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červenec 1684, klášter 

v Broumově podlehl požáru

Jarmila Zemánková, 
Tyršova ul. 65, Náchod 

(vjezd na náměstí TGM)

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!

 V sobotu 2. července jsme za město 
Červený Kostelec přivítali mezi obča-
ny naše nejmenší. Obřadu vítání no-
vých občánků se zúčastnily tyto děti: 
Maxim Ferenc, Prokop Kábrt, Adéla 
Kaválková, Martin Kálmán, Petra Svě-
cená, Katka Hloušková, Ondřej Maty-
ska, Jakub Mareš, Barbora Petrovská.

 Dětem přejeme, aby prožily krásné 
dětství, a rodičům, aby se ze svých po-
tomků radovali co nejdéle. Děkujeme, 
že se s námi dělíte o první radosti s va-
šimi dětmi.
 Za  SPOZ a  matriku MěÚ Petra 
Krejsová, foto: Jaroslav Kordina, 
www.cervenykostelec.cz 

Vítáme nové občánky
„Tam, kde jsou děti, je zlatý věk.“ Novalis 

Při jedné nedávné společenské akci v Náchodě byl k vidění i automobilový vete-
rán, legendární Ford model T zvaný též „plechová Líza“. Model tohoto vozu byl 
vyráběn v rozmezí let 1908 – 1927. V roce 1999 byl Ford  „T“  vyhlášen automo-
bilem století. Při jeho výrobě byly poprvé použity principy současné moderní 
montážní linky.  Foto Josef Pepa Voltr 

Personální agentura 
PERSONAL NÁCHOD

hledá pro svého klienta

ÚČETNÍ JUNIOR
- SŠ nebo VŠ vzdělání 
ekonomického směru

- Vhodné pro absolventy
- Pracoviště: Náchod

Profesní životopis zasílejte 
prosím na adresu: 

zdena@personalnachod.cz
Personal Náchod, 

Tyršova 64, Náchod, 
tel. 606 606 623

Podlahy
Vinyl • PVC

Laminát
Koberce

Interiérové 
dveře

Tel: 776 583 501
Kladská 104, Náchod
domivocz@seznam.cz

www.domivo.cz

Polovina koloběžkářské sezóny je 
za námi a byla opět pro koloběžká-
ře z Náchodska úspěšná. Do závodů 
se zapojily i  naše nejmladší členky 
a budoucí naděje koloběžek Anička 
(2009) a Michalka (2012) V kritériu 
jely 1,1 km , Anička zvítězila. Anič-
ka druhý den dokázala objet 8 km 
okruh z dlouhého závodu a skončit 
v kategorii 10-12 jet jako nejmladší 
na  krásném 5.místě. Pokud by Vás  
zajímalo, co se pravidelně děje v ko-
loběžkářském světě, doporučujeme 
stránky www.kolobezkovyportal.cz

 koloběžky Náchod 
 (redakčně kráceno)

Úspěšný  koloběžkářský „potěr“

Informační centrum Broumovska 
opět rozšířilo nabídku upomínko-
vých předmětů z návštěvy metropo-
le Broumovského výběžku. Nově se 
jedná  o  dřevomagnetku o  rozmě-
rech 10,5 x 5 cm  s  motivem Brou-
movských stěn. Cena pro domácí, 
přespolní i přeshraniční návštěvníky 
je jednotná – 35,-Kč. 

Suvenýr 
z Broumova

 Městys Velké Poříčí se o svoje se-
niory příkladně stará. Příkladem je 
i cyklus výletů   s názvem Vycházky 
seniorů. Srpnová vycházka (10.8.) 
je zavede například do  sousedního 
Polska, kde navštíví známý park mi-
niatur. I když „vycházka“ není možná 
to správné slovo, protože se pojede 
samozřejmě autobusem. 

Vycházky 
seniorů

O prázdninách vystřídali žáky v mnoha 
krajských školách a školských zařízeních 
řemeslníci. Královéhradecký kraj zajistí 
z  vlastních prostředků Fondu rozvoje 
a reprodukce pro oblast školství během 
prázdnin desítky nejrůznějších oprav. 
Ve zmiňovaném fondu je pro letošek vy-

členěno celkem 102 milionů korun, což 
je o 25 milionů více než v loňském roce. 
Mezi velké prázdninové projekty naplá-
nované v  našem regionu Královéhra-
deckým krajem patří například rekon-
strukce kotelny za 2,9 milionu korun ve  
Střední průmyslové škole v Hronově. 

Opravy krajských škol 
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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.

VZPOMÍNKA
Kdo Tě znal, ten vzpomene,

kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene…

Dne 9.7.2016 uplynuly 3 roky, kdy nás opustil milova-
ný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, 

pan Pavel Barva ze Šonova. 
Stále vzpomíná manželka Bláže s rodinou

VZPOMÍNKA
Dne 27. července 2016 uplynou dva smutné roky,

 kdy nás navždy opustila 

paní Hana Škaldová ze Šonova. 

Stále vzpomíná manžel, dcera a syn  s rodinami. 

VZPOMÍNKA 
Dne 15.7.2016 uplynulo již 10 let od chvíle, co nás 

navždy opustila milovaná manželka, maminka a ba-

bička, paní Věra Benešová z Náchoda.

Kdo sjte ji znali, vzpomeňte, prosím, s námi.
Manžel a syn Petr s rodinou

Kdo sjte ji znali, vzpomeňte, prosím, s námi.
Manžel a syn Petr s rodinou

VZPOMÍNÁME
Dne 15.července 2016 uplynulo 5 smutných let, kdy 
nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek a dě-

deček, pan Jaromír Falta z Vysokova.

Vzpomínají manželka Valérie 
a dcery Dana a Dagmar s rodinami

VZPOMÍNKA
Dne 12. července uplynulo 20 let od úmrtí 

pana Vladimíra Jiráska
 z Náchoda – Starého Města. 

Stále vzpomíná manželka Libuše 
a dcery s rodinami. 

VZPOMÍNKA
Letos 28.7. uplyne 5 let, co nás náhle opustil 

pan Vladimír Tesař z Náchoda. 

Děkuji všem, kdo mu věnují vzpomínku. 
Ladislava Tesařová, manželka

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Rodinný dům s dvěma samostat-
nými byty a dalšími pokoji pro 
ubytování v blízkosti vodní nádrže 
Rozkoš. Kompletní rekonstrukce, mo-
derní kuchyň s jídelnou, krbová kamna, 
koupelna s rohovou vanou.Cena: 5 990 000,- Kč

Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž .................................. 949 000,- Kč
Rekonstruovaný rodinný dům s klimatizací v Bohuslavicích. 7 místností................................ 2 900 000,- Kč
Rodinný dům se zahradou ve vilové části na Františku v Novém Městě n/M ........................ 2 690 000,- Kč
Venkovské stavení s rekonstruovaným rybníkem v Bohuslavicích nad Metují ........................ 1 650 000,- Kč
Rozestavěný rodinný dům s pozemky o výměře 49 339 m2 v Rokytníku .............................. 2 290 000,- Kč

 Podvodní  parky existují zejména v moři a mají  zde především   podobu 
lokalit se zajímavou � órou a faunou. „Procházku“ podvodním parkem mohou 
však zpestřit i sochy či další artefakty , jak je tomu například v Podmořském 
archeologickém parku Baiae v Neapolském zálivu (Itálie).  Foto Mirek Brát  

Podvodní park u Nowe Rudy 
 Unikátní projekt se začíná rodit 
v nedalekém  polském pohraničí. 
Jedná se o  proměnu kamenolomu 
v  Swierkach  v  novorudské oblasti  
na  podvodní park, který by mohli 
využívat sportovní  potápěči, mi-
lovníci vodní � óry a  fauny  atd. Fi-
nancování projektu se předpokládá 
vícezdrojové včetně  veřejné sbírky 
či evropských fondů. Projekt má 
i podporu tamních samospráv, které 
si slibují vznik nového atraktivní-
ho turistického cíle, který by se stal 
prvním podvodním parkem v Polské 
republice. Pokud se podaří shromáž-
dit dostatek � nančních prostředků 
i nezbytná povolení, budování pod-
vodního parku by mohlo začít v po-
lovině roku 2017. 

