte „Výběrové řízení kiosek JK“.

Případné dotazy zodpoví uchazečům Ing. Jaroslava Justová,

tel. 491 427 740, e-mail: sport.nachod@wo.cz
Uzávěrka přihlášek dne 19. 2. 2016

Celorepublikovou pozornost vzbudila nedávná hrozivá havárie běloruského zájez-
dového autobusu u České Skalice. Autobusem cestovaly totiž převážně děti. Na-
štěstí se nehoda, ačkoli si vyžádala mnoho zraněných, obešla bez ztrát na životech. 
 Foto: por. Mgr. Eva Prachařová,  Policie ČR

Představitelé dobrovolných svazků 
obcí DSO Broumovsko, DSO Policko - 
starostové a zastupitelé dotčených obcí 
i zástupci občanských iniciativ v česko-
-polském pohraničí se sešli v Božanově, 
aby prodiskutovali nebezpečí průzku-
mu či těžby uranu a metanu na polské 
straně. Setkání se zúčastnili také po-
slanci Parlamentu ČR a starostové Ná-
choda Jan Birke a Trutnova Ivan Ada-
mec. Většina z přítomných má bohaté 

zkušenosti s  odmítnutím průzkumu 
a těžby břidlicových plynů v roce 2012. 
Cílem setkání bylo důrazně upozornit 
polskou stranu, že v  průběhu minu-
lých čtyř let občané české části příhra-
ničního území jednoznačně odmítli 
průzkum i  těžbu břidlicových plynů 
právě z důvodu její nebezpečnosti pro 
udržení jakosti přeshraničních vod 
a to jak povrchových, tak podzemních. 
 (NA, kráceno)

Téma:  uran a zemní plyn 
v česko-polském pohraničí

TONAVA, a.s., Úpice
nabízí volné pracovní místo na pozici:

Požadujeme:
• SŠ nebo VŠ strojní
• fl exibilitu, zodpovědnost, schopnost sa-

mostatného rozhodování
• znalost Aj 
• praxi na obdobné pozici výhodou, zna-

lost norem ISO 9001, 14001
• řidič. průkaz skupiny B

Nabízíme:
• zázemí prosperující české společnosti
• HPP
• odpovídající fi nanční ohodnocení
• nástup dle dohody
• profesní růst

VEDOUCÍ KONTROLY KVALITY 

Náplň práce: - kompletní odpovědnost za řízení útvaru kontroly kvality, řešení a ko-
ordinace interní i zákaznické kvality, implementace změny procesů do výroby, návrhy 
nápravných opatření,  zastupování společnosti ve svěřené oblasti.

Životopisy zasílejte na adresu krejdlova@tonava.cz, 
případné informace na tel. 499 802 170.

VEDOUCÍ KONTROLY KVALITY 

Životopisy zasílejte na adresu krejdlova@tonava.cz, 
případné informace na tel. 499 802 170.

Požadujeme:
• SŠ nebo VŠ strojní
• fl exibilitu, zodpovědnost, schopnost sa-

mostatného rozhodování
• znalost Aj 
• praxi na obdobné pozici výhodou, zna-

lost norem ISO 9001, 14001
• řidič. průkaz skupiny B

V úterý 22. prosince měli žáci španělské-
ho jazyka na Academia Mercurii Náchod 
v  rámci rozšíření svých znalostí reálií 
španělsky mluvících zemí možnost vy-
slechnout si přednášku pana Bc. Milana 
Školníka o jeho putování po Nikaragui. 
Milan Školník je studentem Univerzi-
ty Hradec Králové, kde na  Filozo� cké 
fakultě studuje obor Politologie - la-
tinskoamerická studia a  právě v  rámci 
svého studia měl možnost navštívit 
spolu s kolegy z ostatních ročníků, pod 
vedením proděkana FF dr.  Karla Kou-
by, tuto pro nás zajímavou a  exotickou 
zemi. Přednáška byla velice podnětná, 
dozvěděli jsme se překvapivé informace 
o odlišném životním stylu obyvatel této 
španělsky mluvící země a  o  rozdílech 
mezi španělštinou používanou v Evropě 
a v Latinské Americe. Kromě této před-
nášky proběhla v  předvánočním čase 
na  Academia Mercurii ve  spolupráci 

s SVČ Déčko také ukázková hodina pol-
ského jazyka. Lektor polštiny pan Filip 
Koronski zajímavou formou upozornil 
žáky na přínos studia polštiny pro Čechy 
žijící v  pohraniční oblasti a  naučil nás 

některé základní polské fráze, které jsou 
obzvláště užitečné pro naše žáky oboru 
cestovní ruch.   
 Mgr. Ivana Šimková, 
 učitelka španělštiny

Přednáška o Nikaragui na ACADEMIA MERCURII

   V  Broumově byla provedena evi-
dence odpadových nádob (kontejnerů 
a  popelnic). Každá nádoba má nově 
etiketu a čárový kód. Systém pomůže 
lepšímu plánování svozu komunální-
ho odpadu a  v  dlouhodobé perspek-
tivě je i  přípravou na  přelomový rok 
2024, od  kterého nebude již možné 
ukládat komunální   odpad na sklád-
kách.  Obce a města se tak budou mu-
set připravit na maximální vytěžování 
odpadových nádob a intenzivně prefe-
rovat i primární třídění odpadu. 

Odpadová 
evidence    Klub vojenské historie Josefov 

a Městské muzeum v Jaroměři jsou 
pořadateli Dělostřeleckého  bálu, 
který se uskuteční v  Důstojnické 
besedě v  Josefově 6. února (od  20 
hodin). K  tanci a  poslechu bude 
hrát skupina Galileo band, kterou 
doplní country skupina Phobos 
a  DJ Medy. Dodejme, že Dělostře-
lecký bál  v Josefově „roztančí par-
ket“  již po osmnácté.  

Dělostřelecký bál
 Alternativou pro lyžování ve vel-
kých zimních střediscích je v našem 
regionu areál Ski Kamenec na Tep-
licku. Najdete zde dvě sjezdovky 
o délce 550 metrů, jejichž technické 
zázemí  nabízí i umělé zasněžování 
či úpravu povrchu rolbou. Pro ná-
vštěvníky je k  dispozici  půjčovna 
lyží, bezplatné parkoviště a nezapo-
mnělo se ani na  možnost občerst-
vení.  

