
Ročník 24 / číslo 3 / 20. ledna 2017           ČESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY            26 000 VÝTISKŮ                                

Příští Echo vychází 3. února 2017

WWW.NOVINYECHO.CZ

1912 - hasiči z obce Brzice začínají psát kroniku

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!

Podlahy

Vinyl • PVC

Laminát

Koberce

Interiérové 
dveře

Tel: 776 583 501

Kladská 104, Náchod

domivocz@seznam.cz

www.domivo.cz

Příroda 
v kresbách 
Od 28. ledna do 18. března můžete 
v  Městské galerii Zázvorka v  No-
vém Městě nad Metují navštívit vý-
stavu s názvem Příroda v kresbách. 
Jejím obsahem jsou přírodovědné 
kresby Jarmily Haldové a  dalších 
autorů. Prezentace kreseb bude na-
víc doplněna i zajímavými muzejní-
mi exponáty.

V provozu Ice 

Volejbal Arena
Na  kurtech volejbalového oddí-
lu TJ Červený Kostelec si může-
te  od  středy 11. ledna zabruslit. 
Díky dobrovolné aktivitě volej-
balistů a  SDH Červený Kostelec 
jsou zde na kurtech k dispozici dvě 
ledové plochy, které navíc večer 
osvěcuje umělé osvětlení. Otevíra-
cí doba: Denně od 8 hod. přibližně 
do 20 hod., vstup na vlastní nebez-
pečí. Vstupné dobrovolné. Všichni 
jste zváni!    Ing.Tomáš Kábrt

ŠEDIVÁČKŮV 
LONG
V  Deštném v  Orlických horách se 
v termínu od 24. do 28. ledna usku-
teční Mezinárodní etapový závod 
psích spřežení Šediváčkův long. 
Jedná se již o XXI. ročník této zají-
mavé i divácky atraktivní akce. 

Ples podnikatelů 

a živnostníků
V  Broumově se 28. ledna uskuteč-
ní (od  20 hodin) Ples podnikatelů 
a  živnostníků. Pořádajícím subjek-
tem zajímavé části mozaiky brou-
movské plesové sezóny je Podni-
katelský klub Broumovska. Ples se 
uskuteční v  tamním sále Dřevník. 
O hudbu a zpěv se na plese posta-
rají Eva Emingerová, Swing Sextet 
Náchod a Melody Boys.

Metujští tygři v rybníce i na radnici
Výtahy Náchod – Metujští tygři, 
Sportovní klub dálkového a zimního 
plavání byl organizátorem již 46. roč-
níku závodu Českého poháru v zim-
ním plavání v  Náchodě. Jednalo se 
zároveň o 18. ročník Memoriálu Jiří-
ho Řebíčka – O pohár starosty města 
Náchoda. Místem konání byl rybník 
Podborný, kde se ve  vodě o  teplotě 
necelé dva stupně Celsia   utkali muži 
a ženy na tratích 100, 250, 500 a 750 
metrů. Slavnostní vyhlášení výsledků 
závodu se uskutečnilo v obřadní síni 
náchodské radnice, kde plavce – otu-
žilce přivítal místostarosta Miroslav 
Brát.  Foto Josef Pepa Voltr 

LIKVIDACE 

ZÁSOB
před rekonstrukcí prodejny

      trička   99,-
   mikiny 199,-
kalhoty 299,-
Náchod, Plhovská 695 (naproti Itálii)

BRIGÁDA  PŘIVÝDĚLEK! HLEDÁME SPOLEHLIVÉ DISTRIBUTORY 
pro roznášku letáků a novin v oblastech: Náchod – Klínek + Nový Svět, 

Nové Město – Krčín, Česká Skalice. Roznáška 2x týdně, vhodné pro studenty, 
čiperné důchodce, ženy na MD apod. Více info na tel. 603 990 636