Pozornějším pohledem „na střechy Dobrušky“ objevíte i zajímavou kompo-
zici, kdy se do jedné pohledové osy dostane bývalá židovská synagoga i křes-
ťanský kostel. Taková malá historie Dobrušky v oblacích…  foto echo 

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 27. července 2016 uplyne pět smutných let, 

kdy nás navždy opustil drahý tatínek 

pan Drahomír Tyburec z Náchoda.
Kdo jste ho znali a měli rádi, 

věnujte mu prosím tichou vzpomínku.
Stále nám chybíš

Dcera Dagmar s manželem

Boží muka, kapličky či zvonič-
ky,  rozeseté v okolní krajině, jsou 
menší sakrální památky, které jsou 
většinou spojeny se římsko-kato-
lickou církví. Jednou z výjimek je 
Žižkova zvonice Církve českoslo-
venské husitské, která byla vzty-
čena na  Dobrošově  u  Náchoda 
v roce 1936.  Foto echo

VZPOMÍNÁME
   Dne 13.7.2016 by se dožil 77 let

 MUDr. Jan Šťovíček.  

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

rodina

  VZPOMÍNKA
Dne 24. července 2016 uplyne patnáct smutných let, 

kdy nás navždy opustil můj drahý manžel,

pan Josef Vrba z Náchoda.

Kdo jste ho znali, 
věnujte mu se mnou tichou vzpomínku.

Manželka Olga

Zajímavou kulturní památku pro vás 
objektivem zachytil Josef Pepa Voltr. 
Jedná se o sousoší Sv. Jana Nepomuc-
kého na  Trčkově náměstí v  Opoč-
ně z  roku 1729. A  čím je především  
zajímavé? Ve  spodní části sousoší je 
karikatura českého krále Václava IV. 
Byl to právě tento panovník, který dal 
Johánka z Pomuku  (později prohlá-
šeného za světce Jana Nepomuckého) 
umučit.  

 Sdružení Euroregion Glacensis oslaví 
v  tomto roce 20 let své existence. Zalo-
ženo bylo v roce 1996. Jeho posláním je 
koordinace sociálního, kulturního a hos-
podářského rozvoje v  česko – polském 
příhraničí. Sídlem sdružení je od  dob 
jeho založení Rychnov nad Kněžnou. 

Euroregion 
jubilantem
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V  sobotu 9. 7. 2016 se v  restauraci 
na Borové odehrál první turnaj v ku-
lečníku a  to na novém kulečníkovém 
stole, který si koupili místní  fandové 
tohoto krásného sportu. Dříve tradič-
ní součást restauračních zařízení ča-
sem totiž skoro téměř vymizela a tím 
i možnost zájemců o kulečník kvalitně 
využít svůj volný čas tímto způsobem.
Historicky první turnaj se hrál v osmi 
hráčích- každý s každým na sedm ná-
běhů nebo do sta karambolů.

Akce proběhla v  přátelském duchu 
a v některých partiích byly zazname-
nány i velmi solidní výkony hráčů.
Vítězem byl sice účastník z Hronova, 
ale místní vyvinuli veškeré úsilí  na to 
aby mu vítězství co nejvíce ztížili. /
Jeden z místních udělal například nej-
vyšší sérii 7O karambolů a jako jediný 
měl tak šanci případně hronovského 
borce porazit./
Napětí, nadšení a příjemnou atmosfé-
ru jistila sympatická fanynka a  paní 

hospodská v  jedné osobě výtečným 
gulášem, který roznášela s  úsměvem 
sobě vlastním. 
Velký dík patří i všem sponzorům, kte-
ří akci podpořili pěknými cenami.

Všem zúčastněným patří velké po-
děkování za  zdařilý průběh celého 
sportovního dne a oživení kulečníko-
vé tradice, která bude jistě pokračovat 
i v dalších letech!
 Jiří Bláha

BOROVSKÁ KULEČNÍKOVÁ ČTYŘKA…….

V  roce 2008 se studenti VOŠ a  SPŠ 
stavební arch. J. Letzela v  Náchodě   
rozhodli zapojit do projektu Adopce 
na  dálku. Stali se pomyslnými ado-
ptivními rodiči tehdy sedmiletého 
Abshira. Díky nim a  poté  mnoha 
dalším žákům náchodské stavebky 
se může  Abshir vzdělávat v keňském 
školském systému. Adopcí na dálku 
se rozumí posílání pravidelného 
příspěvku, který chudému dítěti 
umožňuje zaplacení školného, škol-
ních potřeb, uniformy, lékařských 
prohlídek apod. Částka potřebná 
k  zaplacení jednoho školního roku 
činí 7  200,- Kč.  Adopce probíhá 
ve  spolupráci s  pražským centrem 

Narovinu, které nám zasílá pravi-
delně Abshirova vysvědčení, dopisy 
od  něj nebo od  jeho matky a  fotky, 
kde si můžeme ověřit, jak konkrétně 
byla naše podpora použita. Těšíme 
se z toho, že i naši žáci umějí myslet 
globálně a  jsou dlouhodobě schop-
ni podpořit studenty odlišné barvy 
pleti. Abshir by se jednou chtěl stát 
inženýrem nebo doktorem. Věříme, 
že se nám podaří pomoci Abshiro-
vi jeho sen splnit! Protože by nyní 
Abshir potřeboval dvojnásobný pří-
spěvek, byl zřízen speciální bankov-
ní účet číslo: 2500979891/2010, kde 
může přispět kdokoliv.
 Pavel Janeček, Lea Zálišová

Abshir možná jednou stavařem !

Výstava se koná ve dnech 13. a 14.srpna 
2016 u příležitosti Polické pouti v pro-
storách hasičské zbrojnice. Součástí 
výstavy je poradna, roubování citrusů 
na podnož min o průměru 5 mm – vět-
vičky k roubování budeme mít, soutěž 
pro děti, slosovatelné vstupenky o rost-
linku citroníku, losy štěstí, soutěž o nej-
sympatičtější rostlinku. Zahajujeme 
každý den v  9 hodin, v  sobotu do  17 
hodin a  v  neděli do  16 hodin. Srdeč-
ně zveme všechny zájemce a těšíme se 
na setkání. Citrusáři Broumov

Tradiční výstava 
citrusů

V týdnu od 11. do 14. července pro-
bíhal v  domě s  pečovatelskou služ-
bou U  Jakuba v  Červeném Kostelci 
počítačový kurz pro seniory s  ná-
zvem „Senioři komunikují“.
Příprava této akce proběhla již před 
třemi lety, kdy jsme oslovili realizá-
tora projektu společnost Lyrix nova 
s  žádostí o  zařazení našeho města 
do  zmíněného kurzu. V  letošním 
roce jsme byli vybráni a 10 zájemců 
o  výuku základů obsluhy počítačů 

mohlo absolvovat šestnáctihodinové 
školení práce s  PC. Mezi účastníky 
byli úplní začátečníci, ale i  někte-
ří, kteří základy ovládali a  chtěli se 
dozvědět něco nového. Nejstarším 
ze zúčastněných byla paní Pýchová, 
obyvatelka DPS, která letos oslavila 
již 91. narozeniny.
Na závěr bylo všem předáno osvěd-
čení a upomínková fotogra� e. 
 Text a foto Tomáš Kábrt, 
 www.cervenykostelec.cz 

Počítačový kurz pro seniory

Na  letní pohár ČR 10-ti letého žac-
tva do Prostějova odcestovala z Ná-
choda, pod vedením trenéra Jaro-
slava Dlohošky, 9 členná výprava 
plavců, složená ze 4 dívek (Michaela 
Šmejdová, Barbora Rýdlová, Nela 
Vejrková a Veronika Šanovcová) a 5 
chlapců (Jan Aresin, Filip Tomá-
šek, Michal Polák, Radim Čečetka 
a  Šimon Pitaš). Největšího úspěchu 
dosáhl Filip Tomášek, který v disci-
plíně 100 m prsa nenašel přemožitele 
a obsadil 1. místo, na poloviční trati 
pak místo 2. a na 200 m polohový zá-
vod opět místo 2., vše zaplal v osob-
ním maximu. Týmového úspěchu 
pak dosáhla chlapecká štafeta ve slo-
žení Radim Čečetka, Michal Polák, 
Filip Tomášek a  Šimon Pitaš, která 
na trati 4 x 50 m polohově, obsadila 
2. místo. Ostatní plavci také výborně 
reprezentovali svůj oddíl TJ Delfín 