Ski Kamenec

 Když bratři Malinové, tedy banjista 
Luboš (Druhá Tráva), kytarista Pavel 
(Žalman a spol.) a houslista Pepa (Mo-
nogram) před několika lety vyslyšeli 
přání fanoušků a založili kapelu Ma-
lina Brothers, do  které přizvali kon-
trabasistu Pavla Peroutku (Spirituál 
Kvintet), vypadalo to na jednorázový 
projekt. Dvě vyprodaná turné a ohlas 
příznivců je nakonec zavedli podruhé 
do nahrávacího studia. Výsledkem je 
aktuální album Malina Brothers & 
Charlie McCoy. A jak už název napo-

vídá, do  rodiny předních hudebníků 
české country a  folku přibyl legen-
dární nashvillský muzikant Charlie 
McCoy (Bob Dylan, Elvis Presley, Si-
mon & Garfunkel, Johnny Cash, Roy 
Orbison, Ringo Starr...), bez nadsázky 
označovaný jako nejslavnější světový 
hráč na foukací harmoniku.
 Aktuální nahrávku kapela předsta-
ví na turné, které dorazí v neděli 31.1. 
do  Náchoda. V  Divadle Dr.  Josefa 
Čížka začnou muzikanti hrát od  19 
hodin.

Bratři Malinové vezou
do Náchoda nové album

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

Cestovní kancelář SONA 
hledá na sezónu 2016 

(květen - září ) brigádníky 
na naše ubytovací zařízení 

v Itálii.
Hledáme: delegáty a  kuchařky. 
Dále muže na technické práce 

s ŘP ( B - rozvoz klientů, výlety).  
Vhodné pro důchodce 

a studenty. 
Telefon: Šubertová 602 448 587, 

email: sona@sonatour.cz

 Rok 2016 je v České Skalici věnován 
připomínce 150. výročí krvavé bitvy 
u České Skalice, která proběhla v rámci 
vojenského střetnutí Pruska a Rakouska 
ve válce 1866. Válečné události v našem 
regionu  ve  druhé polovině 19. století 
připomněl i  českoskalický novoroční 
ohňostroj, který byl zahájen výstřelem 
z historického kanónu. 

Vzpomínka 
na válku 1866



ECHO 4str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

NABÍZÍ UPLATNĚNÍ
PRO VAŠE DĚTI.

Od 1. 9. 2016 ve spolupráci se Střední školou
v Červeném Kostelci otvíráme nový 3letý učební obor:

VÝROBCE
TEXTILIÍ

• zakončený výučním listem

• obsah výuky tvořen podle požadavků Juty a.s.

• obor bude zaměřen na zručnost, praktické dovednosti

• odborný výcvik z části vykonáván přímo v závodech Juty a.s.

• možnost ubytování v domově mládeže v Červeném Kostelci

• profi lace oboru: průmyslová šička, tkadlena, obsluha textilních strojů

• těm nejlepším nabídneme pracovní příležitost ve výrobních závodech Juty a.s.

Přihlášky jsou k dispozici na střední škole v Červeném Kostelci.

Bližší informace: Ing. Marie Jirková, tel.: 499 314 215, jirkova@juta.cz

Kontakt na školu:
Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky

Červený Kostelec, 17. listopadu 1197, www.ssck.cz

 a.s.
Dvůr Králové nad Labem

Pasáž Magnum, 2. patro
Kamenice 113    
Náchod

Bojujeme za Vás.
Za nižší poplatky, za vyšší výnosy.

Pomáháme klientům získat více, platit méně. Pomáhejte s námi.
Příjímáme nové spolupracovníky. Volejte na +420 776 630 019

Mgr. Filip Farský

Bc. Matěj Truxa

Ing. Michaela Kuchařová

+420 720 321 432

+420 606 919 954

+420 732 856 019

filip.farsky@bcas.cz

matej.truxa@bcas.cz

michaela.kucharova@bcas.cz

Zimním snímkem Jiráskovy turistické chaty na Dobrošově připomínáme, že 
již 93 let zhlíží tato zajímavá stavba z jednoho z vrcholů Podorlické pahorkati-
ny (nadmořská výška 624 metrů) na širý svět kolem. Méně známou skutečnos-
tí je, že v roce 1937 byla chata krátkodobě předána do užívání československé 
armádě. Ochoz rozhledny tehdy fungoval jako vojenská pozorovatelna. 
 Foto Josef Pepa Voltr

ATAS  elektromotory Náchod a.s.
Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod

PŘIJME OKAMŽITĚ
pro závod ve Velkém Poříčí do třísměnného režimu:

PRACOVNÍKY NA MONTÁŽNÍ PRÁCE A NAVÍJENÍ - jemná ruční práce vhodná pro ženy

PRACOVNÍKA DO SKLADU

PROVOZNÍHO ELEKTRIKÁŘE - s vyhláškou 50/1978   

Bližší informace podá pí Hlávková na tel. 491 446 490 nebo 739 911 546.

VÝVOJOVÉHO KONSTRUKTÉRA - absolventa VŠ elektro

ELEKTROMECHANIKA - s vyhláškou 50/1978 min § 6

BRUSIČE, FRÉZAŘE, NÁSTROJAŘE - vyučené v oboru

SOUSTRUŽNÍKA, OBSLUHU CNC STROJŮ

pro závod v Náchodě:

Roco Roco IV

Kladská 106
547 01 Náchod

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

doprava a montáž po celé ČR zdarmadoprava a montáž po celé ČR zdarma

 

BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ
PLASTOVÉ NÁDRŽE

výroba • montáž  • servis

Tel. 774 061 137, 777 061 131

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

Vilík je asi 4letý pejsek, který byl 
po třech měsících vrácen z adopce z dů-
vodu, že štěkal na slepice a honí slepice. 
Je hodný a milý. Psí kamarády si vybírá, 
s fenkami je v pohodě. Vhodný k dom-

ku se zahrádkou, nebo i do bytu.
Městský útulek Broumov, 

Jana Slováková, tel: 721 543 498

Domov hledá
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I my pomáháme budovat úctu k lidskému životu v každé situaci

Projekt Rozšíření Domova sv. Josefa v Žirči byl realizován díky dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, 
oblast podpory 2.2: Rozvoj měst, Výzva č. 39, Název projektu: Rozšíření Domova sv. Josefa v Žirči, CZ.1.13/2.2.00/39.01354. 