 Po únorovém převratu 1948 nasta-
lo období dlouhodobého pronásle-
dování církví, zejména katolického 
duchovenstva, kněží, řeholníků 
a řeholnic. Nejinak tomu bylo i v Ja-
senné na Jaroměřsku. Na svátek Ne-
poskvrněného Srdce Panny Marie 
22. srpna 1948 pronesl náš pan fa-
rář P. Antonín Sýkora (1912 - 1993) 
mariánské kázání v  jasenském kos-
tele sv. Jiří. V kázání citoval z knihy 
„Pod sluncem Fatimy (Praha,  Vin-
centinum 1945)“  proroctví P. Marie 
z Fatimy o obrácení Ruska. To stači-
lo na udání  Bezpečnosti, o které se 
postarala  pravověrná členka komu-
nistické strany A.J.a její syn Z.J. Pan 
farář Sýkora byl vyslýchán na stanici 
Sboru národní bezpečnosti (SNB) 
v Josefově a posléze na základě trest-
ního nálezu byl pokutován 5.000 
Kčs, a  za  soudní výlohy dalších 
1976 Kčs, celkem tedy asi 7000,- 

Kč, které musel zaplatit. Současně 
se konalo soudní  a  trestní řízení 
u  okresního, krajského  a  posléze 
Nejvyššího soudu v  Praze. Celkem 
se  v  této kauze uskutečnilo sedm 
soudních přelíčení a  pan farář byl 
uznán vinným a  odsouzen „k  tres-
tu tuhého vězení v trvání tří měsíců 
a k náhradě nákladů trestního říze-
ní.“  Krajský soud v Hradci Králové 
povolil odklad výkonu trestu věze-
ní na  zkušební dobu dvou let (dne 
26.10. 1950). Bylo to tedy kázání 
za 7000,-Kčs, kázání náboženského 
charakteru připraveného podle cen-
zurou schválené knihy  „Pod slun-
cem Fatimy (1945). „Ale i tentokrát 
přispěli  věřící i  jinověrci štědrou 
rukou, takže celá věc více prospěla 
než uškodila“, končí zápis v jasenské 
farní kronice na folii 118b.Tím však 
perzekuce P.Antonína Sýkory ne-
skončila…  (pokračování příště)

Autorem kresby Mons. Antonína 
Sýkory je akademický malíř Jiří 
Škopek
 

PhDr. Jiří UHLÍŘ, 
Jaroměř (redakčně kráceno)
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Dne 20.1. 2017 uplynuly tři smutné roky 
od okamžiku, kdy nás navždy opustila 

naše milovaná dcera, manželka, 
maminka a babička, 

paní Miloslava Vlčková z Kramolny.
Kdo jste ji  znali a měli rádi, 

věnujte jí s námi vzpomínku.

Vzpomínají maminka, manžel, 
synové s rodinami, vnoučata.

VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA
Dne 24.ledna 2017 uplyne 5 let, kdy nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, 

pan Josef Andrejsek z České Skalice.

Stále vzpomínají manželka Dáša, 
synové Radek a Martin s rodinami 

a sestra Jarmila s rodinou.

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).

Venkovské stavení s rekonstruovaným rybníkem v Bohuslavicích nad Metují ...................1 650 000,- Kč
Poloroubená chalupa ve Vernéřovicích, elektřina, voda, pozemek 3 412 m2 .........................590 000,- Kč
Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž ..............................949 000,- Kč
Rodinný dům s 2 byty a dalšími pokoji pro ubytování u vodní nádrže Rozkoš ...................5 990 000,- Kč
Venkovské stavení v obci Borovnice, chlév, stodola, pozemek 1 087 m2 .............................999 000,- Kč

Cena: 3 490 000,- Kč

 MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ
BERÁNEK NÁCHOD A. S. UVÁDÍ V MĚSÍCI ÚNORU 2017

 www.beraneknachod.cz

* Čtvrtek 2. února v 19.00 hodin 
přednáškový sál

PAPU PAPUA - za lidojedy
 Dia show Tomáše Kubeše

 Dobrodružná cesta do doby kamenné 
za posledními lidojedy a obyvateli 

divoké Papuy Nové Guiney.
Vstupné: Kč 80,-

*Úterý 7. února  v 9.00 hodin
Divadlo DRAK Hradec Králové 

O BÍLÉ LANI
Omezený počet vstupenek v ceně Kč 60,- 
na pobočkách všech předprodejních míst.