Náchod, vylepšili si své osobní re-
kordy a  nasbírali cenné zkušenosti 
pro jejich další plaveckou kariéru.  
 Foto archiv 

Zlatý Filip Tomášek

 V místě bývalé tiskárny z dob Ra-
kousko – Uherska vznikl v  Novém 
Městě nad Metují v  roce 2013 čtyř-
hvězdičkový hotel Rajská zahrada 
s výjimečnou pozicí na skále vysoko 
nad meandry řeky Metuje. Majitel 
hotelu Ing. Petr Lukáš ze společnosti 
Clitia a.s. nezastírá, že architektu-
ra hotelu je novodobou paralelou 
na  stavby architekta Dušana Jurko-
viče, které najdeme v Novém Městě 
nad Metují i  širším regionu.  Koře-
ny Rajské zahrady jsou tak ukotve-
ny v  kulturním dědictví 20. století, 
služby hotelu však odrážejí moderní 
trendy současnosti. Rozsáhlý roz-
hovor   Mirka Bráta s Ing. Lukášem 
na  téma Rajské zahrady najdete 
na  profesním portálu IBEST OF 
(www.ibestof.cz) foto archiv PL  

Hotel Rajská zahrada na profesním 
portálu IBEST OF

Sedmá  repríza /po  šesti zcela vy-
prodaných/  úspěšného  hudebně 
divadelního projektu HRA-NIC-E se 
koná 31. července a další  2. srpna t. 
r. v  Dřevníku Broumovského klášte-
ra. Hra mapující /nejenom/ tisíciletou 
historii Broumovska vypráví o  nut-
nosti vlastního zakořenění, o  hrani-
cích a mapách v lidských srdcích. Na-
hlíží na  události minulé s  humorem 
i nostalgií. Kromě dobové hudby zde 
znějí také skladby J. Pavlici a K. Plí-
hala. Ve hře se setkávají profesionální  
herci  s amatéry  z Broumova a okolí 
pod taktovkou režiséra Radovana Li-
puse /např. Šumná města/, autorkou 
hry je profesorka a  básnířka Renata 
Putzlacher.

Ta je také autorkou knihy o projektu 
HRA –NIC-E, kterou pokřtí 1. srpna 
v 18 hodin v Kreslírně Broumovské-
ho kláštera za účasti režiséra a herců. 

Zazní zde pasáže i  scénky z  této di-
vadelní inscenace a písně, které jsou 
nedílnou součástí hry.
 Renáta Klicperová

HRA –NIC- E  v Broumově a křest knihy …

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali naší milé 
kolegyni, cvičitelce a  náčelnici Soko-
la Náchod, paní Ing. Evě Trejbalové 
za  obětavou dlouholetou a  produk-
tivní práci v tělovýchově, kde 
byla činná více jak 40 let. Nyní 
se od  nás stěhuje do  Prahy 
a proto jí přejeme pevné zdra-
ví, optimismus a  životní elán 
do dalších let. 

Sokolové Náchod

byla činná více jak 40 let. Nyní 
se od  nás stěhuje do  Prahy 

 V areálu pevnosti Dobrošov se v termínu od 9. do 10. července uskutečni-
lo Dobrošovské dřevobraní – originální dřevořezbářské sympozium. Vytvořené 
dřevěné artefakty v pevnostním areálu navíc zůstanou pro další zatraktivnění celé 
lokality.  Foto Echo

Dobrošovské dřevobraní

Firma ABSystem
 - Petr Horyna, Česká Skalice 

Sháníme montážního 
dělníka garážových vrat 

Požadujeme: ř.p. sk. B spoleh-
livost, samostatnost, manuální 

zručnost 

konkat: 491 452 512,
 731 151 696 

www.absystem.cz 
absystem@absystem.cz 
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 Gymnastky TJ Sokol Náchod strá-
vily víkend v Praze na přeborech ČOS 
ve  všestrannosti. Z  Náchoda odjelo 
do Prahy celkem 5 děvčat, která bojo-
vala o medaile a přední umístění ve čty-
řech sportovních odvětvích, v  plavání, 
sportovní gymnastice, šplhu a atletice. 
 A  že se jim dařilo svědčí i  to, že 
přivezly domu 9 medailí.  Všestran-
nost je velmi náročným sportem, kdy 
v  jednom dni všichni absolvují závod 
na čtyřech nářadích gymnastiky, závod 
ve šplhu a hned na to jdou závod ve čty-
řech disciplínách atletických. Další den 
následuje závod v plavání.  Župa Podkr-
konošská – Jiráskova je v tomto sportu 

velmi silná. Ze župy odjelo do  Prahy 
celkem 18 chlapců a děvčat a tak patři-
la na přeborech ČR ČOS k nejsilnějším 
župám co do  počtu závodníků a  také 
k nejlepším co do zisku medailí. Domů 
přivezli celkem 36 cenných kovů.  Nyní 
začíná všem sportovní měsíc prázdnin. 
V srpnu už se zase všichni začnou při-
pravovat na  podzimní sezonu, kdy se 
někteří zúčastní už v září republikového 
� nále Odznaku Všestrannosti Olympij-
ských Vítězů ( OVOV )  kam se přímo 
probojovaly Pavlína Vejrková a Barbora 
Ficencová . Přejeme všem příznivcům 
příjemné prázdniny a dovolené.  
 Dop.

Děvčata SG Sokol Náchod
V Praze na ČOS velmi úspěšné. 

•  

•  

•

STAÈÍ

AVOLATZ

HOTOVOST

NA 13 A 16 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177

WWW.SMARTPUJCKA.CZ

AŽ  70.000 KÈ

 Co nově spojuje Jaroměř a Stře-
zetice? Osoba jaroměřského socha-
ře Petra Nováka jehož impozantní 
socha koně a  jezdce byla ve  Stře-
zeticích instalována v  rámci oslav 
150. výročí bitvy u Hradce Králové 
(válka 1866). Dodejme, že sochař 
Petr Novák má v  Jaroměři i  vlast-
ní galerii, kterou najdete v tamním 
objektu Bastion IV., který je součás-
tí tamního pevnostního systému. 

Pieta války 
1866

V letním období musí o pitný režim dbát nejen lidé, ale i rostliny. V České 
Skalici se o to – v rámci péče o veřejnou zeleň –  pečlivě starají zaměstnanci 
tamních technických služeb.  foto echo 

Náchodský rychlobruslař Michal Pro-
kop letos zažívá svou první sezónu 
v kategorii dospělých. Jak každý spor-
tovec  ví, tento přechod bývá ve spor-
tovní kariéře ten nejtěžší.  U  Michala 
navíc došlo i  k  posunu v  osobním ži-
votě – z „pohody“ náchodského Gym-
názia se posunul na studia strojírenství 
na ČVUT do Prahy.
Přesto se i nadále věnuje in-line rychlo-
bruslení naplno, a  tvrdá zimní přípra-
va se mu na jaře vrací. Velmi pěkných 
výsledků dosáhl jak v závodech Evrop-
ského poháru v Německu a Rakousku 
na dráze, tak v maratonech Světového 
poháru v  Berlíně´,i v  korejském In-
cheonu a v Ostravě.  A  dobrou formu 
potvrdil na  sérii domácích mistrov-
ských závodů :   na  MČR ve  víceboji 
na  silničním okruhu v  Otrokovicích 
i  v  půlmaratonu v  Napajedlech získal 
vždy 2. místo.  Největšího úspěchu 
pak dosáhl na  dráhovém šampionátu  

ve Veselí na Moravě.  Zde se hodno-
tily závody na  jednotlivých tratích 
a Michal dvě nejdelší ,  5 km bodovací 
závod i 5 km vyřazovací závod vyhrál 
a stal se tak hned dvojnásobným mis-
trem republiky mezi dospělými.
Pozitivní je, že sportovní přípravu 
se mu podařilo skloubit se studijní-

mi povinnostmi a v minulých dnech 
úspěšně dokončil první ročník stu-
dia na  VŠ.  Alespoň teď bude mít 
klid na  přípravu na  vrchol sezóny 
- na  jeho první Mistrovství Evropy 
mezi dospělými, které se letos koná 
na  konci července v  nizozemském 
Heerde. 