„Soutěž na  veřejnou zakázku Rozšíření 
Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora Králo-
vé nad Labem � nancované z Regionální-
ho operačního programu Severovýchod 
ve výběrovém řízení vyhrála stavební � r-
ma Průmstav Náchod. Akce se týkala re-
konstrukce dvou objektů v areálu Domo-
va sv. Josefa – objektu bývalého pivovaru 
a bývalé fary. Rekonstrukcí obou objektů 
v  období od  17.10.2014 do  30.9.2015 
došlo k  navýšení lůžkové kapacity o  44 
lůžek, určených lidem s  roztroušenou 
sklerózou či obdobným neurologickým 
onemocněním. V případě objektu bývalé-
ho pivovaru se jedná o objekt památkově 
chráněný, a proto bylo třeba skloubit po-
žadavky orgánů památkové péče s poža-
davky hygieny a hasičského záchranného 
sboru se speci� ckými požadavky vychá-
zejícími z potřeb lidí s tímto onemocně-
ním. Firma Průmstav Náchod se doká-
zala se všemi požadavky zdárně vyrovnat 
a  výsledek je dle vyjádření dotčených 
orgánů i podle reakcí samotných klientů 
velmi dobrý. I  díky pochopení, nezměr-
nému úsilí a vysoké odborné profesiona-
litě stavbyvedoucího pana Vratislava Zít-
ky může 44 lidí využívat služeb ve dvou 
nových budovách, objektech sv. Damiána 
a sv. Kláry. Děkuji všem, kteří se na zdár-
ném dokončení díla podíleli“, uvedl ředi-
tel Oblastní charity Červený Kostelec Ing.
Mgr.Miroslav Wajsar. Rekonstrukce obou 
objektů přiřadila k rozšířené lůžkové ka-
pacitě i  rozsáhlé porto� io  zázemí, které 
zahrnuje místnosti pro rodinné příslušní-
ky klientů, prostory pro personál ,rehabi-
litaci, vodoléčbu,  restaurační provoz atd. 
(foto archiv Oblastní charity Č.Kostelec)

Přeji nemocným, aby tu našli domov, bezpečí a přijetí“, uvedl kardinál Dominika 
Duka O. P. v požehnání novým objektům sv. Damiána a sv. Kláry.

Slavnost uvedení nových prostor do provozu byla zahájena děkovnou bohoslužbou 
v kostele sv. Anny. Po symbolickém přestřižení pásky kardinálem Dominikem Dukou 
O.P. a dalšími významnými hosty, následovala za asistence klientů prohlídka interiérů. 

Projekt rekonstrukce bývalého pivovaru a fary byl realizován za pouhých 15 měsíců.
(na snímku původní stav objektu fary před zahájením rekonstrukce)   

Původní barokní architektura v Domově sv. Josefa v Žirči se snoubí s moderním vy-
bavením, jako jsou transportní zařízení, nejnovější rehabilitační přístroje, vodoléčba 
nebo cvičební sál. (foto objekt fary po rekonstrukci)

Generálním dodavatelem
 stavebních prací byla společnost 

Průmstav Náchod s.r.o. 
www.prumstavnachod.cz   

 
Lisovna umělých hmot 
Slavoňov 86 
Nové Město nad Metují 

 

 
 
 

přijme 
 do stálého pracovního poměru 

  
  

 
Seřizovače vstřikovacích lisů 

 
požadavky: 
- směnný provoz 
- vzdělání elektro nebo strojírenského zaměření 
- základní ovládání PC 
- řidičský průkaz skupiny C,E výhodou 
- praxe v seřizování vstřikolisů vítána 

 
 
Přípraváře pro vstřikovací lisy 

 
požadavky: 
- směnný provoz 
- základní ovládání PC 

 
V případě zájmu pište na e-mail: j.pribyl@novoplastpp.cz 

nebo 
pro více informací volejte: p. Přibyl 777 945 223  

    
 

 

je název výstavy, které je až do 26. úno-
ra ke zhlédnutí ve Výstavní síni Staré 
radnice v Broumově. Tématem výstavy 
je komplexní pohled na protidrogovou 
prevenci. 

Správným směrem 
 Ve  Středisku volného času Bájo 
probíhá až do 1. března příjem pra-
cí pro Českoskalickou paletu. Jedná 
se o  již IV. ročník přehlídky tam-
ních amatérských výtvarníků.    

Českoskalická paleta 

Již 45. ročník zimních plaveckých 
závodů, které pořádal oddíl dál-
kového plavání SK Výtahy Ná-
chod - Metujští tygři, se uskutečnil  
na  rybníku Podborný u  Jiráskova 
koupaliště. Organizátoři závodů 

a účastníci vytvořili v rámci závodů 
skvělou atmosféru, která vládla i na  
hladině  rybníku Podborný, ačko-
li (nebo právě proto) teplota zdejší 
vody byla pouhé tři stupně Celsia. 
 Foto Josef Pepa Voltr

Otužilci na Podborném 

Východní Čechy mají další unikát. 
Stalo se jím zahájení provozu tzv. le-
dária u  horní stanice sedačkové la-
novky Sv. Petr ve Špindlerově Mlýně. 
V  klimatizované kupoli (foto č.1) je 
umístěná socha Karla IV., jeho man-
želek,některých pražských památek 
i andělů velebících českého krále (foto 
č.2). Jak název napovídá, vše je vyro-
beno z ledu. Ledárium má být otevře-
né celou zimní sezonu až do  konce 
března. O dodržení správné teploty se 
stará klimatizace.  Foto Mirek Brát

Krkonošské 
ledárium

Prodám topné dřevo - bez štípání.