Představení pro školy I. stupeň ZŠ

*Středa 8.února v 19.00 hodin
Městské divadlo Mladá Boleslav

Pavel Khek, Lenka Smrčková: CHAPLIN
Hrají: Matouš Ruml, Petr Prokeš, Lucie 
Matoušková, Hana Marie Maroušková,  

 Aleš Petráš, Svatava Milková, Petr Mikes-
ka, Roman Teprt, Petr Bucháček,

Karolina Fridecká, Tereza Rumlová a další
Představení ab. cyklu - skupina „A“

Vstupné: Kč 360,-  340,-   320,-  

* Neděle 12. února v 15.00 hodin    
 Divadlo Scéna, o. p. s. Zlín

 POHÁDKA Z PAŘEZOVÉ CHALOUPKY 
KŘEMÍLKA A VOCHOMŮRKY

  Na pasece, pod mechem a kapradím stojí 
pařezová chaloupka. A kdo v ní bydlí?

 Křemílek a Vochomůrka. Radostně spolu 
hospodaří. Pro děti od 3 let

Vstupné: Kč 60,-  

*Pondělí  13. února v 18.00 hodin   
BENEFICE LUBY SKOŘEPOVÉ

Pořádá: Klobouk fi lm Praha 
a Město Náchod

Veselé vzpomínání s herci a přáteli Luby 
Skořepové doplněné video ukázkami 

a fotografi emi z jejího uměleckého 
i soukromého života. 

Ke konci pořadu nabídneme prostor 
diváckým dotazům.

Vstup zdarma.

*Úterý 14.února v 19.00 hodin
ONDŘEJ HAVELKA 

a jeho Melody Makers
BUDE TO JINAK!

Vstupné: Kč 400,-  380,-  360,-                  
*Sobota 18.února ve 20.00 hodin

REPREZENTAČNÍ PLES
Pořádá: Město Náchod, Primátor a. s. 

a Beránek Náchod a. s.
Vstupné: Kč 200,-, Kč 150,-, Kč 100,-

*Středa 22.února v 19.00 hodin
Divadlo D21 Praha

Jiří Ondra: 
KRYL - Zmrdtvýchvstání zažít

Každý máme svého Kryla. Představení 
ab. cyklu - skupina „M“

 Hrají:  Hana Mathauserová, Michal 
Dudek, Jiří Panzner j. h., Richard Fiala 

j. h.,  Anita Krausová j. h. 
 Vstupné: Kč 160,-   150,-  140,-

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
v Městském informačním centru 

v Náchodě, tel. 491426 060, 

v Informačním centru a muzeu 
v Novém Městě nad Metují, 

tel. 491 472 119,

v Cestovním a Informačním centru 
v Červeném Kostelci, 

tel. 498 100 657,

v Regionálním informačním centru 
v České Skalici, tel. 491 453 870

a v Informačním centru Hronov, 
tel. 491 483 646.

Vozíčkáři po telefonickém nahlášení 
na tel.: 737 261 645 vstup zdarma.

VZPOMÍNKA
Dne 25. ledna 2017 uplyne osm smutných let,

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

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

rodina 

VZPOMÍNKA
Pan KAREL PŘIBYL z Hronova 

30. 1. 2015 odešel po cestě, po které kráčí každý 
sám, jen dveře vzpomínek nám nechal dokořán. 

Teď mu jen kytičku na hrob můžeme dát, 
chviličku postát a tiše vzpomínat.

Stále vzpomíná manželka 
a synové s rodinami.

Památce statečného muže věnují věrní farníci 

Perzekuce katolického faráře P. Antonína Sýkory státní mocí (I.)

