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červenec 1926, prezident

 Masaryk navštívil Náchod

Plánujete hypotéku?
Nebo refinancování?

Akční nabídky všech bank na jednom místě
Veškerou dokumentaci vyřídíme za vás
Řešíme i lehké nesrovnalosti v registrech
Všechny naše služby jsou ZDARMA
platí nás jednotlivé banky za přípravu hypotéky

za odhad nemovitostí

za vklad na katastr

za veškeré poplatky

Snížíme vaše náklady 
na vyřízení hypotéky

další...

+420 606 645 123
Tomáš Šubert

Palackého 920 
547 01 Náchod

Pojištění domácnosti na 1 rok zdarma

BONUS
ke každé hypotéce, nebo refinancování

www.myhaus.cz                                               
www.vsmix.cz 

Na Kozinku 13, 549  31  Hronov
Tel.: 774 701 717         e-mail: info@vsmix.cz

OKNA – plastová – hliníková – dřevěná   
DVEŘE – vchodové – interiérové PORTA, DRE, INVADO, VOSTER, GERDA

VRATA – sekční – rolovací
ŽALUZIE – PŘEDOKENNÍ ROLETY – NOVINKA ROLETKY DEN A NOC  

– SÍTĚ PROTI HMYZU – PARAPETY – MARKÝZY

NEJLEVNĚJŠÍ V REGIONU!

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.)

KUCHAŘE / KUCHAŘKU

v Náchodě

Z důvodu rozšíření
 kolektivu přijme

na HPP samostatnost, 
praxe v oboru podmínkou

tel. 608 277 340 
nebo osobně na hotelu 

u p. Tomáše Hynka

Vozy ŠKODA bez akontace, 
bez starostí, snadno.

MÁME 
PRO VÁS 
NOVÉ  !

Dělejte si radost novým autem častěji! Se službou 
ŠKODA Bez starostí můžete mít každé 2 nebo 3 roky 
úplně nový vůz ŠKODA Fabia, Rapid, Rapid Spaceback, 
Octavia, Yeti či Superb. Bez akontace a bez starostí 
od nás odjedete autem s klimatizací, metalickým lakem, 
koly z lehké slitiny, rádiem s Bluetooth, kompletním 
pojištěním, servisem a sadou zimních kol včetně přezutí 
– a to za cenu již od 5 299 Kč na 36 měsíců. Objevte 
celou nabídku na www.skodabezstarosti.cz nebo se s ní 
seznamte přímo u nás.

skodabezstarosti.cz

Produkt je nabízen společností ŠkoFIN s.r.o., IČ: 45805369, se sídlem Pekařská 6, 155 00  Praha 5 (dále jen „ŠkoFIN s.r.o.”). Tato indikativní 
nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. 
a druhou stranou závazkový vztah. Detailní nabídka je k dispozici u smluvního partnera ŠKODA a ŠkoFIN s.r.o. nebo na webových stránkách 
skodabezstarosti.cz. Na poskytnutí produktu nevzniká právní nárok, každá zpracovaná nabídka (kalkulace) podléhá individuálnímu schválení.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTO-BRANKA Náchod
Českoskalická 1743
547 01  Náchod
Tel.: 494 770 700
www.autobranka.cz
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PRÁZDNINOVÝ PŘIVÝDĚLEK
Hledáme spolehlivého distributora novin ECHO o prázdninách 

pro následující oblasti:
Náchod – sídliště Běloveská + část Pražské, sídliště SUN, Staré Město – Skalka.

Roznáška do jednotlivých schránek v termínech 
22 - 23. 7., 5. - 6. 8., 19. - 20. 8. 

Bližší info SMS na 602 103 775 nebo e-mail: echo@novinyecho.cz

 Na  nádvoří broumovského kláštera 
se ve dnech 19.7 .- 23.7. uskuteční pře-
hlídka divadelní tvorby pod názvem 
Malé letní divadlení. Těšit se můžete 
na  klasické i  moderní divadelní kusy 
s  těmito názvy: O  tlustém Honzovi, 
Příběh nečekaných konců, Když ty, 
tak já taky, Husí krky, Panna a netvor 
či Manželský čtyřúhelník. Cena per-
manentky  na  všechna představení je 
450,-Kč. 

Malé letní divadlení

 Již 2. ročník akce Se starostou 
do  pevnosti se uskuteční v  sobotu 
20. srpna v  areálu československého 
předválečného opevnění  na  Dobro-
šově. Průvodcem vám bude náchod-
ský starosta Jan Birke. Kromě samot-
né prohlídky expozice je připraven 
i doprovodný program. 

Se starostou 
do pevnosti

Jarmila Zemánková, 
Tyršova ul. 65, Náchod 

(vjezd na náměstí TGM)
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VZPOMÍNKA
Dne 8.července 2016 by oslavil 100.narozeniny 

pan Vojtěch Štantejský z Vysokova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Děti a vnoučata.

Dobří a poctiví lidé v Náchodě ještě 
žijí. Mnou, ve spěchu, zapomenutou 
kabelku v obchodě v pátek 24.6.2016 
někdo takový odevzdal u pokladny. 
Jemu (jí) patří můj ve-
liký dík a  přání všeho 
dobrého. M.R. 

Vážení,

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Větší rodinný dům s bazénem umís-
těný v klidné lokalitě ve Velkém 
Dřevíči. Stavba prošla rozsáhlou rekon-
strukcí, při které byla vyměněna okna, vy-
budovány koupelny, opraveny podlahové 
krytiny (dlažba a parkety).Cena: 3 490 000,- 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
Rekonstruovaný rodinný dům s klimatizací v Bohuslavicích. 7 místností................................ 2 900 000,- Kč
Rodinný dům se zahradou v Červeném Kostelci, dvě podlaží, podsklepený ............................ 1 750 000,- Kč

V letošním roce připravila Náchodská 
divadelní  scéna pro své diváky v čes-
ké premiéře poetickou hru Alejandra 
Casony „Třetí slovo“. Po půlroční po-
ctivé práci je příjemné zjištění, že se 
představení líbilo a  v  návštěvnících 
zanechalo příjemnou ozvěnu krásy, 
laskavosti a opravdovosti. První před-
stavení se hrálo 21. června a v hledišti 
se sešli všichni naši přátelé, nadšenci, 
fandové – a  ti, kteří nemají divadelní 
předplatné. A bylo jich více, než jsme 
čekali a byli výborným publikem , cit-
livě reagujícím na sebemenší záchvěvy 
z  jeviště směrem  k  nim.  22. června 
patřil divadelní sál stálým divadel-
ním předplatitelům. Bylo to poslední 
představení v  cyklu, venku panovalo 
tropické počasí – ale  přesto byl sál té-
měř zcela zaplněn a  z  reakce  diváků 
a závěrečného potlesku byli i tentokrát 
spokojeni.
Věřte, je opravdu milé potkávat na uli-
ci, v obchodě i jinde lidi, kteří k Vám 
jdou s úsměvem na rtech a poděková-
ním za  krásný večer! A  protože jsme 

my i  naši diváci převážně náchoďáci, 
jsou ta setkání více než častá. A ti, kteří 
z  nějakých důvodů představení nevi-
děli, už si zjišťují další reprízu, /ta bude 
pravděpodobně na  podzim/. Děku-
jeme všem našim milým příznivcům 
za uznání a potlesk, -který je jak zná-

mo jedinou odměnou amatérských di-
vadelníků- a přejeme jim krásné proži-
tí letních dnů a dovolených a těšíme se 
na další setkání v našem krásném se-
cesním  divadle v Beránku v Náchodě.