OD NÁS ROVNOU 
DO KAMEN!

cena 550 Kč za kubický metr 
- i s dopravou

tel. 702 611 187 

Soukromý ZEDNÍK
nabízí:
* opravy bytů a interiérů
* štuky, dlažby, obklady, 

zdiva a jiné práce
TEL.: 702 611 187

1

2



ECHO 6str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

* Nechcete být sám - sama? Na-
bízíme Vám příležitost nalézt 
životního partnera. Seznamo-
vací agentura IRENA, Náchod. 
TEL.: 736 768 114

* Pronajmu garsonku v  Nácho-
dě v  ulici Komenského. Nájem-
né + energie činí 5400,-Kč. Tel. č. 
604 685 288
* Koupíme byt na  Náchodsku, 
může být i panel. Tel. 739 486 403

* Prodám slunný, světlý byt 
v  Novém Městě nad Metují 40 
m2, s  lodžií, OV. Byt se nachází 
na  lukrativním, klidném místě, 
blízko centra, ve  zděném domě. 
Nový vlastní plynový kotel, nízké 
provozní náklady. tel: 775 112 647

*Pronajmu garsonku v  Náchodě 
od  21.1. Povinná kauce, Romové 
vítáni. TEL.: 608 86 98 85
* Pronajmu zrekonstruovanou pod-
krovní garzonku v centru Náchoda. 
Nájem 3.700,- + služby 1700,-. Kauce 
10.000,-. Tel. 602 247 247
* Pronajmu zařízený byt 3+1 
na  SUN v  Náchodě, nájemné 
4000,-Kč + služby, kauce, volný 
od 1.3.16. TEL.:725 888 336
* PRONAJMU BYT 1+kk V ČER-
VENÉM KOSTELCI NA  VĚTR-
NÍKU. Podkrovní byt o velikosti 45 
m2 je po celkové rekonstrukci cena 
včetně všech služeb 6.400,-kauce 
nutná. Email: renestarkov@seznam.
cz ., Tel. 602 133 173
* Sháním ke koupi byt nebo dům 
na  Náchodsku. Platba hotově. 
Spěchá!. TEL.: 606  655  971. Pře-
dem děkuji za nabídky. RK nevolat
* Pronajmu zrekonstruovaný byt 
1+1 64 m2 v obci Horní Dřevíč, část.
vybavený - nová kuch. linka, nová 
koupelna, krbová kamna, plast.okna. 
Cena 3500,-Kč vč.služeb, cena zahr-
nuje nájem, vodné, internet, topení, 
bez el.poplatku. TEL.: 604 643 843
* Pronajmu 1+kk 50 m2 v Náchodě, 
poblíž centra, částečně zařízený, cena 
3.500,- + energie. Tel. 608 21 99 82
* Pronajmu byt 1+1 v  Hronově. 
TEL.: 608 11 00 41
* Hledám dlouhodobý pronájem 
garsonky nebo bytu 1 + kk v  Ná-
chodě, blízko centra v domě s vý-
tahem. Nájemné do 4000,-Kč. Sluš-
né jednání. TEL.: 720 642 300
* Prodám družst. byt 3+1, výměra 
73m2. Byt je po celkové rekonstruk-
ci (plastová okna, kuchyň, koupel-
na, plynové topení). Byt je v klidné 
lokalitě Náchod-Branka s  výhle-
dem do  lesa. Volný září 2016. RK 
nevolat. Telefon: 725 829 770
* Prodám byt 3+1 v Náchodě Na Bran-
ce, možnost garáže. TEL.: 776 723 840
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
3+kk v osobním vlastnictví v Hrono-
vě v  Jungmannově ulici. Nové roz-
vody el., vody, odpadu, nové omítky, 
okna, podlahy, koupelna a WC. Výmě-
ra bytu 71 m2. Tel. 774 311 404 , RK 
nevolat. Cena: 1 190 000,- Kč
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 
2+kk v osobním vlastnictví v Hrono-
vě v  Jungmannově ulici. Nové roz-
vody el., vody, odpadu, nové omítky, 
okna, podlahy, koupelna a  WC. Vý-
měra bytu 37 m2. Tel. 774 311 404, RK 
nevolat. Cena: 690 000,- Kč

* Hledáme k  pronájmu skladové 
prostory v  Náchodě cca 500 m2, 
nejlépe s kanceláří. Info od 9do 17 
hod. 775 529 130
* Pronajmeme k  dlouhodobému 
užívání nebytový prostor o rozlo-
ze 41 m2 v  České Skalici, Tyršova 
ulice. Vhodné pro uskladnění ma-
teriálu nebo motocyklu. Výše mě-
síčního nájmu Kč 800,-- + energie. 
Info na tel. 733 131 189.
* PRONAJMU KANCELÁŘ 
V  TRUTNOVĚ NA  KRAKONO-
ŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 ZN.DOB-
RÁ ADRESA NÁJEMNÉ 3.200,-Kč; 
INFO 777 302 483
* Pronájem kanceláře v  Náchodě 
na  Kamenici ve  2. patře s  výta-
hem, WC a kuchyňkou k dispozi-
ci. Velikost 28 m2 a 16 m2. Nyní vý-
razná SLEVA. Telefon 777 152 750 
v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro 
provoz kavárny, jiných obchod-
ních služeb nebo pohybových 
aktivit jako cvičení, � tcentrum 
a  jiné služby. Prostory se nachází 
na  Kamenici v  Náchodě v  I.patře 
se samostatným vchodem. Inves-
tice do zařízení a vybavení provo-
zu jsou nutné. TEL.:777 152  750 
v pracovní dny

* Prodám dámskou lyžařskou sou-
pravu , vel. 38, zn. SPYDER červe-
ná, cena 2 tis.Kč. TEL.: 602 848 785
* Prodám přístroj LADY - COM 
- přirozená antikoncepce. Pův.
cena 12 tis., NYNÍ 6 tis. Kč. TEL.: 
602 848 785
* Prodám kočár dvojkombinace 
Baby Merc one, modročerný, té-
měř nepoužívaný. cena 3500,-.Tel: 
702 827 262
* Prodám selata do výkrmu, cena 
68 Kč/kg. Tel. 776 191 392
* Prodám panelákovou ku-
chyňskou linku do  L, rozměr 
230 x 250 cm. Cena 1000 Kč. Tel. 
608 536 129
* Prodám autopotahy - LAND RO-
VER FREELANDER. Šité na míru. 
Cena: 1600,-Kč.Tel. 775 285 281
* Prodám palivové dřevo. Cena do-
hodou. Zájemci volejte 720 581 277
* Prodám dámský kožich, vel. 42-
44, hnědý s  kožešinovým lemová-
ním. Tel. 732 889 575
* Prodám stolní myčku zn.HIR. 
Výborný stav, nízké náklady 
na provoz. Super i do malého bytu. 
Perfektní pomocník do domácnos-
ti. Cena 1900,-Kč. TEL.: 776 348 763
* Prodám dva konferenční stol-
ky -buk, 50x60x110,cena za  1kus 
400,-Kč, oba 600,-Kč. Tel.: 
604 662 537
* Černá ředkev 10,-Kč /kg, pšenice - 
400,- Kč/q, ,oves - 400,-Kč, našrotovat 
+ 50 Kč, pytle výměnou nebo 20 Kč. 
Kocourek, Slavětín. Tel.: 732 381 524, 
email: vl.kocourek@seznam.cz