Mistrovská soutěž ve zpěvu kanárů – pořadatelé děkují
Pořadatelé 81. Mezinárodní mistrov-
ské soutěže ve zpěvu kanárů, ZO Hra-
dec Králové a Krajské sdružení ČSCH 
Královéhradeckého kraje děkují spon-
zorům z  náchodského regionu, kteří 
přispěli k  uskutečnění a  zdaru této 
akce. Záštitu udělil starosta Jaroměře 
Ing. Jiří Klepsa. Dále přispěli: Městský 
úřad Jaroměř-Josefov, Městské kul-
turní středisko Jaroměř, Město Česká 
Skalice, Jan Birke, poslanec za  ČSSD 
a  starosta města Náchoda, Kulturní 
a  sportovní nadace města Náchoda, 
Pavel Bělobrádek, poslanec a  předse-
da KDU-ČSL. Celou akci zastřešoval 
Krajský úřad Královéhradeckého kra-
je. Velký dík patří i dalším sponzorům 
a dárcům z  jiných regionů! Jelikož se 
jednalo o reprezentaci České republiky 
v zahraničí, bylo pro pořadatele zkla-

máním, že nenašli pochopení a  pod-
poru u  nejvyšších představitelů vlády 
ČR a to u ministra fi nancí a předsedy 
Hnutí ANO Andreje Babiše, ministry-
ně pro Místní rozvoj Karly Šlechtové 
za  ANO, ani u  ministra zemědělství 
za KDU-ČSL Mariana Jurečky.
Výsledky soutěže: 1) Jiří Vrňata ZO 
Canaria Praha, 2) Břetislav Severa 
ZO Brno, 3) Jaroslav Choreň ZO Ka-
nária Bratislava, 4) Mikuláš Andrej-
kovič  ZO Košice,  5) Josef Sikora ZO 
Třinec, 6) Jiří Dušek ZO Rychnov n. 
Kněžnou, 7) Karol Bustin ZO Ka-
nária Bratislava, 8) Bohumil Fábera 
ZO Buštěhrad,  9) Jozef Petráš ZO 
Martin,  10) Petr Rudolf ZO Hradec 
Králové
Petr Rudolf - předseda ZO chovate-
lů zpěvných kanárů Hradec Králové

Investice do „ZUŠky“
Významnou  investicí  v roce 2017 
bude v  Polici nad Metují rekon-
strukce  a  přístavba objektu tamní 
Základní umělecké školy. Výsledky 
výběrového řízení na  zhotovitele 
stavby by měly být známy nejpoz-
ději začátkem února t.r.

Soutěž  „Broumov 

– Spořilov“
 Město Broumov vyhlásilo urbanis-
tickou soutěž „Broumov – Spořilov“, 
která je zaměřena na  zpracování 
řešení k  využití ploch přiléhajících 
k  tamnímu sídlišti Spořilov. Cílem 
je hledání využití území pro výstav-
bu rodinných domů i vícebytových 
domů.

Rok 2017 jsme v  ZŠ J.Zemana za-
hájili  zapojením se do adventního 
výtvarného programu v Galerii vý-
tvarného umění v  Náchodě. Inspi-
raci k  vlastní   tvorbě jsme čerpali 
z gotických deskových obrazů s ná-
boženskými výjevy. Pokusili jsme 

se v  některých aspektech přiblížit 
způsobu práce gotických mistrů. 
Každý z  nás modeloval postavu 
s  bohatě řaseným rouchem a  bez 
ohledu na  jeho záhyby s  dekorem 
otisků razítek, která jsme si sami 
vyrobili.  Mgr.  Ivana Kolářová

Druháci se inspirovali gotikou

Oprava komunikace
Silnice v úseku Broumov – Martín-
kovice – Božanov by se mohla 
v tomto roce dočkat opravy. Králo-
véhradecký kraj má pro tuto zamýš-
lenou akci zpracován projekt a další 
náležitosti. Čeká se však, zda bude 
kraji poskytnuta na  tuto stavbu fi -
nanční dotace.
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STAÈÍ
AVOLATZ

HOTOVOST

NA 13 A 16 MÌSÍCÙ

MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

AŽ  70.000 KÈ

MV č.34/2016 Sb. 