Za Náchodskou divadelní scénu   
Renáta Klicperová

Cassonovo „Třetí slovo“ se líbilo

Leona Francová, žákyně oboru Ces-
tovní ruch, střední školy Academia 
Mercurii v  Náchodě se zúčastnila 
XIX. ročníku výtvarné soutěže "Sto-
py Karla IV. na území Čech, Moravy 
a Slezska od středověku po součas-
nost", kterou vyhlásil Klub ekologic-
ké výchovy pod záštitou UNESCO. 
Dne 16. června 2016 převzala oce-
nění za  zpracování propagačního 
letáku k příležitosti 700. výročí na-
rození Karla IV.  Slavnostní vyhláše-
ní výsledků a předání cen se konalo 
na  Ministerstvu zahraničních věcí 
ČR v  budově Černínského paláce, 

u  příležitosti Světového dne život-
ního prostředí OSN, za  účasti VIP 
hostů z  České komise UNESCO, 
Zeleného kříže, MŠMT a  dalších 
organizací.  Součástí programu byla 
prohlídka reprezentačních prostor 
Černínského paláce.
V nabyté konkurenci obsadila Leo-
na 2. místo. Porota hodnotila přes 
500 výtvarných a  literárních prací 
žáků z  38 základních a  středních 
škol z celé České republiky. Tohoto 
umístění si velice vážíme a  Leoně 
gratulujeme.          
 Ing. Jaroslava Teuberová

Žákyně Academia Mercurii převzala ocenění v Černínském paláci

 V  období léta potkáte na  ko-
lejích v  našem regionu nejen 
moderní vlaky, ale i  historické 
soupravy. V  rámci výletů parní-
mi vlaky se vám představí  i  lo-
komotiva zvaná „Kafemlejnek“ 
z  roku 1913. Výlet s  ní si může-
te udělat například 30. července 
na  trati Jaroměř – Česká Skalice 
– Hronov. 

Výletní
parní vlaky

Poznámka: 
5. 9. zahájí kroužek angličtiny pro pokročilé;
12. 9. nejpozději předat přihlášky s 50% zálohou na wellness pobyt v hotelu 
MAS v Sezimově Ústí, který máme domluven od 12. do 19. 2. 2017;
21. 9. pojedeme na zájezd „Olomoucko“, který je již plně obsazen.

Na shledání s vámi se těší členové výboru MO SD ČR v Náchodě

Senior klub v Náchodě „HARMONIE 2“

Místní organizace Svazu důchodců v  Náchodě přeje všem přízniv-
cům programů v klubovně Harmonie 2  krásné prázdninové měsíce 

a sejdeme se zde opět v září.

ČERVENEC A SRPEN 2016CHYBÍŠ NÁM
Dne 9. 7. 2016 uplynou 2 roky, kdy nás navždy opustil 

náš milovaný manžel, tatínek, syn,  bratr a dědeček, 
pan Zdeněk  Pinkava.

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

Manželka Ludmila, maminka Věra, děti Petr, 
Radim a Lenka s rodinami a bratr Jaroslav

VZPOMÍNKA
Dne 12. 7. 2016 uplynou dva roky, 

kdy nás navždy opustil
 pan Bohumil Diviš z Adršpachu.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.   

 Rodina

VZPOMÍNKA
Dne 3. července 2016 
uplynul jeden smutný 

rok, kdy nás navždy 
ve věku 43 let opustil 

na zákeřnou nemoc 
náš milovaný syn 
Robert Forman.

Dne 8. srpna 2016 uplyne 
jeden smutný rok, kdy navždy odešla drahá 

manželka Anna Formanová z Kramolny.
Kdo jste je znali, vzpomeňte se mnou      

 manžel Jaroslav Forman

manželka Anna Formanová z Kramolny.

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 5. července 2016 uplynul jeden smutný rok, 

kdy nás navždy opustil pracovitý a skromný člověk, 
pan Robert Šorfa ze Suchého Dolu.

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

Bratr Jiří s rodinou

VZPOMÍNKA
Dne 14. července 2016 by se dožila 96 let 

paní Marie Polcová – Frintová 
(† 22.11.2012).

Vzpomeňte s námi na dobrou a trpělivou ženu.

Stále vzpomínají pečovatel a přátelé.



 Noviny ECHO vás pravidelně in-
formují o postupu hledání tzv. Zlaté-
ho vlaku, který měl „zmizet“ na konci 
druhé světové války na trati Wroclaw 
– Walbrzych i  s  nákladem nacisty 
uloupeného zlata a  dalších cenností. 
Posunem v  projektu hledání legen-
dární vlakové soupravy je zpráva, 
že se tým hledačů konečně dohodl 
s  úřady na  realizaci výkopů na  kilo-
metru č. 65 zmiňovaného traťového 
úseku. Práce by měly začít v  srpnu 
a gordicky zauzlená otázka, zda Zlatý 
vlak existuje či nikoli,  bude snad ko-
nečně rozetnuta. 

Na téma Zlatý vlak
Vážení přátelé dobré hudby, koupání a příjemného posezení, 

zveme Vás na skvělé hudební akce, pořádané 
v areálu přírodního koupaliště ve Starkoči. Přijďte posedět, 

poslechnout si živou hudbu, vypít pár drinků nebo se i vykoupat. 

Každou neděli od 15:00h. hrají tyto oblíbené kapely: 
10. 7. 2016 country-folková kapela, která pohladí Splav

17. 7. 2016 hudební bramboračku hrající kapela Vertigo Sakulente
24. 7. 2016 taneční a lidovou hudbu hrající kapela Ano

31. 7. 2016 oblíbená kapela Tak jako dřív

Vstupné dobrovolné. Celý program na www.koupalistestarkoc.wz.cz
Dne 16.7.2016 dětské odpoledne se spoustou her a soutěží o ceny.