Mistr republiky na in-linech je z Náchoda !

Už po několik let jsme jako členky Ligy 
proti rakovině Náchod při schůzkách 
diskutovaly o  tom, že hlavně my, kte-
ré jsme se v minulosti úspěšně porvaly 
s nádorovým onemocněním, bychom se 
mohly kromě jiných akcí zúčastnit také 
AVON Pochodu proti rakovině. A letos 
jsme to konečně uskutečnily. Naše malá 
skupinka se skládala nejen ze dvou ná-
chodských členek, ale také jedné kama-
rádky z  Kralup nad Vltavou, která ne-
dávno absolvovala onkologickou léčbu. 
A aby byly zastoupeny všechny genera-
ce, ochotně nás doplnily jako rodinná 
podpora také jedna dcera a  dvouletá 
vnučka. 
Když jsme dorazily 11. června v poledne 
na  Staroměstské náměstí, opravdu nás 
přemohlo dojetí z té záplavy lidí v růžo-
vých tričkách s balonky. Až později jsme 
se dozvěděly, že pochod měl celkem 
28  300 účastníků! Neskutečně dlouhý 

průvod pozitivně naladěných lidí všeho 
věku nás pomalu donesl až na  ostrov 
Štvanice, kde probíhal hlavní kulturní 
program. Ohromné prostranství bylo 
zcela zaplněné lidmi, do  jejichž života 
nějakým způsobem zasáhlo nádorové 
onemocnění. Na  uvítanou vystoupila 
skupina Jelen, potom Tonya Graves. Ješ-
tě jsme si počkaly na  několik písniček 
skupiny Kryštof. A to jsme udělaly moc 
dobře. Za doprovodu jejich skladby Ces-
ta totiž proběhlo symbolické vypouštění 
růžových balonků provázených přání-
mi a  vzkazy, které v  té chvíli zaplavily 
celou oblohu nad Štvanicí. Teď už jsme 
se za  slzy ani trochu nestyděly, měli je 
v očích skoro všichni. S naším národem 
to nebude zase tak špatné, když se dove-
deme spojit za dobrou věc. Pochod byl 
pro nás velmi intenzivní zážitek, který si 
příští rok rády zopakujeme.
 Helena Vomáčková a Renata Lelková

Pochod proti rakovině 2016

Penzion v osadě 

AMERIKA
Náchod – Dobrošov čp. 60

zajistíme

SVATEBNÍ HOSTINY
SRAZY, VEČÍRKY

ŠKOLENÍ, FIREMNÍ AKCE

K dispozici didaktická 
technika, terasa, bazén.

Možnost ubytování 
v zrekonstruovaných 

pokojích.

Informace na
 tel. 604 893 939

Ve  čtvrtek 16.června se všichni žáci 
do  školy těšili. Dnes se na  ZŠ a  MŠ 
J.Zemana v Náchodě neučí – jedeme 
na  výlet!!! Do  ZOO Chleby a  na  � l-
mové představení v kině Nymburk.
V  zoologické zahradě děti nadšeně 
pobíhaly od  jedné ohrady či klece 
ke druhé. Po prohlídce všech zvířátek 
se děti vydováděly v  krásném areálu 
dětského sportovního hřiště. Po  sva-
čině jsme přejeli do  blízkého Nym-
burku, kde jsme si krátce prohlédli 
náměstí, osvěžili se zmrzlinou a poho-
dlně se usadili na sedačkách místního 
kina a následně prožívali dobrodruž-
ství v Království lesních strážců. Ani-
movaný � lm se nám moc líbil. Všichni 
jsme byli z výletu nadšeni a spokojeni. 
 Za kolektiv pedagogů ZŠ 
 a MŠ J. Zemana
  Mgr. Marie Čejchanová

Na výletě 
v ZOO Chleby

DOMOV HLEDÁ

Kocourek se přitoulal do jedné 
zahrady, kde si ho nemohli nechat, 
tak je v útulku. Je to mazel, kamará-

dí se s pejsky. Je mu asi půl roku.
Městský útulek Broumov,

 Jana Slováková 721 543 498
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Českých Bratří 89, Náchod
Tel.: 491 487 054, 724 123 174

Email: azcolor@tiscali.cz

• tónování interiérových, fasádních barev, syntetických a vodouředitelných emailů
• tónování interiérových, fasádních barev, syntetických emailů a lazur
• tónování fasádních barev, omítkovin
• míchání průmyslových rozpouštědlových barev (polyuretany apod.)
• míchání autobarev, plnění sprejů
• široký sortiment barev, laků, lazur a malířských pomůcek

Primalex, Eternal, Heliomix, Mobihel, AkzoNobel, Siro, Colorlak, 
ColorExpert, Remmers, Kana, Storch, Spokar
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Roco IV

775 725 520
www.MARCONABYTEK.cz 

Kladská 106, 547 01 Náchod

doprava a montáž 
po celé ČR zdarma

 

BAZÉNY • ZASTŘEŠENÍ
PLASTOVÉ NÁDRŽE

výroba • montáž  • servis

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

Náměstí
T. G. M. NÁCHOD

Po – Čt  8 – 23
Pá  8 – 01
So 10 – 01
Ne 10 - 23

NOVĚ NEKUŘÁCKÁ
Kavárna ARKANA

Letos je tomu 25 let od založení Boltjes 
International spol. s r.o. – české poboč-
ky Boltjes Group založené v roce 1988, 
a to je důvod k oslavě. „Nebyli bychom 
tam, kde jsme, bez zodpovědné práce 
našich zaměstnanců,“ říká Jiří Miler, 
prokurista společnosti. „Naši lidé jsou 
hnacím motorem společnosti a velkou 
motivací.“
Boltjes International se specializuje 
na výrobu systémů z  trubek a pro� lů 
z oceli, nerezové oceli, mědi a hliníku, 
a to zejména jejích ohýbání a tváření. 
Dále vyrábí sestavy trubek a  pro� lů 
pomocí různých svařovacích a  páje-
cích metod. Nabízí rovněž konečné 
úpravy výrobků, jako je například 
galvanizace nebo práškové lakování. 
V  počátcích výroby se jednalo téměř 
výhradně o trubky do kotlů pro tope-
nářský průmysl. Později se podařilo 
expandovat i do dalších průmyslových 
odvětví a  po  letech tvrdé práce tvoří 
topenářský průmysl cca 40% odběrů, 
30% odběrů směřuje do automobilní-
ho průmyslu, 20% tvoří zdravotnic-
ký a 10% sanitární průmysl na všech 
hlavních trzích v  rámci EU. Boltjes 
Group má pobočky také v  Nizozemí 
a  na  Ukrajině, logistická síť je dopl-
něna sklady v  Německu, Slovensku, 
Velké Británii, Beneluxu a  Portugal-
sku. Přitom ještě v  roce 2004 Boltjes 
dodával většinu své produkce pouze 
jednomu zákazníkovi z  topenářského 
odvětví.  Boltjes dodává mimo jiné  
komponenty pro koncové zákazníky 
BMW, Audi, Porsche, Rolls-Royce, 
Volkswagen a Bosch.
Pod názvem Boltjes International za-
čala � rma v roce 1991 působit v pro-
storách podniku Elitex v  Červeném 
Kostelci. Už od svého počátku se zabý-

vala tvarováním trubek a  trubkových 
pro� lů k  výrobě dílů do  plynových 
kotlů a bojlerů. 
S  rozrůstající se výrobou se stávající 
výrobní prostory staly nevyhovující-
mi. V  roce 1997 došlo k  vybudování 
nového areálu ve Lhotě za Červeným 
Kostelcem a tím i založení průmyslové 
zóny. V roce 2002 došlo k dalšímu roz-
šíření výrobních prostor. 
Díky zodpovědnému přístupu a plné-
mu nasazení všech, kteří se na  fun-
gování � rmy podílí, se  pozice Boltjes 
Group na  evropských trzích neustále 
zlepšuje, a to s sebou přináší jak nové 
výzvy, tak i možnosti – jako jsou nová 
pracovní místa. V současné době při-
jmeme do  provozu nejméně pět no-
vých kolegů či kolegyň a to na pozice 
seřizovač CNC strojů a  operátor/ka 
výroby. 
„Kvalitní zaměstnanci se v dnešní době 
shání těžko“, říká Jaroslav Kejzlar, ve-
doucí výroby. Do Boltjes International 
nastoupil v  roce 2002 jako technolog 
a postupem času se díky své svědomi-