Squash centrum Náchod
tel.: 602 886 577, 

házenkářská hala – Hamra
Při předložení tohoto kuponu 30% SLEVA NA HRU

Kimberly-Clark, úspěšný světový výrobce známých značek jako HUGGIES, KOTEX, KLEENEX a mnoha dalších hledá do trvalého pracovního poměru 
ve 12hod. směnovém provozu závodu v Jaroměři nedaleko Hradce Králové pracovníka/pracovnici na pozici

Operátor skladu
Požadujeme
• zkušenost s prací ve skladu
• platný průkaz obsluhy motorových vozíků 

a řidičský průkaz skupiny B
• fl exibilitu, přesnost, spolehlivost, odpovědnost 

a pečlivost
• předpoklady pro týmovou práci

Pracovní náplň
• práce na směny ve skladovém a odpadovém 

hospodářství závodu
• zajištění zásobování výrobních linek materiálem 

dle požadavků
• práce s nejmodernějšími systémy skladového 

hospodářství a zpracování výrobních odpadů

Nabízíme
• možnost profesního růstu
• nadprůměrná mzda
• výhodné zaměstnanecké benefi ty
• pracovní smlouvu na dobu neurčitou

Plánovač
Požadujeme
• VŠ vzdělání nebo SŠ vzdělání a odpovídající praxe
• velmi dobrá znalost anglického jazyka slovem 

i písmem
• práce s PC, znalost SAP výhodou
• odpovědnost a pečlivost
• komunikační dovednosti

Pracovní náplň
• komunikace s domácími i zahraničními dodavateli
• příprava výrobních plánů s využitím nástrojů 

optimalizace
• minimalizace skladových zásob
• spolupráce při zavádění nových materiálů a výrobků

Nabízíme
• možnost profesního růstu
• nadprůměrná mzda
• výhodné zaměstnanecké benefi ty
• pracovní smlouvu na dobu neurčitou

Údržbář - elektrikář
Požadujeme
• SŠ s maturitou - elektro
• znalost PC (hardware, software), PLC, pohony, 

regulace – výhodou.
• vyhláška 50/78 Sb min.§ 6
• zodpovědnost a pečlivost
• dobré komunikační dovednosti

Pracovní náplň
• provádět údržbu a opravy výrobního zařízení, zajišťovat 

jeho funkčnost a provozuschopnost, zaměřovat se 
na snižování výrobního odpadu

• využívat svých znalostí a zkušeností při řešení problémů 
na zařízení

• spolupracovat s ostatními techniky na směně (s mechaniky, 
procesními supporty) a operátory při řešení problémů

• spolupracovat s dalšími týmy – denní údržba, Asset tým, 
PIT, Engineering

• mít dobré znalosti o řídících, pohonných a komunikačních 
systémech

• provádět záznam o činnosti na zařízení
• využívat možnosti odborných školení a sebevzdělávání

Nabízíme
• možnost profesního růstu
• nadprůměrná mzda
• výhodné zaměstnanecké benefi ty
• pracovní smlouvu na dobu neurčitou

Máte-li zájem pracovat v naší společnosti a máte požadované předpoklady, zašlete nám životopis na adresu jaromer.nabor@kcc.com 

Rádi vám nabídneme příležitost stabilního a perspektivního zaměstnání.

Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.

Tel. 602 103 775

Vyhrnování sněhu 
pro fi rmy i jednotlivce

Tel. 724 173 560



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

ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

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

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

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

*Prodáme v Náchodě větší   dr. byt 
o  vnitřní dispozici 3 + 1 s  lodžií. 
Nachází se ve  4. NP zateplené pa-
nelové budovy. Byt je po  částečné 
rekonstrukci, náleží k němu sklepní 
kóje. Tel: 608 245 634
*Pronajmu   pěkný, zařízený re-
konstruovaný byt 3+kk, 74m2 + 
(sklep + balkon), v  Novém Městě 
nad Metují, cena pronájmu  9000Kč 
+ energie, volný od února 2017. Tel:  
737 515 785 
*Koupím byt 2+1, 3+kk nebo 3+1 
v  Náchodě /ne SUN/, s  balkonem/
lodžií/ a  sklepem. Volný od  kon-
ce II. - zač. III kv. 2017. Kontakt: 
jimaho@email.cz, tel: 723  519  063 
po 16.00 hod.