Dále se zde v sobotu 23.7.2016 od 20:30h. koná koncert kapely Slza,
 kde zahrají písně Lhůta záruční, Celibát,.... 

Předprodej na Ticketstream nebo o víkendu v areálu koupaliště. Těšíme se na Vás.

VZPOMÍNKA
Dne 8. července 2016 by oslavil 76. narozeniny

 pan Jiří Šolc z Náchoda.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.

Stále vzpomínají synové Jiří, Jan a Aleš.
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O rozumu, emocích a proměnách čínského draka

Regionální poslanecká kancelář Jana Birke  www.janbirke.cz

Soudobá Čína budí emoce. Jsme toho 
svědkem v  médiích a  různých ko-
mentářích. Čína by však v nás neměla 
probouzet emoce, spíše rozum – a ten 
říká, že se tato  obrovská země mění 
nikoli každým rokem, ale doslova ka-
ždým dnem. Čína se otevřela světu, 
sází na pragmatické ekonomické zře-
tele, kterými moudře zvyšuje i  svoji 
vnitřní politickou a  společenskou 
stabilitu. Čína aktivně spoluvytváří 
naši globální současnost a v budouc-
nu se bude její vliv na  světové dění 
nadále zvyšovat. Už dávno to není ta 
exotická země za Velkou zdí. Vím to 
z vlastní zkušenosti. Při každé návště-
vě Číny žasnu nad tempem proměn, 
kterými její ekonomika a  společnost 
procházejí. Aktivně se také podílím 
na  projektech, jež spolupráci České 
republiky a  Čínské lidové republiky 
prohlubují. Na  čínském trhu se daří 
mnoha českým � rmám. Ekonomická 
spolupráce však nemá jednosměrný 
charakter. Čínské investice podpo-

rují fungování i naší ekonomiky. Pro 
příklady v našem okolí rozhodně ne-
musíme chodit daleko. Stačí si připo-
menout čínské investice  do výrobce 
automobilových těsnění společnosti 
Saar Gummi Czech Červený Koste-

lec, která je významným stabilizač-
ním prvkem na  regionálním trhu 
práce. Krajská metropole Hradec 
Králové je zase místem, kde se slib-
ně rozvíjí Česko – čínské centrum 
tradiční čínské medicíny. Ostatně, 
i  spolupráce v  oblasti zdravotnictví 
byla jedním z témat červnové návště-
vy české vládní delegace v Číně, které 

jsem se zúčastnil.  Řada obchodních 
a  politických jednání potvrdila fakt, 
že Čína je pro Českou republiku 
nejvýznamnějším mimoevropským 
obchodním partnerem. Výsledkem 
jsou desítky nových smluv, prohlu-

bování spolupráce v  letectví, lázeň-
ství, � nanční sféře i  již zmiňovaném 
zdravotnictví. Emoce někomu možná 
říkají, aby se obával čínského draka. 
Rozum ale říká, že v čínské mytologii 
je drak zejména symbolem novátor-
ství, podnikavosti, pružnosti a  sebe-
jistoty. A taková je soudobá Čína! 
 Jan Birke  

PRUŽNOST, PODNIKAVOST A SEBEJISTOTA

Při návštěvě Číny jsem měl tu čest pozdravit se osobně i s předsedou  vlády 
panem Li Keqiangem. Česká republika se na návštěvě prezentovala na platfor-
mě 16 + 1 (společné setkání Číny s vrcholnými představiteli 16 zemí střední 
a východní Evropy.) 

Roco

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

Kladská 106, 547 01 Náchod

doprava a montáž 
po celé ČR zdarma 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

Potřebujete
půjčit peníze?

Telefon 774 061 137

•  

•  

•

STAÈÍ

AVOLATZ

HOTOVOST

NA 13 A 16 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177

WWW.SMARTPUJCKA.CZ

AŽ  70.000 KÈ

• denní menu od 80,- Kč
• večerní výběr jídel od 90,- Kč
• letní zahrádka
• dětské hřiště
• salonek 50 míst
• restaurace 50 míst
• ubytování v nově rekonstru-

ovaných pokojích
• zajištění svateb, večírků, 

školních srazů
• parkování přímo u hotelu 

zdarma

ZÁMECKÝ HOTEL U RAJSKÝCH
Smiřických 1280

547 01 Náchod   
Tel. 491 426 503, 722 927 488

www.zameckyhotel-nachod.cz

 

BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ
PLASTOVÉ NÁDRŽE

výroba • montáž  • servis
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Právě hledáme 
obchodní zástupce 

Naše pobočky najdete na 
www.podnikamsprovidentem.cz 

Den otevřených dveří 
na pobočkách každý 
čtvrtek od 16:00 hodin. 

Jsme jednička na 
nebankovním trhu
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www.manpower.cz

NABÍRÁME 
pro ŠKODA AUTO 
Kvasiny

OPERÁTOR VÝROBY 
V PROVOZECH SVAŘOVNY, 
LAKOVNY NEBO MONTÁŽE Kontakt:

T: 702 189 414, 491 204 029
E: andrea.kulichova@manpower.cz

Nabízíme:
• výdělek až 28 000 Kč, 

od 1. 1. 2017 až 30 000 Kč 
hrubého měsíčně

• ubytování zajištěno s příspěvkem
• svozové trasy ze směrů: Králíky, 

Náchod, Hradec Králové, 
Klodzko

!!! HLEDÁ SE MAJITEL !!! 

Fenečka byla nalezena 21.6.2016 
v České Skalici, nyní je u nás v útulku. 
Je hodná, přátelská, mazlivá, čistotná. 
V  kotci naříká. Je trošku vykrme-
ná, takže se u  někoho měla dobře. 
Na  krku měla polostahovací obojek 
(část látková, část řetízková). Na hrud-
níku má pár bílých chloupků. Pokud 
víte, komu by mohla patřit, volejte

Městský útulek Broumov, 
Jana Slováková 721 543 498

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

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

TEL.: 722 907 510 

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858
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* Nechcete být sám - sama? Nabízíme 
Vám příležitost nalézt životního partne-
ra. Seznamovací agentura IRENA, Náchod. 
TEL.:736 768 114

* Muž 46 hledá sportovně založenou ženu 
přiměřeného věku z Náchoda a okolí. TEL.: 
776 808 802