tosti, zkušenostem a nasazení propra-
coval až na současnou vedoucí pozici. 
„Svým lidem nabízíme dlouhodobé 
stabilní zaměstnání s možností kariér-
ního růstu – vše záleží na konkrétním 
jedinci.“ Do  svého pracovního týmu 
by si přál další schopné kolegy, ochot-
né se učit a rozvíjet. Vždyť do rozvoje 
a  modernizace � rma každoročně in-
vestuje nemalé prostředky. 
„Svých zaměstnanců si vážíme a dob-
ře odvedenou práci umíme náležitě 
ocenit. Úspěch � rmy stojí z velké části 
právě na  nich,“ podotýká Jiří Miler. 
Pokud se tedy chcete stát součástí 
našeho týmu, neváhejte. Máte-li chuť 
do  práce, šikovné ruce, čistou hlavu 
a  srdce na  pravém místě, ozvěte se. 
Třeba hledáme právě Vás.
Kontakt: Ester Sichrovská - Admi-
nistration and Human Resources, 
e.sichrovska@boltjesgroup.com

Boltjes Červený Kostelec
Od kotlů k Rolls Royce – díky  zaměstnancům

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH
 PROSTOR V NÁCHODĚ

Sklady – kanceláře – velká parkovací plo-
cha cca 1000 m2 – vhodné i jako výrobní 

prostory
Kontakt: 602 245 424 

mail: bigmoto@seznam.cz 

Pasáž Magnum, 2. patro
Kamenice 113    
Náchod

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

v  dnešním „Okénku � nančního po-
radce“ se budeme zabývat tématem, 
které řeší velká část rodičů, a to spoření 
na studia.
 Po narození dítěte vzniká často u ro-
dičů, případně prarodičů či jiných pří-
buzných, potřeba dítěti spořit a umož-
nit mu tak dosáhnout v  budoucnu 
dobrého vzdělání.
 Díky široké nabídce spořících pro-
duktů, které nám fi nanční trh nabízí, za-
kládáme celou řadu spoření s  domně-
ním, že tato umožní později našemu 
potomkovi studovat. Bohužel jsou čas-
to takováto spoření velmi neefektivní 
a mnohdy nenaplňují původní záměr.

Stejně jako u  ostat-
ních fi nančních 
cílů je třeba se nad 
volbou správného 
produktu dobře 
zamyslet. Pokud je 

našim cílem 
f i n a n č n ě 
v y p o m o c i 
na  prahu 
dospělos-
ti, poté 

není konečná hodnota spoření až tak 
důležitá. V případě, že chceme naspořit 
na  studia, je třeba přemýšlet nad kon-
krétní částkou. Zde je dobré pohovořit 
si s někým, kdo má v této oblasti vlastní 
zkušenost. 
 V  okamžiku, kdy máme konkrétní 
představu, přichází na řadu volba vhod-
ného fi nančního produktu, který nám 
pomůže bezpečně a  efektivně zajistit 
splnění našeho cíle.  
 V současné době se režie na studiích 
pohybuje v  rozmezí 5.000 - 8.000 ko-
run měsíčně.  Naspořit 300 – 500 tisíc 
korun je pro mnoho rodin nesnadné. 
Nejlepším řešením bývá začít spořit co 
nejdříve. Díky tomu můžeme i  s  men-
ší úložkou naspořit potřebnou sumu, 
popřípadě takovou částku, která bude 
v  kombinaci s  vlastním přičiněním dí-
těte dostatečná k tomu, aby studia ab-
solvovalo. 
 Konkrétní dotazy jsem připraven 
zodpovědět na  uvedeném telefonním 
čísle, popřípadě při osobní konzultaci 
v naší kanceláři.
 S úctou

Mgr. Filip Farský, tel.: 720 321 432 

Vážení čtenáři 

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

 Celkem 16 staveb se uchází o titul 
v  tradiční soutěži Stavba roku Krá-
lovéhradeckého kraje. Potěšitelné 
je, že dvě z  nich jsou z  náchodské-
ho okresu – a to dokonce z jediného 

města: Broumova. První  je kongre-
sové a wellness centrum. Druhou je 
revitalizace tamního benediktinské-
ho kláštera. Výsledky soutěže budou 
oznámeny na podzim  t.r. 

Stavba roku
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* Nechcete být sám - sama? Nabízíme 
Vám příležitost nalézt životního part-
nera. Seznamovací agentura IRENA, Ná-
chod. TEL.: 736 768 114

*P R O N A J M U  větší byt 1+1 ve zděném 
domě v centru Náchoda, nájem+služby+energie 
cca 6.500 Kč, kauce 7.000 Kč. Tel.: 773  974  100 
(RK nevolat)
* Nabízím slunný byt 1 + 1 s lodžií v OV / 38 
m2 / ve 4.patře cihlového domu v Náchodě  - 
Běloves. Byt má vstupní chodbu,kuchyň,pokoj 
a  koupelnu s  WC.Elektřina,vodovod,topení 
na  plyn se samostatným kotlem.Sklep.Parko-
vání u  domu,nedaleko obchody,škola,škol-
ka,autob.zastávka.RK NEVOLAT!!!! Cena 
680 000,-Kč. TEL.: 603 834 595
* Koupím byt v N. Městě n/M., nejlépe s balko-
nem, spěchá, platba v hotovosti. Tel. 727 947 417.
* Velmi pěkný byt 3 + 1 /80 m2 /s  velkou 
lodžií s  výhledem do  přírody v  klidné části 
Nového Města nad Metují. Byt je v cihlovém 
domě ve  4.patře.Má vstupní chodbu.kuchy-
ń,ložnici,dětský pokoj,koupelnu a  samostatný 
WC. Nový samostatný kotel na  plyn.Velmi 
nízké náklady na  bydlení.Parkování u  domu.
Byt se může převést do osob ního vlastnictví.
RK NEVOLAT. Cena 1350  000,-Kč. TEL.: 
603 834 595
* Pronajmu 2+1 v  rodinném baráčku 
ve  Studnicích u  Náchoda. Hledám důchod-
ce se zájmem o zahrádku. Povinná kauce. Byt 
od 1.9. Tel. 606 86 98 85
* 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
* Pronajmeme dlouhodobě od 1.8. v Nácho-
dě-Bělovsi nezařízený slunný byt 3+1 v l.NP, 
koupelna, WC, ve starším rod.domě po částeč-
né rekonstrukci + garáž a zahrada za 6 000,- Kč 
a  poplatky. Jen solventním zájemcům. TEL.: 
603 443 576
* Pronajmu 1+kk, Nové Město n/Metují, 6 
NP s výtahem. Dům zateplen, plastová okna, 
umakartové jádro, internet. Rozloha 30,43 
m2. Dlouhodobý pronájem. Vybírána kauce. 
K pronájmu ihned za 3000 Kč/měsíc + zálohy 
a energie. Tel. 777 103 897.
* 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
* Prodám zrekonstruovaný byt 3+1 v  OV 
v Hronově. Tel. 775 506 611.
* Pronájem bytu v  Hronově,1+1,64 m2 
v  centru. Nájem+služby cca 6500,- kau-
ce 7000,-vhodné pro mladé,pracující lidi. 
Tel.774 846 099

* 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 dlouhodobě byt 1+1, samostatné 
WC, koupelna, komora, velká předsíň s vesta-
věnou skříní, Náchod, sídliště u  nemocnice. 
Volný od 1.9. Tel. 721 521 153
* Prodám družstevní byt 3+kk v  cihlovém 
domě v Náchodě. S lodžií a garáží, na Brance 
4. patro. Nová okna a střecha. Uznání závazku 
o převodu do OV.Tel. 737 061 241
* Pronajmu byt 2+1 s halou, komorou, bal-
konem, v cihlovém domě v centru Náchoda. 
Volný od 1.9.2016. Nájem 5000,-Kč + energie. 
Kauce 10 000,-Kč. Tel. 737 211 973
* Prodám polovinu bytu v  OV, Nové Město 
nad Metují, klidná čtvrť, Na Bořetíně, SPĚ-
CHÁ! Výhodná cena. Tel. 734 359 785
* 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.