* Koupím jakékoli nářadí a  po-
můcky z  dílny nebo pro stavbu, 
pro vybavení své dílny.Prosím vo-
lejte na tel.: 773 924 082
* Koupím jakékoliv staré fotoa-
paráty a  příslušenství - objektivy, 
vybavení černé komory, staré fo-
togra� e, reklamní fotogra� cké ma-
teriály. Hodinky PRIM a  náhradní 
díly na hodinky PRIM. Platba v ho-
tovosti. Tel. 777 559 451

* Nabízím pronájem pěkného 
nového bytu v  Polici nad Me-
tují (Velká Ledhuje, nad za-
hradnictvím). Bytová jednotka 
v  kategorii 2+1 o  výměře 56m2 
za  cenu 5.250 Kč plus služby 
a  energie. K  tomu navíc nad-
standardně velký sklep a  jedno 
vyhrazené parkové stání. Vyba-
vení: plně vybavená koupelna 
a  WC, nová kuchyňská linka se 
sporákem, kuchyňská vestavěná 
skříň a  šatní předsíňová skříň, 
podlahové krytiny, vnitřní ža-
luzie, osvětlení. Vratná kauce 
ve  výši dvojnásobku celkové 
měsíční platby za  nájem, služby 
a energie. Kontakt na e-mail: by-
tynachodsko@gmail.com nebo 
mob. 705 009 312

* Prodám zrekonstruovaný zděný 
byt 2+kk v  osobním vlastnictví 
v  Hronově v  Jungmannově ulici. 
Nové rozvody el., vody, odpadu, 
nové omítky, okna, podlahy, kou-
pelna a  WC. Výměra bytu 53 m2. 
Tel. 774 311 404 , RK nevolat. Cena: 
990 000,- Kč
* Prodám zděný byt 3+1 v  osob-
ním vlastnictví v  Novém Městě 
nad Metují v  Havlíčkově ulici. 
Po  rekonstrukci - plastová okna, 
ústřední vytápění, nové rozvody el., 
nová koupelna. Tel. 777  602  884 , 
RK nevolat. Cena: 1 149 000,- Kč

* 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 vlast-
nictví v  okrese Náchod výhradně 
ve  správě SBD Náchod. Uveďte 
cenu, velikost bytu a jeho vybavení, 
adresu a podlaží. Platba v hotovosti. 
Kontakt: gorceous@seznam.cz

* Koupím garáž v  Novém Měs-
tě nad Metují Na  Františku. Tel. 
737 355 156
* V Náchodě a okolí sháním do-
mek nebo byt 3 +1, možno též 
trvale obyvatelnou chalupu. Tel.: 
608 245 634
* Od  března 2016 pronajmu mo-
dernizovaný RD v Náchodě. TEL.: 
603 378 374
* Prodám garáž v  Náchodě 
Za  Kapličkou směr Babí. TEL.: 
606 055 292
* Hledám pronájem menšího RD 
3+1 v Náchodě. Možnost nastěho-
vání duben/květen 2016. Pozdější 
odkup. TEL.: 606 512 413
* Sháním RD nebo chalupu v okre-
se Náchod. Tel. 774 061 131

* Nabízím k  pronájmu nebo spo-
lečné spolupráci vytápěné výrobní 
prostory s  kanceláří a  sociálním 
zařízením o  velikosti cca 600 m2. 
Lokalita 15 km od  Náchoda. Tel. 
774 224 446

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ

PRODÁM

* KOUPÍM starý nábytek, skří-
ně, truhly atd... půdní veteš, 
hračky, obrazy, porcelán, vše 
staré. V případě zájmu vyklidím 
Vaši nemovitost. Dobře zapla-
tím. Tel. 777 200 126

* Koupím starý betlém, vánoční 
ozdoby a  vše o  Vánocích. TEL.: 
722 907 510
* Koupím starý nábytek do r. 1970. 
TEL.: 722 907 510
* Koupím staré mince, bankovky, 
medaile, pohlednice a  známky. 
TEL.: 724 020 858

* Koupím staré, nepotřebné 
i  poškozené věci. Hračky zn.I-
TES, KDN aj..vláčky TT, HO, 
MERKUR aj.aj., starožitný a chro-
movaný nábytek, hudební nástro-
je, hodiny, hodinky, fotoaparáty, 
rádia, voj.věci, obrazy, porcelán, 
automoto díly, atd.. Než něco vy-
hodíte, volejte 608 811 683

* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, 
PUŇŤA aj.staré časopisy, ko-
miksy, knihy, celé knihovny, po-
hledy, známky, plakáty, aj.papíro-
vý materiál, bankovky, mince, LP 
desky, CD atd. TEL.: 777 579 920

* Koupím veškeré starožitnosti 
např. obraz, sklo, porcelán, ho-
diny, mince, pohlednice, knihy 
i celou pozůstalost. Peníze na ruku. 
Přijedu kamkoliv. Tel. 606 564 930

* Hledáme paní na občasný úklid 
nebytových prostor. Kontakt 
602 234 238
* Přijmeme na  rozvoz knih ženy 
i muže (vhodné i pro seniory) 15 - 
20 tis.Kč měsíčně. TEL.: 777 803 359
* ZDARMA vyklidíme Vaši nemovi-
tost, chalupu, dům, byt, garáž, kůl-
nu, sklep, hospodářské stavení atd. 
Nemovitost tím připravíme komplet-
ně k prodeji či rekonstrukci.Individu-
ální přístup ke každému zákazníkovi 
vždy až na místě Tel.: 777 200 126
* Výměna autogenu (kyslík, acety-
len).TEL.:777 590 755

*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. Volej-
te 608 523 074

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

KOUPÍM

RŮZNÉ

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

NEBYTOVÉ PROSTORY
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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.: 731 470 399, http://idealnet.cz