* Pronajmu byt 2+1 (60m2) 
v  Hronově, Hostovského 658.
Nájem + služby 7500,-Kč. Volné 
od 1. 3. 2017. Tel: 604 250 202

*Pronajmu byt 1+kk s  patrovou 
vestavbou úložného prostoru,
32m2, v  centru NA, nájemné 4000,- 
+ en., kauce 12 000,-, volný od 1. 2., 
Tel: 603 251 043
*Pronájem bytu 2+kk (větší 56m2) 
v klidné časti Josefova, naproti jíz-
dárně. Byt je po  kompletní rekon-
strukci a výměně oken. Velmi slušné 
sousedy. Nájemné 5000 Kč. El ener-
gii, plyn, vodu platí nájemce. Kauce 
10000. Telefon 776 134 532
*Pronajmu zařízený byt větší 1+ 1   
v  menším bytovém domě ve  Vel-
kém Dřevíči. Volný ihned. Kauce 
nutná. Tel.608 213 154
*Hledám pronájem bytu 2+1, 3+1 
v Novém Městě nad Metují. Prosím 
nabídněte, telefon: 724 924 959
*Pronajmu zařízenou garsonku 
1+0 v  Bohuslavicích nad Metují, 
vhodná pro 1 osobu. Volná od 1. 2. 
2017. Tel. 731 586 468
* Pronajmu podkrovní byt 2+1 
v  Náchodě, Husovo náměstí. Kau-
ce 10.000 Kč. Tel. 602  103  775, 
603 440 969
* Prodám byt 2+1 ve Velkém Poříčí. 
Cena 890.000 Kč. Tel. 737 183 474
* Pronajmu byt 2+1 v  Broumově 
u náměstí. Kauce. Tel. 608 935 340
* Hledám pronájem bytu 3+1 nebo 
menší RD ve  Velkém Poříčí nebo
Hronově. Tel. 776 835 136
* Prodám nový družstevní byt 
3+kk na  krásném místě v  Nácho-
dě, s  vyhrazeným parkováním. 
Ihned volný, cena: možnost splátek 
68 tisíc ročně bez navýšení. Kontakt 
733 131 189.
* Prodám nový družstevní byt 
2+kk v  Náchodě - levně. Cena:
možnost splátek 68 tisíc ročně bez 
navýšení. Nízké provozní náklady. 
Parkování na  vlastním pozemku. 
Volejte 733 735 709.
* Koupíme byt v  osobním vlast-
nictví v  okrese Náchod výhradně 
ve správě SBD Náchod. Uveďte 
cenu, velikost bytu a  jeho vybavení,
adresu a podlaží. Platba v hotovosti. 
Kontakt: gorceous@seznam.cz

* Prodám stavební pozemek v  Ná-
chodě za  koupalištěm 790 m2. RK
NEVOLAT. TEL.: 732 498 861

* Prodám stavební pozemek s pro-
tékajícím potokem, možnost zhoto-
vení rybníku, 2500 m2 na okraji obce 
Dolní Radechová. Asfaltová cesta 
až na  pozemek. Cena 990  000,-Kč. 
TEL.:608 66 77 30