* PRONAJMU 2+KK VE  STÁRKOVĚ 
NA  NÁMĚSTÍ.Byt 43 m2 je po  rekonstrukci 
částečně vybaven. Cena 3.800,-+1.800,-(inka-
so).RK nevolat, kauce nutná.Tel.602 133  173 
Email:renestarkov@seznam.cz
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 2+kk 
v  osobním vlastnictví v  Hronově v  Jungma-
nnově ulici. Nové rozvody el., vody, odpadu, 
nové omítky, okna, podlahy, koupelna a  WC. 
Výměra bytu 37 m². Tel. 774 311 404  , RK ne-
volat. Cena:  595 000,- Kč
* Prodám zrekonstruovaný zděný byt 2+kk 
v  osobním vlastnictví v  Hronově v  Jungma-
nnově ulici. Nové rozvody el., vody, odpadu, 
nové omítky, okna, podlahy, koupelna a  WC. 
Výměra bytu 53 m².Tel. 774 311 404  , RK ne-
volat Cena:  895 000,- Kč
*Prodám  zděný byt 3+1 v osobním vlastnic-
tví 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
*Pronajmu byt 1+1  ve  Velkém Poříčí, nově 
opravený, nová kuchyně, plastová okna.Byt je 
v  přízemí. Vytápění paušálně 1  500,- Kč/měs. 
Vhodné spíše pro dvě osoby.Tel. 777 602 884  , 
RK nevolat.Cena:  4 500,- Kč + služby
*Pronájem nového bytu 3+kk na Komenské-
ho v  Náchodě. Plovoucí podlahy, nová ku-
chyň, poloha na jih. Cena 6000,- + 1800,- služ-
by, kauce 15.000,- 602247247
* Pronájem zrekonstruovaného bytu 2+kk 
s garáží o dvou stání na Lipím. Tel. 602474737
*Prodám zrekonstruovaný byt 3+1 v OV v Hro-
nově. Tel. 775 506 611.

* Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 v  Ná-
chodě  5 min od centra, 1 min. od ZŠ Ko-
menského Nájem 4  500 + inkaso. Vratná 
kauce  15 000 Kč.  Volný od 1.8.2016.  Tel. 
605 073 824,  martasek.b@seznam.cz

* Pronajmu slunný byt v Náchodě 2+1 v klidné 
lokalitě, moc hezké bydlení, 10 min do centra, 
k bytu náleží sklep, kůlna, nájem 4000+energie, 
vratná kauce 15000,-. TEL.: 604 304 754
* Hledám do  dlouhodobého pronájmu 
2+1(2+kk)Adršpach, Teplice n/M,Broumov-bez 
kauce.e-mail: teplice.n.m.pronajem@seznam.cz
*Byt 3+1 dlouhodobě pronajmu. Nové Město 
n.M. Nájem 5000Kč. Vratná kauce 15000Kč. 
Tel.732 284 594
*PRONAJMU BYT 2+KK VE  STARKO-
VĚ NA  NÁMĚSTÍ. Byt je po  rekonstruk-
ci, částečně zařízen (lednička,pračka). Cena 
3.800,-+1.800,-inkaso. Kauce nutná, RK nevolat 
! Tel.602133173, Email:renestarkov@seznam.cz
* Prodám polovinu bytu v  OV, Nové Město 
nad Metují, klidná čtvrť, Na  Bořetíně, SPĚ-
CHÁ! Výhodná cena. Tel. 734 359 785
* Pronajmeme byt 3+kk, 73 m2 v  secesním 
domě na Kamenici v Náchodě, 2.patro, nájem 
5,300Kč+energie, jistota 25 t.Kč. Pravidelný do-
statečný příjem podmínkou! Tel.: 602 575 252
* Pronájem bytu 1 + kk v  Náchodě, 40 m2, 
na  sídlišti u  nemocnice, nízké náklady, vol-
ný ihned, pouze slušným lidem. Vratná kauce 
10.000 Kč. Tel. 604 437 128
* Do  osobního vlastnictví prodáme byt 3+1 
v Náchodě, Václavická 1715, 4.patro. Cena 890 
tis.Kč. TEL.:733 131 189
* Prodám nový družstevní byt 3+kk na krás-
ném místě v Náchodě s vyhrazeným parková-
ním. Ihned volný, za cenu 860 tisíc Kč. kontakt 
733 131 189.
* V  Náchodě prodám nový družstevní níz-
koenergetický byt 1+kk blízko centra města 
včetně parkovacího stání. Cena Kč 490 tisíc. 
K okamžitému nastěhování. Info 730 517 357.
* Prodám nový družstevní byt 2+kk v Nácho-
dě - levně. Cena 690 tisíc korun. Nízké pro-
vozní náklady. Parkování na vlastním pozem-
ku. Volejte 733 735 709.
* Koupíme byt v osobním vlastnictví v okre-
se Náchod výhradně ve správě SBD Náchod. 
Uveďte cenu, velikost bytu a  jeho vybavení, 
adresu a  podlaží. Platba v  hotovosti. Kontakt: 
gorceous@seznam.cz

*P R O D Á M  zahradu v Náchodě na Kašparáku 
355 m2, samostatně oplocena (není v kolonii), pří-
pojka vody+elektro, možnost stavby pro bydlení. 
Cena 259 tis. Tel. 735 827 880 (RK nevolat)
* Prodáme zahrádku v  Hronově, kolonie 
nad Kovošrotem. Tel. 775  506  611 nebo 
776 896 219.
*Prodám zahradu (260m2) v  zahrádkářské 
kolonii v Radvanicích v Čechách. Voda i elek-
trika na pozemku. Foto na vyžádání. Cena do-
hodou. Tel.: 731 188 066

* Koupím staré, nepotřebné i  poškozené 
věci. Hračky zn.ITES, KDN aj..vláčky TT, 
HO, MERKUR aj.aj., starožitný a  chro-
movaný nábytek, hudební nástroje, ho-
diny, hodinky, fotoaparáty, rádia, voj.věci, 
obrazy, porcelán, automoto díly, atd.. Než 
něco vyhodíte, volejte 608 811 683

* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUŇ-
ŤA aj.staré časopisy, komiksy, knihy, celé 
knihovny, pohledy, známky, plakáty, aj.pa-
pírový materiál, bankovky, mince, LP des-
ky, CD atd. TEL.:777 579 920

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

*Žena v ID hledá spolehlivého řidiče na tra-
su Náchod - Praha a zpět (cca 4x ročně). Tel. 
737906436, volejte 8 -17h.