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Náchod-Purkyňova-RD po kompl. rekonstr. s 3 byty (možno ordinaci)+2 garáže, .....4.190.000,-Kč
N. Město n/M-Dvougener. RD,..3.290.000,-Kč, nebo pronájem bytu  (3+1), ........... 7.000,-Kč/měs.
N. M. n. Met.-pronájem komerčních prostor v centru města (od 60 m2), ........cena od 3.000,-/měs.
N. Město n/M-Vrchoviny-RD (4+1) s garáží, půda k vestavbě, poz. 601 m2 ...............1.095.000,-Kč
N. Město n/M-nadst. zrekonstr. RD u náměstí, histor. část, s 3 byty, poz. 522 m2 ..........5,5 mil. Kč
Náchod-velmi pěkný, rekonstr. byt 3+kk s balkonem, OV, 66 m2, 6NP ......................1.250.000,- Kč
Slavoňov u N. Města n/M-Chalupa po část. rek., poz. 451 m2, půda k vestavbě, .........690.000,-Kč
Č. Skalice-Starší RD 4+1 s garáží, možná vestavba, zahrada (624 m2), .......................890.000,-Kč
Božanov u Broumova-Zděná chalupa k rekreaci i trv. bydl., část. rekonstr., ..................920.000,-Kč
Hronov - garáž  (15 m2) blízko centra města, zděná stavba, zavedená elektřina ..........89.000,- Kč
Trutnov–centrum-Byt 2+1 OV (62 m2) s balkonem, plast. okna, ihned volný, ...............950.000,- Kč
Starostín u Meziměstí-Novější RD, 2 NP byt 2+1, 1 NP pokoj s krbem, kuchyň ...........890.000,-Kč

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

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 domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím vše, co se týká legií 
1. a 2. světová válka, četnictvo.

TEL.: 722 907 510 

Hledáme SERVÍRKU 
do Pizzerie Grandioso

Husovo nám. 1206, 
Nové Město nad Metují

Nástup ihned.
Tel. 602 628 911

Dopravní � rma přijme řidiče 
pro MKD, praxe min. 2 roky, dobré 
platové podmínky,víkendy doma. 

Info 602 158 418

* Vykoupím nové - nepoužité díly 
Škoda - Š 1000, Š 100, Š 110R, Škoda 
Octávia, Spartak, Felicia např. světla, 
nárazníky, díly motoru, plechové 
díly - podlahy, blatníky, čela, dveře, 
kapoty a jiné. TEL.:777 590 755

Roznáška letáků - přivýdělek
Hledáme spolehlivého distributora 
letáků a novin do schránek v oblasti 
Náchod – Kašparák (ul. Borská, Na 

Přadýnku a okolí) a Běloves - Karlův 
kopec.

Dále Červený Kostelec – Lhota.
Vhodné pro studenty, důchodce, 

ženy na MD nebo pro někoho, 
kdo už letáky roznáší.

Více informací na
 tel. 603 990 636 nejlépe SMS
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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.

Prvním miminkem narozeným 
v  Náchodě v  roce 2016 se stal 
Oskar. Klučík narozený 2. ledna 
se tímto prvenstvím  stal „cele-
britou“, kterou přišlo pozdravit 
i vedení města Náchoda. 
 Foto archiv Město Náchod 

• servisní prohlídky
• prodej náhradních dílů
• opravy karoserií a lakování
• přípravy STK a emisí

• geometrie a diagnostika 
• kompletní servis klimatizací
• pneuservis

Michal ŠKORPIL
servis osobních a dodávkových vozů FORD

Českoskalická 252, Náchod, Tel.: 491 543 089,608 823 694, michalskorpil@tiscali.cz

Nabízíme kompletní servis vozů značky FORD:

www.ford-skorpil.cz

 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

NÁKUP – PRODEJ
KOMPLETNÍ FINANČNÍ SERVIS
www.fincentrumreality.com

Tel.: 606 512 413

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.

HRAČKY

BRUDER
CELÝ SORTIMENT + NÁHRADNÍ DÍLY

Č. KOSTELEC KŘIŽOVATKA 
UL. ZEMĚDĚLSKÁ A 17. LISTOPADU

TEL. 736 603 169

TEL.: 602 145 222

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce smykovým 
nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání zeminy 
a jiných sypkých materiálů.

Vytrháváme 
kořeny.

Uklidíme 
a odvezeme sníh.

OBCHODNÍ DRUŽSTVO IMPRO
Zábrodí, Končiny 111

Prosperující fi rma zabývající se širokým 
spektrem činností, 

přijme pro průmyslovou divizi Zábrodí
zaměstnance na pozici

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ 
TECHNICKÉ KONTROLY

Hlavní úkoly:
 vedení pracoviště kontroly

Požadujeme:
 VŠ, SŠ vzdělání technického zaměření

 čtení výkresové dokumentace 
 spolehlivost

 praxe na podobné pozici výhodou
Nabízíme:

 práce na hlavní pracovní poměr
 odpovídající fi nanční ohodnocení
 možnost profesního růstu
 zaměstnanecké benefi ty
 nástup dle dohody

Dále přijmeme zaměstnance na pozice:
Obsluha CNC ohraňovacích lisů 
Požadujeme znalost čtení výkresové dokumentace

Obsluha laseru
Svařeč

Manipulant
V případě Vašeho zájmu zašlete, prosím, písem-

nou nabídku s profesním životopisem
na e-mailovou adresu:

personalni1@odimpro.com        
kontakt: tel. 491 445 206, p. Prouzová

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

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” 
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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

Do nového roku vstupují dobrovolní hasiči z Náchoda – Bělovse se 
špičkovou technikou. Mají totiž k dispozici novou cisternu (která na-
hradila již doslouživší vůz z roku 1964) CAS 30 SR 3. Jedná se o vozidlo 
postavené na podvozku Tatry 815-7 4x4. Zajímavostí je, že vůz je vy-
roben polskou � rmou specializovanou na hasičskou techniku – společ-
ností WISS CZECH s.r.o. Foto archiv Město Náchod 

Borsovo 
energetické
okénko 115.