* 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 pracov-
ní dny
* Pronajmeme volné prostory pro provoz 
kavárny, jiných obchodních služeb nebo 
pohybových aktivit jako cvičení, � tcentrum 
a jiné služby. Prostory se nachází na Kamenici 
v Náchodě v I.patře se samostatným vchodem. 
Investice do zařízení a vybavení provozu jsou 
nutné. TEL.:777 152 750 v pracovní dny

* Prodám elektrický vozík SELVO 4800, 
vhodný pro méně pohyblivé, perfektní stav.V 
provozu pouze půl roku. Záruka do  3/2017. 
Cena: 28000,- Kč. Tel: 604 619 475
* Prodám levně palivové dřevo Hronov. Tel. 
603 77 09 77
* Prodám ve velmi dobrém stavu průmyslový 
třínítí overlock zn. Textima Č.Kostelec. Tel. 
733 644 018
* PRO VČELAŘE: Prodám formu na  lití 
mezistěn 39x24 vlastní výroby. Odzkoušená, 
mezistěny včely skvěle stavějí. Foto zašlu e-
-mailem. Info rád doplním telefonicky nebo 
e-mailem. Cena 2 800,-. TEL.: 603 869 469
* Prodám malou el. sekačku, 1300W. Strže-
ný závit na zadním kolečku. Cena 300 Kč. Tel. 
602 103 775
* Prodám kotlíkovou soupravu na  vaření 
guláše apod. (kotlík, kamínka na  nožičkách, 
komínek). Tel. 602 103 775
* Prodám neježděné kolo Favorit - s  bera-
ny na sprintech, dále bajonet z II. svět. války 
a  velký skříňkový papírový ústecký betlém - 
zasklený. Tel. 723 769 406
* Prodám elekt.bojler TATRAMAT 150 l - 
2500,-Kč, nivelační přístroj - 5000,-Kč, psí 
elekt.obojek 500,-Kč, nosníky I 5x12 (traverza) 
2 ks 3100 mm, 2 ks 2100 mm, 1 ks 1900 mm - 
všechny 3500,-Kč - ošetřené nátěrem. TEL.: 
603 735 787
* Prodám vykrmená prasata 38,-Kč/kg a se-
lata do výkrmu 60,-Kč/kg. TEL.:776 191 392
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. Zá-
jemci volejte 720 581 277
* 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
* Prodej dřeva - metrové i  štípané. 
TEL.:777 690 390
* Prodám společenský oblek, s vestou. Černý. 
170/88. Tel.725 070 646

* Koupím starší kotel H 418 bílý. 
TEL.:731 402 450
* Koupím funkční koňskou obracečku.
TEl.:606 056 547
* Koupím jakékoliv staré fotoaparáty a  pří-
slušenství - objektivy, staré fotogra� e, re-
klamní fotogra� cké materiály. Hodinky 
PRIM a náhradní díly na hodinky PRIM. Plat-
ba v hotovosti. 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

* Koupím staré, nepotřebné i poškozené 
věci. Hračky zn.ITES, KDN aj..vláčky TT, 
HO, MERKUR aj.aj., starožitný a  chro-
movaný nábytek, hudební nástroje, hodiny, 
hodinky, fotoaparáty, rádia, voj.věci, obra-
zy, 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

* Peníze na dovolenou do 48hod. Volejte 
724 125 747

* Hledám šikovného zámečníka na drob-
né zámečnické a  svářečské práce - „me-
louch“. Náchod. Tel. 602 103 775

* Provádím zednické a  řemeslnické 
práce. Nátěry, malby, obklady a  dal-
ší. Prodej palivového dřeva. TEL.: 
702 611 187

* Prodám nový družstevní byt 2+kk v  Ná-
chodě - levně. Cena 690 tisíc korun. Nízké 
provozní náklady. Parkování na vlastním po-
zemku. Volejte 733 735 709.
* Prodáme družstevní byt 1+1 v  Jaromě-
ři, Josefa Šímy 778, 8. podlaží, celková vý-
měra 31,88 m2. Cena Kč 450 tisíc. Kontakt: 
733 131 189.
* 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  Nácho-
dě na  Kašparáku 355 m2, samostatně 
oplocena  (není v kolonii), přípojka vo-
dy+elektro, možnost stavby pro bydle-
ní. Cena 259 tis. Tel. 735  827  880 (RK 
nevolat)
* Prodám zahradu  v  Horním Dřeví-
či,oblast CHKO k  rekreaci, lze pou-
žít i  jako stavební pozemek, který má 
1000m2,zahradní chatku,krásné tuje,pěk-
né slunné místo!cena dohodou! Tel. 606 
139 730
*Prodám slunnou neudržovanou zahradu 
v  chatové části Městská Kramolna.Přípoj-
ka elektřiny a vody na hranici. / 1036 m2 /
Cena 90  000,-Kč RK NEVOLAT!!. TEL.: 
603 834 595
* Hledám na  Náchodsku  ke  kou-
pi domek nebo tr vale obyvatelnou 
chalupu.  Menší  opravy nevadí.    Tel : 
608 245 634
* Prodám chalupu se  stodolou a další bu-
dovou v  obci Bohuslavice nedaleko No-
vého Města nad Metují. Chalupa má jed-
nu větší obytnou místnost s  krbem,menší 
kuchyń a  koupelnu se sprchovým koutem 
a WC.Chalupa má terasu,zahradu a dvůr,-
kde je částečně položena zámková dlažba.
Celý objekt je po  celkové rekonstrukci,je 
oplocen zděným plotem.Klidná část obce. 
Cena 1590  000,-Kč. RK NEVOLAT. TEL.: 
603 834 595
* Pronajmu garáž v  centru Náchoda, dlou-
hodobě, od 1.8.2016. Bez elektřiny (přípojku 
možno zřídit po dohodě). Cena 900,- Kč/měs. 
Tel.: 724 030 901.
* Koupím RD nebo chalupu vhodnou k  tr-
valému bydlení někde na  klidném místě 
do 15 km od Hronova.Tel. 739 486 403
* Prodám zděnou rekreační chatu v zahrád-
kářské kolonii v Hronově, cena 199.000,-Kč, 
tel. 602 204 002.
* Prodáme RD v  klidné části Č. Kostelce, 
cena 750.000,-Kč, tel. 602 204 002.
* Prodám chatu v  Náchodě:vlast.pozemek 
350m2, voda, el., krb, slunná lokalita, krásný 
výhled, klid, dobrá dostupnost.Cena 398tis.Kč. 
Tel. 608 141 035

* Prodáme zahrádku v  Hronově, kolonii 
nad Kovošrotem. Tel. 775  506  611 nebo 
776 896 219.
* Pronájem domku 1+1 se zahrádkou (půda, 
sklep). Jen senioři či lidi bez malých dětí 
nebo velkých psů. RK - NEVOLAT. Cena 
5000,-Kč nájem + zálohy. (kauce domluvou). 
Tel. 702 701 315, 773 914 858
* Prodám stavební pozemek s  protékajícím 
potokem, možnost zhotovení rybníku, 2500 
m2 na  okraji obce Dolní Radechová. Asfal-
tová cesta až na pozemek. Cena 990 000,-Kč. 
TEL.: 608 66 77 30

* Pronajmu zrekonstruované obchodní 
prostory v  Náchodě v  řemeslnickém cent-
ru. Možnost pronájmu dvou prostorů o  vý-
měře cca 180 m² ( 22 000,- Kč/měs.) a 40 m² 
( 9  900,- Kč/měs.), vlastní soc. zařízení. Tel. 
777 602 884  , RK nevolat
* 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
* Pronajmu garáž na  nábřeží El.Krásno-
horské v Náchodě. 1000,-Kč/měsíčně. Volná 
ihned. Tel. 737 211 973
* Nabízím do  dlouhodobého pronájmu 
vhodné prostory pro provoz lékárny (nebo 
na  podobnou činnost). V  České Skalici - 
v domě jsou již dvě ordinace. Tel. 604 437 128
* Pronajmu kancelářské a obchodní prostory 
v Novém Městě n.M. TEL.:603 434 073
* PRONAJMU KANCELÁŘ V  TRUTNO-
VĚ NA  KRAKONOŠOVĚ NÁMĚSTÍ, 40m2 
ZN.DOBRÁ ADRESA  NÁJEMNÉ 3.200,-Kč ; 
INFO  777 302 483

NEMOVITOSTI

BYTY

SEZNÁMENÍ

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

Pronajmeme 

NEBYTOVÉ PROSTORY 
v Náchodě naproti Kinu Vesmír 
1.patro, cca 170 m2 se soc.zaříz.