* Hledá se nová instruktorka/instruktor 
skupinového cvičení do  studia Bavte se 
pohybem. Požadujeme zodpovědnost, lo-
ajálnost. Kontakt : 775 602 887

*Přijmu brigádníka na  výpomoc při opravě 
rodinného domu v obci Jizbice, i na pár hodin 
denně, nabízím 60,- Kč/h. Tel: 775 959 962
*Hledáme kolegyni do zavedeného květinář-
ství v  Červeném Kostelci na  zkrácenou pra-
covní dobu.  Kontakt 604 500 980
*Sháníme doučování předmětu mechanika 
pro střední průmyslovou školu  - I. ročník, 
v průběhu letních prázdnin. Tel. 602 451 550
* Přijmeme na  rozvoz knih ženy i  muže 
(vhodné i pro seniory) 15 - 20 tis. Kč měsíčně. 
TEL.:777 803 359
* Výměna autogenu (kyslík, acetylen). 
TEL.:777 590 755

* Koupím menší vůz - Fabia, Kia Picanto, 
Mazda atp. (cena 60 000 - 80 000,-Kč). Nabíd-
něte na tel. 777 132 430

*Daruji koťata, stáří 2 měsíce, odběr ihned. 
Odčervená. Hronov. TEL.: 731 934 758

* Prodám chatu v  Náchodě:vlast.pozemek 
350m2, voda, el., krb, slunná lokalita, krásný 
výhled, klid, dobrá dostupnost.Cena 398tis.Kč. 
Tel.608 141 035
* Přímý majitel prodá zahradu se vzrostlý-
mi stromy, přes 2000 m2, se studnou, malým 
domkem 1+1, garáž, půda, v  lese u  Nového 
Města n.Met. Tel. 728 792 147, RK nevolat!
* Pronajmu zahrádku na Kramolně - za údrž-
bu a polovinu úrody. Tel. 777 132 430
* Prodám stavební pozemek s  protékajícím 
potokem, možnost zhotovení rybníku, 2500 
m2 na  okraji obce Dolní Radechová. Asfalto-
vá cesta až na  pozemek. Cena 990  000,-Kč. 
TEL.:608 66 77 30

* Přenechám zavedenou prosperující pro-
vozovnu s občerstvením v Náchodě. Info 
na tel. 777 576 056

* PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTO-
RU 12m2(VHODNÉ JAKO KANCELÁŘ, 
DROBNÉ SLUŽBY APOD.) V  CENTRU 
NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ ,NERU-
DOVA 330 VOLNÉ OD  1.7.2016. TEL.: 
777 086 388

* Prodám kosmetický salon-funkční 
vybavení , v  bílém provedení,služby 
manikúra, modeláž nehtů, masáže, 
pedikúra, kosmetika. Cena dohodou.  
Volejte 773  237  128 jen vážné zájem-
kyně

*Pronajmu zrekonstruované obchodní 
prostory v  Náchodě v  řemeslnickém cen-
tru. Možnost pronájmu dvou prostorů 
o  výměře cca 180 m² ( 22  000,- Kč/měs.) 
a 40 m²  ( 9 900,- Kč/měs.), vlastní soc. zaří-
zení. Tel. 777 602 884  , RK nevolat
* Pronajmu kancelářské a obchodní prostory 
v Novém Městě n.M. TEL.:603 434 073
* Pronájem kancelářských nebo pro-
dejních prostorů v  Náchodě, 21m2. Tel. 
604 437 128
* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUTNO-
VĚ NA  KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 
ZN.DOBRÁ ADRESA  NÁJEMNÉ 3.200,-Kč ; 
INFO  777 302 483
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kame-
nici ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou 
k dispozici. Velikost 28 m2 a 16 m2. Nyní vý-
razná SLEVA. Telefon 777 152 750 v pracovní 
dny
* Pronajmeme volné prostory pro provoz 
kavárny, jiných obchodních služeb nebo 
pohybových aktivit jako cvičení, fitcentrum 
a  jiné služby. Prostory se nachází na  Kame-
nici v  Náchodě v  I.patře se samostatným 
vchodem. Investice do  zařízení a  vybavení 
provozu jsou nutné. TEL.:777 152 750 v pra-
covní dny

*Prodám ptačí klec na kolečkách – v.160 cm, 
š. 58 cm, hl. 48 cm. Cena 1700,-Kč. TEL.: 
774 337 024
*Prodám kůzle 400,-Kč. U  Police n.M.. 
TEL.:731 336 330

*PRODÁM – do traktoru  nebo osobních aut  
větráky  12 voltů– více kusů, zpětná zrcátka 
do  traktoru nebo nákladních aut, pískovcový 
žlab, paroží jelenů – 7 kusů – leváků. TEL.: 
603 374 471
*Prodám ve  velmi dobrém stavu průmyslo-
vý třínítí overlock zn. Textima Č. Kostelec. 
Tel.733 644 018
* Prodám výfuk na  seno i  s  trubama. Cena 
3.000 Kč při rychlém jednání sleva. Nakladač 
500 za traktor, cena 20.000,-, při rychlém jed-
nání sleva. Tel. 602 959 862
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. Zá-
jemci volejte 720 581 277
* Prodej dřeva - metrové i  štípané. TEL.: 
777 690 390
* Prodám palivové dřevo v  metrech. Nové 
Město a okolí. TEL.: 776 327 208

* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty a  pří-
slušenství - objektivy, staré fotogra� e, re-
klamní fotogra� cké materiály. Hodinky PRIM 
a náhradní díly na hodinky PRIM. Platba v ho-
tovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, uniformy, vy-
znamenání i z období socialismu v jakémkoli 
stavu. TEL.:603 549 451
* Koupím starý betlém, vánoční ozdoby a vše 
o Vánocích. TEL.:722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou pozustalost. 
TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotogra� e, fotoaparáty, vy-
znamenání, mince a  bankovky, pohlednice 
a známky. TEL.:724 020 858

BYTY

SEZNÁMENÍ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Farní charita Náchod 
hledá pro své sociální zařízení Dům na půli cesty - Náchod  
pracovníka/pracovnici na pozici 

VEDOUCÍ STŘEDISKA 
Požadavky: VŠ nebo VOŠ, minimálně střední vzdělání s maturitou  
(výhodou je vzdělání v oboru), dále bezúhonnost, zodpovědnost, 
komunikativnost, časová flexibilita, samostatnost, spolehlivost, 
schopnost týmové i samostatné práce, znalost obsluhy PC, ŘP sk. B.  
 

Místo pracoviště: sociální zařízení v Náchodě. 
Práce na plný pracovní úvazek. 
 
Dále hledáme pro samostatnou i týmovou činnost v organizaci 
PRACOVNÍKA/PRACOVNICI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH  
a SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA/PRACOVNICI 
Požadavky: SŠ s maturitou nebo VOŠ, příp. VŠ,   
(výhodou je odb. vzdělání dle zák. 108/2006 Sb.), dále bezúhonnost, 
zodpovědnost, komunikativnost, časová flexibilita, spolehlivost, 
schopnost týmové i samostatné práce, zákl. obsluha PC, příp. ŘP sk. B.  
 