(pi)

Vážení a milí čtenáři,
dnešním okénkem začínáme minisérii 
o všech podstatných změnách v energe-
tickém zákonu, které nabyly účinnosti k 
1.1.2016.
A začneme změnou u elektřiny ve výpo-
čtu státem regulované položky CENA NA 
PODPORU VÝKUPU ELEKTŘINY Z 
OBNOVITELNÝCH ZDROJU / OZE /.
Do konce roku se vztahovala tato cena 
pouze ke spotřebě a v roce 2015 byla cena 
, kterou jsme platili 495,-Kč/ MWh.
Nově se vypočítává cena za OZE takto : 
23,96,-Kč  za každý A / ampér / a za měsíc. 
Čili cena se odvozuje od velikosti Vašeho 
jističe. Dále byl ZATÍM zachován strop 
plateb 495,-Kč  za spotřebovanou MWh.
Příklady :
Byt 1 + 1 , sazba D02d , jistič 1 x 20 A a 
spotřeba 1 MWh/ rok – 23,96 x1 x 20  = 
479,-Kč bez DPH / protože částka nepře-
kročila  strop 495,-Kč za spotřebovanou 
MWh  a rok zaplatí zákazník letos za OZE 
479,-Kč  bez DPH/ 479,-Kč x 1 MWh/.
Dům, sazba D02d, jistič 3x25, spotřeba 
0,1MWh/ rok -  23,96 x 3 x 25 = 1 797,-
Kč  / protože tato částka přesahuje strop 
495,- Kč zaplatí zákazník pouze 495,-Kč x 
3 MWh = 1 485,-Kč bez DPH /
Garáž, chata , sazba D01d, jistič 3x25, 
spotřeba 0,1 MWh/ rok – 23,96 x 3 x 25 
= 1 797,-Kč / protože tato částka přesahu-
je strop 495,- Kč zaplatí zákazník pouze 

495,-Kč x 0,1 MWh = 49,50,-Kč bez DPH 
/
Stručně řečeno, zatím budeme všichni 
platit zhruba to, co jsme platili doposud, 
ale zcela určitě je to příprava na postup-
né zvyšování stropu plateb za OZE a za 
několik let i odbourání tohoto cenového 
stropu, takže nás v budoucnu vyjdou ob-
novitelné zdroje asi dost draho…
S úctou

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. 491 204 001 : 
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. 491 204 002
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. 491 204 004
TEL. Novotný  727 850 658, 
tomas.novotny@armexenergy.cz 

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

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

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

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

Nabídku našich nemovitostí pak najdete i na internetové adrese: www.reka-na.com

RK REKA - RYCHLOST, JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

Prodej pozemku v Provodově, 7.652 m2. Sitě na hranici, dobrý příjezd .............. info v RK REKA
Náchod – zajímavý objekt k podnikání i bydlení, po rekontr.,ÚT plyn ...................... 5.985.000,-Kč
Náchod – dr.byt 1+3, 65 m2 v 6.NP s výtahem, balkon, nová el., ÚT dálk ................... 778.000,-Kč
Náchod – pěkná, zděná chata  se zahr. 851 m2, voda veř., el., dobrý příjezd ................ 664.000,-Kč
Náchod – pasáž Magnum, pronáj. obchodu 50 m2 + soc.záz., výborný stav ..............8.500,-Kč/měs
Zbečník – 3 velké skld.haly i k výr. 789 m2 + opl.poz. 3.000 m2., sítě veř. ..............50.000,-Kč/měs
Říkov u Č.Skalice – opl.poz. k zástavbě 2 443 m2, sítě, dobrý příjezd ...........................320,-Kč/m2

Zdoňov – poz. k zástavbě 2 271 m2, dobrý příjezd, cca 3 km Adrš.skály .......................139,-Kč/m2

Nové Město n.M.- udržovaná chata s opl.poz.1 202 m2,pergola,udírna, sítě ................ 349.000,-Kč
Otovice u Broumova- pěkný RD s 1+4, garáž, dílna, kolny, sítě, poz.5007 m2 ......... 1.510.000,-Kč 
Česká Metuje – velký RD, 2 byty cca 100 m2, dílny, garáž, poz.1080 m2 .................. 1.797.000,-Kč
Náchod – druž. byt 1+3, 72 m2, balkon, 1.NP s výtahem, původní ............................... 693.000,-Kč
Bohdašín u č.Kostelce – pěkný poz. 2 520 m2 k zastavění, sítě v dosahu .......................330,-Kč/m2

Machov N.Srbská – zděná hala 648 m2, výborný sttav, sítě veř., ÚT plyn ................. 2.810.000,-Kč
Říkov u Č.Skalice  RD, 2 garáže, stodola, poz. 1716 m2, započ.rekon ...................... 1.495.000,-Kč
Červený Kostelec – byt 1+2, 71 m2 v přízemí RD s poz.135 m2, ÚT plyn .................... 988.000,-Kč
Náchod – pěkná chata 3místnosti,  pozemek 355m2, voda, el, klidné místo ................. 395.000,-Kč
Zdoňov - rovinaté poz. k výst. rekr. obj. o celk vým. 4656m2,sítě v dosahu ................. 595.000,-Kč
Babí u Náchoda –  stav. poz. 984 m2, ke stavbě RD, veř.sítě, plyn ............................... 530.000,-Kč
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Squash 
centrum 
Náchod

tel.: 602 886 577
házenkářská hala – Hamra

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

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

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. požární ochrany,
    bezpečnosti a ochrany zdraví

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

Společnými silami jsme 
dali dolů 46 kg
Paní Eva Škvrnová zavítala do výživo-
vé poradny NATURHOUSE v Náchodě 
na doporučení své kadeřnice. Po ně-
kolika návštěvách, když viděla pře-
svědčivé výsledky, s ní začal hubnout 
také její syn František. Nyní jsou oba 
spokojení, plní energie a sebevědo-
mí. A chtějí ve změně životního stylu 
s podporou výživové poradkyně 
nadále pokračovat.

Jak jste se dozvěděli o výživové  
poradně NATURHOUSE v Náchodě?
Eva: Dozvěděla jsem se o výživové po-
radně NATURHOUSE od své kadeřnice. 
První krok jsem podstoupila se svou 
kamarádkou z práce, která si přístup 
výživové poradkyně Jarmily Musilové 
moc pochvalovala. Byla spokojená, tak 
jsem se rozhodla, že do toho půjdu také. 
Když jsem viděla výsledky a nenásilnost 
metody, začal se mnou měnit svůj život-
ní styl také můj syn František.
František: S mojí váhou už se mi těžko 
žilo. Lidé a děti okolo mě se mi občas 
smáli. I učitelka měla občas narážky na 
moji váhu. Měl jsem díky tloušťce malé 
sebevědomí a nechtěl jsem se seznamo-
vat s novými lidmi, protože jsem se bál, 
že budou mít spoustu předsudků kvůli 
tomu, jak vypadám. Chtěl jsem se sezna-
movat i s děvčaty a to s mojí váhou bo-
hužel nešlo. V létě jsem se styděl chodit 
k bazénu nebo na pláž… Kamarádi mně 
říkali, že na postavě nezáleží, ale furt 
jsem se necítil jako „normální“. A když 
jsem slyšel, že metoda NATURHOUSE 
má úspěch, tak jsem do toho šel.