Vhodné pro sportovní nebo
 rehabilitační aktivity, kosmetiku apod.

Tel. 603 194 192
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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

Lhota u N. Města n/M-Luxus. vybavený, nadst. dům 30 m od Rozkoše s poz. 371 m2 ...........dle nabídky
N. Město n/M - Poz. (cca 500 m2) k výstavbě RD, klidná část (u lesa), poblíž centra ...........1.295,- Kč/m2

Náchod-Plhov-Komer. objekt (1.000 m2)-prodejna, dr. výroba, PENB G, též možný pronájem ...dohodou
N. Město n/Met-RD (4+1), poz. 688 m2, kl. místo, nová střeš. krytina, okr. zahr. PENB G .....3.59 mil,- Kč
N. Město n/M - Luxusně vyb. RD, 3 obytná nadpodlaží+podkroví, nutno vidět, PENB: G ...3.895.000,-Kč
Božanov u Broumova - Pěkná zděná chalupa k rekreaci i trv. bydl., část. rekonstr ................. 650.000,-Kč
Březová u Broum.-Chalupa s poz. 191 m2, před rekonstr., voda, elektro, WC suché.............475.000,- Kč
Lipí u Náchoda- zasíťované pozemky s nízkoenerg. domy PENB: B, (4+kk, 5+kk), ...........1.100.000,- Kč
Náchod-rozest. RD (4+kk),poz. 284 m2, plast. okna, el. kotel + krb. kamna, PENB: B ........... 1.46 mil. Kč
Teplice n. Met.-RD po rekonstr., dva byty+možnost ubytování, poblíž centra,  PENB: D .....2.700.000,-Kč
Náchod, centrum-byt 1+kk (30,8 m2), 3 NP, kuch. linka, spol. půda, sklep, kolna PENB: G ..490.000,- Kč
Vysoká Srbská-Rekr. chata (45 m2), studna 30 m, krásné okolí, vybavení v ceně ..................630.000,- Kč

KEMPING 
v Náchodě – Bělovsi
upozorňuje všechny zájemce o uby-
tování, že jeho provoz je přes opra-
vu komunikací nepřerušen, přístupo-
vé cesty jsou v pořádku.
Rádi Vás přivítáme.

Kontakt: 
kempnachod@seznam.cz
Tel.: 704 701 850

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

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
              

     
   

   
   P

OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

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

 TEL.: 722 907 510

Koupím knihy
Foglar, May, Verne a jiné 

dobrodružné. 
TEL.: 724 020 858

Vyklízení domů, bytů.
Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

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

Praxe minimálně dva roky.
Info 602 158 418

NÁCHODSKO
776 353 038

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.

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

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

TEL.: 722 907 510 

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

Tel: 607 077 234, jifr@email.cz



Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

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

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

* 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

* Kuchař/ka. Nabízíme brigádu - 6 dní, 
srpen 2016. Hotová jídla pro 30 osob 
(dětí) dvakrát denně, plus snídaně a sva-
činy. Privátní ubytování zajištěno. Jizerské 
hory/Krkonoše. V  případě zájmu volejte 
nebo zašlete informace a  požadavky pro-
střednictvím emailu.Perfektní příležitost 
a výdělek. contact@phoenix-language.com 
TEL.:734 793 000

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

*Prodám TOYOTA YARIS - HATCHBACK, rok 
výroby 2002, 1 majitel. Perfektní stav, garážovaná, 
zimní pneu.  Cena: 37000,- Kč Tel: 604 619 475

*ČIVAVA – nabízím černého dlouhosrstého 
pejska (štěně od vánoc). Jen na mazlíka. TEL.: 
603 206 743, 491 426 680

NEBYTOVÉ PROSTORY

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
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Borsovo 
energetické
okénko 132.

Vážení a milí čtenáři,
Dnes si Vás dovolím upozornit na ještě 
jednu možnost,  jak je možné odstoupit od 
smluv či dodatků.
Pokud jste s dodavatelem energií  uzavřeli 
po telefonu nějaký dodatek nebo i smlou-
vu a dodavatel Vám tento dodatek  nebo 
smlouvu  do vlastních rukou nezaslal a vy 
jste na ročním vyúčtování zjistili, že došlo 
k nějaké změně produktu nebo se Vám z 
ničeho nic změnil dodavatel, lze od tako-
vého  dodatku nebo smlouvy / dodavatele 
/ odstoupit, protože dodavatel má za povin-
nost nejen vydat jedno vyhotovení takové-
ho dodatku či smlouvy bezprostředně po 
uzavření smlouvy ,  ale má také povinnost 
poučit spotřebitele ještě před telefonickým 
uzavřením smlouvy či dodatku  o možnosti 
práva na odstoupení od dodatku či smlou-
vy. Pokud si nejste jako spotřebitelé jisti zda 
tak dodavatel po telefonu učinil či nikoliv, 
tak je důkazní břemeno na dodavateli a to 
je pro Vás velká příležitost jak takový ob-
chodní vztah ukončit. Podmínkou ovšem 
je, že k takovému telefonickému „uzavření“  
smlouvy či dodatku došlo ne déle než před 
rokem a 14ti dny.
Protože se jedná o dosti komplikovanou 
záležitost, což jste z výše uvedeného textu 
pochopili, doporučujeme všem, kteří se do-
mnívají, že žádnou smlouvu ani dodatek po 
telefonu neuzavřeli, nebo si nejsou jisti zda 
dodavatel splnil či nesplnil svou „informač-
ní“ povinnost dle zákona, aby jste posbírali 
veškerou korespondenci s dodavatelem, 
vzali poslední vyúčtování a došli s tím za 

našimi vyškolenými pracovníky na přísluš-
né pobočky.
Využijte této příležitosti, kterou Vám novela 
energetického zákona umožňuje a nás spo-
třebitele staví do rovnoprávného postavení 
s dodavatelem energií. 
Nevím,  zda jsem byl řádně po telefonu „in-
formován“, nejsem si jist, zda jsem byl řádně 
po telefonu „informován“, vím, že jsem nic 
neuzavřel po TELEFONU………. Zajdu se 
k nám poradit….
S úctou Váš

Mgr. BORS Michal: poradce ředitele spo-
lečnost Armex Energy a.s., kancelář Husovo 
náměstí 22, Česká SkaliceTel: 731 508 654, 
e-mail: michal.bors@armexenergy.cz, ve-
doucí kanceláře D. Nováková, dana.nova-
kova@armexenergy.cz, tel. 730 897 101
Pobočka  Armex Energy, a.s., Tyršova  61,  
NÁCHOD, tel. 491 204 001 : 
Regionální vedoucí: I. Tomanová 702 173 037, 
J. Kumprechtová  601 354 385, M. Hofma-
nová  607 007 927, e-mail: iveta.tomanova@
armexenergy.cz
Pobočka Armex Energy, a.s., Jihoslovan-
ská 144,  TRUTNOV, tel. 491 204 002
Regionální vedoucí : V. Fischerová  727 811 397,  
J. Lehutová 727 956 318, I. Nevečeřalová 
727 853 365 , e-mail: veronika.� scherova@
armexenergy.cz 
Pobočka  Armex Energy, a.s., Havlíčkova 1496, 
RYCHNOV nad Kněžnou, tel. 491 204 004
T. Novotný  727 850 658, 
tomas.novotny@armexenergy.cz , 
 P. Švec  724 382 904

(pi)

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775

 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

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:

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

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 8. 2016 r.