Místo pracoviště: sociální zařízení v Náchodě. 
Práce na plný pracovní úvazek v nepřetržitém provozu. 
 
Máte-li zájem o některou z výše uvedených  
pracovních nabídek, dostavte se na jedno  
z informačních setkání uchazečů 
dne 20. 7. 2016 v 10:00 nebo v 15:00 hod. 
v objektu Farní charity Náchod, Mlýnská 189, Náchod, 
žlutý vícepatrový dům s průjezdem (Caritas). 
 

S sebou přineste strukturovaný životopis a fotografii. 
Další informace o organizaci: www.charitanachod.cz, http://nachod.charita.cz 
Nemůžete-li se dostavit, kontaktujte nás na tel.: 776 339 339 ved. org. 
 

SUPER LAST MINUTE
ITÁLIE - KEMP MARE PINETA 

29. ČERVENCE - 7. SRPNA
Autobusem z Náchoda a okolí 
Cena: 5 400 Kč/dospělí, 4 900 Kč/dítě
Možnost zakoupení plné penze: 1 600 Kč
Cena zahrnuje: 7x ubytování v  mobil-home, 
autobusovou dopravu, služby delegáta.

Rezervace v CK SONA 
Poděbradova 211, Náchod 

na tel. 606 073 615 
nebo sona@sonatour.cz

www.sonatour.cz

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY
WWW.LTIZOLACE.CZ        
TEL.736 603 169

Kadeřnictví NATÁČKA
přijme  
KADEŘNICI S PRAXÍ
Náchod
Tel. 776 00 13 23

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
              

     
   

   
   P

OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10



Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 
STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCESTĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

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.

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbraně, mince, 
hodinky, známky, odznaky apod.

ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 
NÁCHOD, TEL. 606 564 930
Výkup i z pozůstalosti, z půdy, 

i při stěhování.
PO - ČT 9.00 - 16.00 

Dopravní � rma 
přijme řidiče MKD.
Dobré platové podmínky,
každý týden doma.

Praxe minimálně dva roky.
Info 602 158 418

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

KOMŮRKOVÉ DESKY 
Tl. 10mm, čiré, cena 198,-Kč/m2 bez DPH, 
239,-Kč s DPH. Desky Makrolon, Marlon, 

všechny barvy. Trapézové desky na přístřeš-
ky. PLEXISKLO, desky na míru. Skleníky, 

zahradní domky, stříšky.  MONTÁŽE desek. 
Tel. 777200866, email: info@benocz.cz. 

BENO CZ Hronov. (U nádraží českých drah.)

KOUPÍM starý nábytek, skříně, 
truhly atd... půdní veteš, hrač-
ky, obrazy, porcelán, vše staré. 

V případě zájmu
vyklidím Vaši nemovitost. 

Dobře zaplatím. Tel. 777 200 126

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

 TEL.: 722 907 510

VÝROBA PŘESNÝCH
 AUTOPOTAHŮ

na zakázku z kvalitních materiálů
K Brodu 391 Náchod – Běloves
Tel. 606 299 945, 491 427 628

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

Tel: 776227724, 8 let zkušeností
Zainvestujte 

a prodlužte svému vozu životnost...

Ochranné nástřiky podvozků a dutin 
vozidel antikorozními vosky, 

nebo i jinými materiály 
dle Vašich požadavků

Cena se odvíjí od velikosti vozu 
a použitého materiálu
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 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

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

navštivte RivCo Náchod, s.r.o. - 20 let v Náchodě

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

rivco@cmail.cz 491 421 550, 604 233 900 rivco@cmail.cz 491 421 550, 604 233 900 rivco@cmail.cz 491 421 550, 604 233 900 

VYKUPUJEME STAROŽITNÝ NÁBYTEK A STAROŽITNOSTI
Vykupujeme nábytek, obrazy,hodiny, sklo, porcelán, 
dřevo, pohlednice, zbraně, staré motocykly, nábytek 

z chromových trubek do r.1970
LUBOŠ ADAMEC 
Malecí 577, Nové Město nad Metují
Mob. 774 040 146
e-mail: lubos.adamec74@email.cz

PLATBA HOTOVĚ, ODVOZ ZAJIŠTĚN

VÝVOJOVÝ TECHNOLOG / TECHNOLOŽKA
Požadujeme:
• vzdělání VŠ technického směru, nejlépe strojní 
• aktivní znalost AJ nebo NJ, znalost dalšího jazyka výhodou
• řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič
• uživatelskou znalost MS O�  ce a AutoCad

ELEKTRIKÁŘ
Požadujeme:
• vzdělání SO, vyučen v oboru elektro, slaboproud  
• vyhl. 50/78 Sb., § 6
• praxe v oboru výhodou

OPERÁTOR VÝROBY
Požadujeme:       
• vzdělání SO, výuční list  
• fyzická zdatnost, spolehlivost

KUCHAŘ/KUCHAŘKA
Požadujeme:       
• vzdělání SO, výuční list v oboru kuchař 

Nabízíme:
• zázemí stabilní společnosti
• odpovídající � nanční ohodnocení
• místo výkonu práce Náchod nebo Velké Poříčí

KONTAKT PRO ZASLÁNÍ ŽIVOTOPISU:
jana.kobrova@rubena.cgs.cz, radka.balcarova@rubena.cgs.cz
tel.: 736 746 678, 491 447 202, 491 447 206
RUBENA a. s., Českých bratří 338, 547 36 Náchod

RUBENA a. s. přijme zaměstnance na pozice:

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 8. 2016 r.

AQUA PARK
Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

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.
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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

TEL.: 602 145 222

NALOŽTE NÁM 
CO UNESEME

Provádíme zemní práce 
smykovým nakladačem
BOBCAT.

Nakládání a rovnání 
zeminy a jiných 
sypkých materiálů.

Vytrháváme 
kořeny.