Co vám v průběhu úpravy životního 
stylu vyhovovalo?
Eva: Vyhovovaly mi pravidelné návštěvy  
a konzultace s paní poradkyní Jarmilou. 
Navíc jsem nepociťovala žádný hlad 
mezi jídly.
František: Nejvíc se mi líbilo to, že jsem 
nehladověl. Jedl jsem pětkrát denně a to 
mi přišlo hrozně moc. Ze začátku jsem 
si říkal, jak můžu zhubnout, když vlast-
ně celý den jím. Každé dvě až tři hodiny 
jsem měl něco v puse, ať ovoce, maso 
nebo zeleninu. Vůbec jsem neměl pocit 
hladu. A kila šla dolů. Vůbec mi nepřišlo, 
že držím nějakou dietu.

V průběhu návštěv v NATURHOUSE 
jste užívali různé produkty. Které vám 
pomohly?
Eva: Produkty mi pomáhaly k rychlej-
šímu zhubnutí. Nejvíce jsem si oblíbila 
vlákninu FIBROKI a sušenky PEIPAKOA 
BAMBOU, které snídám.
František: Nejvíce jsem si oblíbil asi 
čokoládové sušenky FIBROKI k snídani  
a vlákninu FIBROKI, kterou si dávám dva-
krát denně. Je to opravdu takový dezert 
pro ty, kteří tuto dietu drží, protože má 
příjemnou nasládlou chuť a v kombi-
naci s jogurtem nebo podmáslím je to 
úžasné. K čokoládovým sušenkám není 
co dodávat. Jsou prostě skvělé a díky 
nim přes den nemám chuť na sladké, 
protože k snídani si jich dávám šest a to 
úplně stačí.

Co pro vás znamenaly konzultace  
s výživovou poradkyní?
Eva: Strašně moc pro mě znamenaly, 
hlavně motivaci. Tím, že jsem pravidelně 
viděla výsledky, měla jsem hned chuť 
pokračovat dál. A velkou motivací pro 
mě byl i můj syn, který tuto cestu pod-
stupuje se mnou a je velmi úspěšný. 
Ve dvou se to lépe táhne.
František: Jelikož jsem dietu začal dr-
žet se svou mamkou a ta má v práci 
směny, tak jsem na konzultace chodil 
každých čtrnáct dní. Tyto konzultace mi

vyhovovaly v tom, že pokud mi něco 
chybělo nebo jsem pociťoval slabost, 
tak jsem to výživové poradkyni řekl  
a ona mi jídelníček upravila tak, aby mi to 
vyhovovalo. Taky převážení byla taková 
zkouška, jestli jsem zhubl za těch čtrnáct 
dní nebo naopak.

Jak se cítíte nyní?
Eva: Cítím se báječně a určitě nejsem 
tolik unavená.
František: Cítím se o 100 % líp. Mám 
větší sebevědomí, nebojím se poznávat 
s novými lidmi. Jsem plný energie a od-
počatý. Když je krásné počasí, mám sto 
chutí jít ven, což jsem dříve neznal, to 
jsem pořád seděl na zadku u počítače 
nebo u televize.

Jaké máte nyní další cíle?
Eva: Chci hubnout dál a udržet si svoji 
štíhlou postavu. Ráda bych poděkovala 
výživové poradkyni Ing. Jarmile Musilové.
František: Do NATURHOUSE budu ur-
čitě docházet i nadále. Je to tu úžasné 
a opravdu mi tu pomáhají. Můžu jen 
doporučit a rozhodně se nebát do toho 
jít v mém věku. Samozřejmě, že zde po-
tkávám starší lidi, ale nevidím důvod, 
proč se stydět za to, že se snažím změnit 
svoji životosprávu a zdraví v mém mla-
dém věku. Děkuju výživové poradkyni 
Jarmile, moc mi pomohla.

A5-skvrnovi-sablona.indd   2 16.10.2015   13:47:32

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

ACADEMIA MERCURII 
Přijímací řízení do 1. ročníku 2016/2017

[střední škola - Náchod]
Otvíráme 4 třídy:

 Cestovní ruch  Jazykové lyceum
 Ekonomické lyceum  Gymnázium

Přijímací řízení se bude skládat z těchto částí:
 Prospěch ze ZŠ – 60%  Přijímací zkoušky – 30%
 Úspěchy v soutěžích, zájem o studium – 10%
Pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám: 

2. 2. a 3. 3. 2016 v 14:30
Více informací na dnech otevřených dveří:
 čtvrtek 28. 1. 2016 (8:00 – 17:00) 
 pátek 29. 1. 2016 (9:00 – 17:00)

Termín prvního kola přijímacích zkoušek: 
pátek 15. 4. 2016 

Detailní informace: www.amnachod.cz, 
www.academiamercurii.cz   

Smiřických 740, 547 01 Náchod, tel: 724 170 055  
e-mail: info@academiamercurii.cz 

Úmysl otevřít v  Babiččině údolí 
v  České Skalici – Ratibořicích Prv-
ní Muzeum českých herců spojené 
s hereckým domem zveřejnil  režisér 
a  scenárista Tomáš Magnusek. Při 
příležitosti představení tohoto pro-
jektu zavítala do  pražského Hotelu 
Majestic Plaza plejáda herců, od těch 
nejstarších až po současné špičky naší 
herecké scény. „Zatím takový projekt 
v České republice není a velmi tomu 
fandíme. Věříme, že to bude přínos-
né především pro návštěvníky i  jako 
vzpomínka na  herce,“ uvítal tuto in-
ciativu prezident Herecké asociace 
Jiří Hromada. První herecké muzeum 
vznikne v  bývalé ubytovně zaměst-
nanců ratibořického zámku, kam he-
recké legendy věnují předměty, které 
k nim nebo k  jejich profesi neodmy-

slitelně patří. První herecké muzeum 
hodlá Magnusek zpřístupnit už letos 
v  červenci. Patronem a  tváří muzea 

se stal Martin Dejdar, kterého zachytil 
fotograf ve společnosti Tomáše Mag-
nuska.  Foto archiv

Herecké muzeum v Ratibořicích 

SPORTY, KTERÉ 
VÁS DOSTANOU