*Pronajmu zrekonstruované ob-
chodní prostory v Náchodě v řeme-
slnickém centru. Vlastní soc. zaříze-
ní, výměra 40 m². Tel. 777 602 884, 
RK nevolat. Cena:  9 900,- Kč/měs.
*Pronajmu skladovací prostory 
217m2 v  centru Náchoda. Cena 
7000,- Kč/měs + energie.   tel.: 
606 951 546  RK nevolat!
*Nabízíme pronájem prodejny  80 
m2 v Náchodě na pěší zóně formou 
výběrového řízení, tel. 602 575 252
* Pronajmu nebytový prostor blíz-
ko náměstí v Broumově, cca 20 m2 
+ soc. zař. a  malá kuchyňka. Tel. 
608 935 340
* Prodám hospodu ve  Vysokově, 
zn.jakékoliv využití, navr.cena 1,5
mil. Kč. TEL.: 606 951 546 RK NE-
VOLAT
* Pronájem kanceláře v  Náchodě 
na Kamenici ve 2. patře s výtahem,
WC a  kuchyňkou k  dispozici. Ve-
likost 28 m2 a  16 m2. Nyní výrazná
SLEVA. Telefon 777  152  750 v  pra-
covní dny
* Pronajmeme volné prostory pro 
provoz kavárny, jiných obchodních
služeb nebo pohybových akti-
vit jako cvičení, fi tcentrum a  jiné
služby. Prostory se nachází na  Ka-
menici v  Náchodě v  I.patře se
samostatným vchodem. Investi-
ce do  zařízení a  vybavení provozu
jsou nutné. TEL.:777 152 750 v pra-
covní dny

*Prodám ložnici z  60.let, fl ádr 
třešeň: dvojdílná a třídílná skříň, 
manželská postel (matrace staré dva
roky) dva noční stolky a  stříbr-
ník. Pěkný stav. Vhodné na  cha-
lupu. Cena dohodou. TELEFON: 
605 790 614

* Prodám velmi zachovalý obý-
vací pokoj 60 let starý.Cena do-
hodou. Nahořany tel 733 288 720

*Prodám palivové tvrdé dřevo (dub, 
jasan) v metrech - 900,-Kč/m. Nové 
Město a okolí. TEL.: 776 327 208
*Prodej dřeva - metrové i  štípané. 
TEL.:777 690 390
* Prodám vykrmené prase živé. 
Cena 38 Kč/kg. Selata do výkrmu 65
Kč/kg. Tel. 776 191 392
* Prodám stroje po truhláři - prota-
hovačka, hoblovka, fréza a jiné. Tel. 
602 291 222

*Koupím mladé koně ve  věku 
od  2- 7 let vhodné do  skokového
sportu. Mob: 603 487 428
*Koupím válcový šrotovník-
-mačkač obilí a  malotraktor TK
14 i nepojízdný. Mob: 603 487 428 

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

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

* Koupím do  své sbírky pivní eti-
kety, tácky, staré pivní lahve, staré 
reklamní a  pivovarské cedule, sta-
ré hračky - auta: plastová, plechová, 
bakelitová, vláčky, DIGI hry z CCCP, 
stereokotoučky, LP desky, náramko-
vé hodinky. TEL.: 606 115 393
* Koupím jakékoliv staré fotoa-
paráty a  příslušenství - objektivy, 
staré fotografi e, reklamní fotogra-
fi cké materiály. Hodinky PRIM a ná-
hradní díly na hodinky PRIM. Platba 
v hotovosti. Tel. 777 559 451
* Koupím staré šavle, bodáky, uni-
formy, vyznamenání i  z  období so-
cialismu v  jakémkoli stavu. TEL.:
603 549 451
* Koupím staré fi lmové plakáty 
a jiné. TEL.: 722 907 510
* Koupím starý betlém, vánoč-
ní ozdoby a  vše o  Vánocích. TEL.: 
722 907 510
* Koupím starý nábytek i celou po-
zůstalost. TEL.: 722 907 510
* Koupím staré fotografi e, fo-
toaparáty, vyznamenání, mince 
a  bankovky, pohlednice a  známky. 
TEL.:724 020 858
* Koupím veškeré starožitnosti 
např. obraz, sklo, porcelán, hodi-
ny, mince, pohlednice, knihy i celou 
pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu 
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

*Hledáme chůvu pro roční holčičku 
z Nového Města nad Metují. Hlídání 
1 - 2krát týdně. Tel.: 723 436 045

* Výuka, doučování, překlady 
a  tlumočení z  a  do  německého 
jazyka, příprava na  MA, nízké 
ceny. Tel.: 606  861  628 E-mail: 
janinamater@seznam.cz