BABÍ – PAVLIŠOVSKÁ LOUKA
Výuka na jízdárně, vyjížďky po okolí

Tréninkové hodiny – zkušená trenérka

PRO MALÉ DĚTI 
– jízdy na ponících i koních

Otevřeno denně od JARA do PODZIMU
Rezervace na tel. 608 667 732 p. Prouza

VYJÍŽĎKY 
NA KONÍCH

V letním období mají  dospělí  dovo-
lenou,  děti prázdniny.  Pro všechny 
je důležitá  dobrá funkce  imunitní-
ho systému. Na zvýšení imunity  ne-
existuje   žádný  universální  lék . Ale  
je   vědecky dokázáno , že  homeopa-
ticky  vysoko ředěné látky  pozitiv-
ně  ovlivňují  imunitní systém.  Stav 
snížené imunity  nelze podceňovat,  
je třeba se léčit  u  lékaře homeopa-
ta,  který  zhodnotí  jak možnosti 
homeopatie , tak i  klasické  léčby. 
Důležitý  je rovněž  způsob života 
:  dostatek vitamínů a  minerálních 
látek  v přírodní  formě, přísun teku-
tin,  dostatek  odpočinku, přiměřená  
fyzická aktivita  a  zvládání  streso-
vých  situací.  Na  zvýšení  imunity  
se doporučuje užívání bylinky  Echi-
nacea, ve formě kapek   pro dospělé 
i  děti . Užívá se  homeopaticky lék  
Echinacea  angustifolia  5 ch   5 gra-
nuli   1x denně  delší dobu.  V  let-
ním období  mohou vznikat různé 
obtíže, obzvlášť,  když člověk  ces-
tuje . Například  trávicí obtíže, jako  
bolest břicha, zvracení, průjem . Je 
třeba  obrátit se na  lékaře, včetně 
homeopata. V  akutních případech  
homeopatická léčba  poskytuje  cen-

nou pomoc . Při průjmu  užívat  léky 
:  Arsenicum album  9 ch  5 granulí  
v  rytmu  průjmovité stolice , hlavně 
po konzumaci zkaženého jídla. Nebo 
při průjmu  po  nadměrném  požití 
ovoce : Podophyllum  peltatum  15 
ch  5 granulí  po každé stolici .V let-
ním období  na  člověka  také útočí  
hmyz. Proti klíšťatům  je třeba  použít 
repelenty  a  dezinfekční prostředky, 
které koupíte v  lékárně Nebezpečné  
může být i  štípnutí hmyzem, komá-
rem, vosou  apod. Možné je užívat 
lék : Ledum  palustre  5 ch  5 granulí 
ráno a večer  během období výskytu 
hmyzu. Po  štípnutí vosou nebo vče-
lou, když se na kůži objeví otok, který 
zčervená,  pálí a svědí , je vhodné uží-
vat : Poumon histamine  15 ch  5gra-
nulí 2x denně. Apis melli� ca  15 ch  
3granule každých  20 -30 min  první 
2 hodiny , po zlepšeni stavu  5 gran. 
2x až 4x denně .Belladonna 9ch 5gran 
. každé  2 hodiny, po  zlepšeni 2x až 
4x denně. Při pokračování  potíží je 
třeba  obrátit se na lékaře -homeopa-
ta.  Přeji všem pěkné prožití  letního 
období  a hodně   zdraví .
 MUDr. L. Kulikova CSc. 
 Tel .739 169 728.

Rivet Factory Česká republika s.r.o.
provozovna: Jugoslávská 15

547 01 Náchod

PRACOVNÍK SKLADU A NÁKUPU
Požadujeme: - základní znalost AJ
- znalost práce na PC ( Excel, Word atd.)
- řidičský průkaz sk. B
-  řidičský průkaz na VZV výhodou
- samostatnost, zodpovědnost, fl exibilitu

V případě zájmu zasílejte Vaše strukturované životopisy 
na e-mail: jan.prochazka@rivetfactory.cz

Obchodní společnost nabízí možnost okamžitého nástupu na pozici:

Důležitý je způsob života

 V  klášteře v  Broumově jsou 
v  období prázdnin připraveny pro 
veřejnost  mimořádné prohlídky 
tamní klášterní písárny – scripto-
ria. Konkrétně se jedná o  termíny 
20.7., 27.7., 10.8. a 24.8. Pořádajícím 
subjektem je Agentura  pro rozvoj 
Broumovska. Pro prohlídky je nutná 
rezervace. 

Prohlídky scriptoria

 Samosprávná demokracie je ote-
vřena technickým novinkám a  ino-
vacím. Příkladem je i Česká Skalice, 
kde nyní můžete sledovat jednání 
městského zastupitelstva  on – line 
prostřednictvím sítě internetu. První 
takový přenos se uskutečnil  v rámci 
červnového jednání tamního měst-
ského zastupitelstva. 

„Zastupitelstvo 
na síti“

 Pomyslné brány Mezinárodního 
folklorního festivalu Červený Kos-
telec se v srpnu otevřou již po dvaa-
šedesáté. Sluší se tak posunout se na 
časové ose na samotný počátek tra-
dice této významné   kulturní akce a 
nechat nezasvěcené nahlédnout do 
stránek festivalové historie.  Zjistíme 
z nich, že tradici festivalu odstartova-
ly v roce 1952 slavnosti pořádané ke 

100. výročí vydání románu Babička. 
Uskutečnily se v prostorách zříce-
niny hradu Rýzmburk v Babiččině 
údolí. Na akci pořádanou Závodním 
klubem Gra� ckých tiskáren a Osvě-
tovou besedou Žernov se přišlo podí-
vat  5000 lidí! Zrodila se tradice, která 
se má stále čile k světu a proměňuje 
každý rok Červený Kostelec v pestrý 
folklorní babylon.  

Festivalová historie

 V sobotu dne 25. června proběhl na žernovském hřišti první ročník hasičské 
soutěže „Žernovský bejk“, jež spočívala ve zdolávání fyzicky dosti náročných 
disciplín jako překonávání bariéry, přemisťování osmdesátikilové � guríny, tlu-
čení obouručním kladivem, vyběhnutí do druhého poschodí žernovské roz-
hledny aj. - to vše v zásahovém oděvu s dýchacím přístrojem na zádech a v 
třicetistupňovém vedru. Uznání patří všem, kteří měli odvahu se s těmito ex-
trémními podmínkami poprat.
 Odpoledne byl veřejnosti představen historický znovuobnovený mezník U Ko-

runy - jeho význam všem přítom-
ným osvětlil místní knihovník a his-
torik Luboš Jirka.
Následoval křest a první provedení 
naší originální „hymny městyse“ - 
toho se s chutí chopily žernovské 
děti, které hymnu jak se patří pokřti-
ly a spontánně doprovodily tancem. 
Program byl zakončen koncertem 
skupiny Benjaming's clan.
 Celá akce byla velmi zdařilá, vlád-
la zde velmi příjemná atmosféra, 
začež patří dík jak organizátorům 
tak všem, kteří se zúčastnili v pozi-
ci diváků. Již teď se těšíme na druhý 
ročník.