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

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 

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

Bezpečná půjčka 
- až domů.

Pro zaměstnané, ženy 
na MD,důchodce a OSVČ.

Náchod.
Tel. 722 732 992

AUTODOPRAVA
BURDYCH
Přijmeme řidiče 

na vnitrostátní KD.
 S každodenním návratem domů.

Specializace na objemové přepravy. 
Podmínka ř.o. sk. C, E plus

profesní průkaz. 

Dobré � nanční ohodnocení plus dů-
chodové připojištění a další bene� ty! 

Tel. 737 430 223

Starším žákům oddílu házené TJ Ná-
chod se závěr sezóny 2015/2016 opět 
vydařil. Prvním velkým úspěchem 
je 11. místo v Žákovské lize starších 
žáků. Druhým úspěchem v  pořadí 
je 2.místo a  zisk stříbrných medailí 
ve společné krajské soutěži Liberec-
kého, Královéhradeckého a  Pardu-

bického kraje, pořádané Libereckým 
krajským svazem házené – Inter 
REG lize. Do  třetice je to stříbrná 
medaile z  mezinárodního turna-
je v  Polance nad Odrou. Věřme, že 
se na  tyto úspěchy podaří navázat 
i v příští sezóně. 
 (PL, redakčně kráceno)

Vydařený závěr sezóny

Také vám připadá, že naše nádraží (včetně toho hronovského na snímku) 
vypadají pořád tak trochu jako z  Hrabalových Ostře sledovaných vlaků? 
Pravdou je, že na tom hronovském byl jeden  speciální vlak v období druhé 
světové války i sestaven. Bylo to 5. května   1945 a jednalo se ovšem o povsta-
lecký  obrněný vlak vybavený střílnami a barikádami z pražců.  Foto echo  
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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

Od pondělí 11. 7. 2016 se na kurtech TK Náchod uskutečnil první tenisový tábor. 
Táboru se zúčastnilo 18 dětí nejen z ČR ale i z Polska. Malí tenisté trénovali te-
nisové údery, učili se tenisové etice, výuka byla provázena kondičními tréninky. 
Děti probíraly zeměpis,angličtinu a polštinu, seznamovaly se s basketbalem, mo-
tokrosem, navštívily solnou jeskyňku, zrekonstruovaný vojenský bunkr a spoustu 
dalších zajímavých míst. Počasí bylo sice občas proměnlivé ale trenéři Šárka Bro-
jarová, Martin Borůvka a Martin Müller  vždy výborně zareagovali se záložním 
plánem. Děti si tábor užily a už nyní se těší na další v příštím roce.  (LS)

TENIS NÁS BAVÍ

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 v Náchodě

*Zrekonstruovaná zahrádka*
*Polední menu i v sobotu*

*Zvýhodněná denní nabídka večeří*
*více na: www.facebook.com/hotelelko.cz *

Častým hostem akcí pro děti je v našem regionu oblíbený náchodský kou-
zelník Karel Kašpar,  uměleckým jménem Mr. Carlo. Jeho specialitou jsou 
zejména show s balónky.  Foto Josef Pepa Voltr

Běh Hronov – Náchod proběhne 
22. října  již padesátým devátým 
ročníkem. Akce, která  se poprvé 
uskutečnila  již v  roce 1928, láká 
k  účasti stále nové běžecké nad-
šence. Jaké to je, rozhodnout se, že 
se poprvé postavíte na trať závodu 
s délkou 8,85 km? Odpovědi jsme 
hledali v  rozhovoru s  Gábinou 
Špačkovou (27) z Náchoda.
Co člověka motivuje k  tomu, že 
si řekne, že z  Hronova do  Nácho-
da nepojede autem, autobusem či  
na kole, ale tuto vzdálenost prostě 
poběží?  
 Motivací bylo, že jsme  se šly s ka-
marádkami podívat na běh Hronov 
– Náchod. Všichni, kdo dobíhali 
do cíle, vypadali hodně zničeně. Já 
jsem si ale říkala, že to nemůže být 
přece tak těžké a  že to za  rok vy-
zkouším. 
To vypadá na nějakou sázku? 
 Nebyla to sázka. Jen jsem prohlá-
sila, že to poběžím. 

Kdy jste začala trénovat? 
 Asi rok před závodem. Napo-
prvé jsem uběhla si dva kilometry. 
Říkala jsem si, že to přeci jen ná-
ročné bude. Okolí mě uklidňovalo, 
že když vydržím, tak to bude lepší 
a lepší. 
A bylo to lepší? 
 Pořádně jsem začala běhat až 
jako výsledek novoročního před-
sevzetí, kdy jsem si řekla, že budu 
běhat každý den. Ale jako každé 
novoroční předsevzetí to nevydrže-
lo. Nakonec se to ustálilo na běhání 
přibližně třikrát týdně. Když mám 
málo času, tak běžím pětikilomet-
rové kolečko. O víkendu pak běhám 
i víc. Už vím, že tu vzdálenost mezi 
Náchodem a Hronovem uběhnu. 
Co se ukázalo při tréninku jako 
podstatné? 
 Základem jsou určitě dobré 
boty. Zkoušela jsme běhat v  tako-
vých běžných, obyčejných, ale nohy 
v nich opravdu bolely. 

Pravidelně trénovat, to chce i  po-
chopení ze strany rodiny, kamará-
dů…
 Rodina si myslí, že jsem tak tro-
chu blázen, ale nikdo  ostatní to ně-
jak speciálně neřeší. 
Trénujete, i když třeba nepřeje po-
časí? 
 Běhám za každého počasí. Zjisti-
la jsem navíc, že třeba v  mrazu se 
mi běhá lépe. (se smíchem) Asi ta 
zima mě nutí běžet rychleji, abych 
se zahřála.  Tréninkový deník či 
něco podobného si nevedu. Mám 
pouze takovou aplikaci v  telefonu 
na  běhání. Měří mi to vzdálenost, 
rychlost, tempo. 
Až se v říjnu postavíte na start běhu 
Hronov – Náchod, máte nějakou 
ambici, co se týká dosaženého času? 
 Ambici na  umístění či výsled-
ný čas nemám vůbec žádnou. Do-
běhnout do cíle, to mi úplně stačí!    
Taktiku si na závod nechystám, po-
běžím svým tempem. 

Bude účast na běhu Hronov – Ná-
chod pouhou epizodou, nebo byste 
chtěla při běhání zkusit i jiné tratě 
a vzdálenosti?  
 Říkala jsem si, že bych zkusila uběh-
nout půlmaraton. A  když to půjde 
dobře, tak třeba  i klasický maraton.  

Za rozhovor poděkoval Mirek 
Brát (foto archiv GŠ)

Když se rozhodnete být poprvé na startu běhu Hronov – Náchod… Poděkování bývalému 
personálu 

Mateřské školy Babí

U Písníku máme školku,
je to naše hvězda.

Povíme vám bez okolků,
o lepší se vám nezdá.
O naše děti starají se
jen samé super ženy.

Učit, vařit zvládnou hravě
a také měnit pleny :-)

Tímto  chceme
 poděkovat

za spoustu krásných let,
našim malým ratolestem

jste rozzářily svět !!!

Rodiče a děti MŠ Babí

Mistři Magické lóže M.S.Patrčky 
vás srdečně zvou na kouzelnické vy-
stoupení pro děti i dospělé v sobotu 
6.8.2016 od 15.00 hodin do Muzea 
Magie v Jaroměři v ulici Náchodské. 
V ceně vstupného je prohlídka mu-
zea a „Pohádkového bludiště“.

KOUZLA V MUZEU 
MAGIE

 V Základní škole v Polici nad Me-
tují vystřídali o prázdninách žáky 
stavbaři. Probíhá zde totiž rekon-
strukce sociálních zařízení a tělocvi-
čen. Práce by měly skončit do začát-
ku září a nenaruší tak začátek nového 
školního roku. 

Stavbaři ve škole

 Až do 4. září je v Městské galerii 
Zázvorka v Novém Městě nad Me-
tují ke zhlédnutí výstava  fotogra� í 
s názvem Akty a portréty.  Autorem 
prezetovaných snímků je Zdeněk 
Mudroch. 

Akty a portréty