Za občany městyse Žernov 
Jakub Kosinka, foto Luboš Jirka

Bejčit a slavit? Žernováci zvládnou obojí!
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 O  tom, že Údolní nádrž Rozkoš 
u  České Skalice je domovem kapitál-
ních rybích kousků, netřeba pochybo-
vat. Vodní plocha o  rozloze 1080 hek-
tarů poskytuje dobré podmínky i  pro 
život  největší sladkovodní ryby Evro-
py– sumce velkého (Silurus glanis). Tak 
například v  loňském roce na  Rozkoši 
chytil jeden červenokostelecký rybář 
trofejního sumce s délkou 160 centime-
trů o váze 28 kilogramů. Se sumcem se 
ve vodách přehrady potkal nedávno při 
potápění i  náš redakční kolega Mirek 

Brát. „Bylo    to v  mělké vodě  poblíž 
břehu. Pátral jsem v  potopených vět-
vích stromů spíše po štikách, které tyto 
úkryty rády vyhledávají.  Do  velkého 
sumce (viz. fotogra� e) jsem tak doslova 
narazil skly potápěčských brýlí. Myslím, 
že jsem se více lekl já, než sumec. Byl 
to opravdu pěkný kousek, když si uvě-
domíte, že pod vodou je díky zákonům 
optiky každá ryba  o  třetinu delší, než 
ve  skutečnosti“, s  úsměvem komentuje 
setkání Mirek. 
 Foto: archiv Mirka Bráta  

Sumci na Rozkoši

Živnostníkům věříme. 
Chceme je podporovat, 
ne trestat.

www.top09.cz

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

ADRESA
Čs. Bratří 498

547 01 Náchod

KONTAKT
www.elkohotel.cz
info@elkohotel.cz

tel. 608 824 331, 491 427 266ELKO
restaurace, salonek, svatby, oslavy, školení, firemní akce, školní srazy, smuteční hostiny

Hotel Elko Hotel Elko Hotel Elko Hotel Elko Hotel Elko v Náchodě
Sobotní polední menu 

* Čepujeme náchodský speciál WEIZENBIER * 
* primátorské pito * HRON 10* 
* PRIMÁTOR 11 * MALINOVKA *

* Výroba vlastníc
h hranolek a dalších dobrot.

 Otevřeno denně po – so 11 - 22 hod.
www.elkohotel.cz

Česká Čermná – hřiště za sokolovnou
SOBOTA 27. srpna 2016

 od 9:00 do pozdních hodin

Program: 8:30 registrace a losování,
 9:00 zahájení,
 9:10 – 16:00 vzájemné zápasy

VYHODNOCENÍ TURNAJE
TOMBOLA

POČET HRÁČŮ NA HŘIŠTI 4+1

K tanci a poslechu hraje DJ KLYKOŠ
Občerstvení zajištěno – vstup free!

Přihlášky a informace 
na tel.: 608 241 312 p. Lelek

HAVRDA CUP 2016
Pozvánka na tradiční 

MEMORIÁL VÁCLAVA HAVRDY.
XIII. ročník TURNAJ V MALÉ KOPANÉ

Česká Čermná – hřiště za sokolovnou
SOBOTA 27. srpna 2016

 od 9:00 do pozdních hodin

Program: 8:30 registrace a losování,
 9:00 zahájení,
 9:10 – 16:00 vzájemné zápasy

VYHODNOCENÍ TURNAJE
TOMBOLA

POČET HRÁČŮ NA HŘIŠTI 4+1

K tanci a poslechu hraje DJ KLYKOŠ
Občerstvení zajištěno – vstup free!

Přihlášky a informace 
na tel.: 608 241 312 p. Lelek

Česká Čermná – hřiště za sokolovnou
SOBOTA 27. srpna 2016

 od 9:00 do pozdních hodin

Program: 8:30 registrace a losování,
 9:00 zahájení,
 9:10 – 16:00 vzájemné zápasy

VYHODNOCENÍ TURNAJE
TOMBOLA

POČET HRÁČŮ NA HŘIŠTI 4+1

K tanci a poslechu hraje DJ KLYKOŠ
Občerstvení zajištěno – vstup free!

Přihlášky a informace 
na tel.: 608 241 312 p. Lelek

Hašpl a.s. Velké Poříčí 
přijme

Správce IT, Administrátor

požadujeme: 
• základní znalosti HW, schopnost detekce problému na PC uživatele/serveru 

(výměna zdroje, HDD, MB, apod.)
• znalost Linux a Windows OS na administrátorské úrovni
• principiální znalost síťového prostředí TCP/IP a síťových služeb (DHCP, DNS, ...)
• základy programování (delphi, php)
• řidičský průkaz skupina B
• vítána znalost systémů Novell
• vítána znalost informačního systému K2
• vítána znalost práce v Adobe photoshop
• trestní bezúhonnost

nabízíme:
• po zaučení pracovní poměr na dobu 

neurčitou
• pružná pracovní doba
• služební telefon
• týden dovolené navíc
• příspěvek na stravování

náplň práce:
• poskytovat podporu uživatelům (PC, 

NB, tiskárny, apod.)
• spravovat uživatelské stanice

• zajišťovat správu serverů na platfor-
mě Linux, Windows, VMware

• rozvíjet a podporovat infrastrukturu
• scriptovat serverové úlohy
• připravovat technickou dokumentaci
• spolupráce při zavádění nových 

technologií a jejich integrace se 
stávajícími systémy

• spolupráce s externími dodavateli 
HW a SW

• odpovědnost za řešení nenadálých 
událostí v reálném čase

CMYK: 0, 100, 100, 30 

CMYK: 90, 60, 20, 0

Své životopisy zasílejte na e-mail: prochazkova@haspl.cz
nebo volejte +420  491 401 718 Procházková Hana

 Hlavním velkým výletem tříd 
Koťátek, Medvídků a  Žabiček MŠ 
Vítkova byla návštěva centra A Ro-
cha u Dobrého v Orlických horách, 
které se, ve zkratce, zabývá ornitolo-
gií a ochranou přírody. Pořádají i za-
jímavé programy pro děti i dospělé, 
takže jsme jeden z nich využili. Měli 
jsme možnost zblízka vidět a slyšet 
několik krásných živých ptáčků, kte-
ří před našimi zraky odlétli zase zpět 
do  lesů a hájků za  svými mladými, 
zasoutěžili jsme si a něco se dozvě-
děli při hledání velmi zdařilých vy-
řezávaných ptáků po  celé zahradě 
a  zahráli si humornou i  poučnou 
hru na  ochránce žabiček. Linda 
Sáričková a kolektiv dětí

Inzerujte v Polsku.
Tel. 602 103 775