* Hledám někoho na  doučování 
matematiky 2. st. gymnázia. Tel. 
776 835 136
* Hledám seniorku pro dopro-
vod, asistenci a  drobnou výpomoc 
v domácnosti. Nejlépe mobilní 
a  z  Náchoda. TEL.:491 420  394 po
15.hodině

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

NEBYTOVÉ PROSTORY

*Prodám škoda fabia 1.4 
50kw combi, r.v. 2002, vin. 
TMBJB16Y923593280,  modrá bar-
va,  najeto skutečných 104  000km, 
servisní kniha, zachovalá spolehlivá, 
cena 62 000Kč Tel. 777 104 584

* Koupím: plechy, chromy, světla 
na Škoda1000 MB - 100 - 110 R,
TATRA 603 - 613, díly - Stadion, 
Jaweta, Pionýr 550, pérák, ČZ
125 - 150, rámy, nádrže, tachome-
try, blatníky, motory, převodovky
- JAWA 350 OHV, OHC, ČZ 350 
- 500, JAWA speciál, robot, JAWA 
500 OHC, díly - JAWA 634, Bison, 
JAWA 90, California, jakýkoliv
dvouválcový motor JAWA - ČZ - 
Velorex. TEL.: 602 272 440

* KOUPÍM MOTOCYKLY - ja-
kékoliv starší, nepotřebné, neú-
plné, překážející, díly, traktůrky 
a  jinou techniku rychlé slušné 
jednání. Tel. 723 837 437

RŮZNÉ

PRODÁM

AUTO - MOTO

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

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY

WWW.LTIZOLACE.CZ        

TEL.736 603 169

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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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

Opočno-větší vila (3+1 a 2+1) v klidné a atrakt. části, zahrada (1.320 m2) k výstavbě RD, PENB: G ...3,8 mil. Kč
Trutnov-ul.Polská-Zděný byt 4+1 (87 m2) v blízkosti centra, v domě o 5 bytech, parkování u domu...1.290.000,-Kč
N. Město n/M-Prodej (pronájem) zrekonstr. RD, 2 byty 3+1, poz. 1.177 m2, 5 min. od centra, PENB: G..4,2 mil. Kč
N. Město n/M - Luxusně vyb. RD, 3 obytná podlaží+podkroví, vše nutno vidět, PENB: G ......3.650.000,-Kč
N. Město n/M- nový byt 2+kk OV, 42 m2, pěkná koupelna a kuchyň, předzahrádka, PENB: G ....1.049.000,- Kč
N. Město n. Met-pronájem obch. prostor s výlohou (55 m2), v centru u hl. komunikace, PENB: G cena k jednání
Náchod-ul.Smiřických-rozest. RD (4+kk),poz. 284 m2, PENB: B...1.46 mil. Kč nebo stav. pozemek ...525.000,- Kč
Náchod-Komenského-Pronájem obch. prostor s výlohou do hl. ulice-atr. místo PENB:G ........6.500,- Kč/měs.
Náchod-Lipí-Posl. volné domy (až 5+kk a užitl.pl.123 m2), se zasíťovanými pozemky, PENB: G ...2.208.000,-Kč
Božanov u Broumova – RD (4+1, 223 m2) k rekonstr. s poz. 915 m2, přípojka el. i voda, PENB: G 350.000,- Kč
Meziměstí-Březová, poloroubená chalupa s poz. 191 m2, podkroví, sklep. PENB: G............456.000,- Kč
Ruprechtice u Broumova-Penzion po modernizaci s 13 pokoji, 45 lůžek, restaurace, bar ..1.500.000,-Kč

PROVIDENT
BEZHOTOVOSTNÍ = NÍZKÉ POPLATKY

HOTOVOSTNÍ = PENÍZE  IHNED

Tel.: 702 072 201

ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCEZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE
+ OPRAVY            tel: 737 462 989+ OPRAVY            tel: 737 462 989

NAVITA a.s 
v Olešnici u Č. Kostelce 

IHNED PŘIJME
na provoz loupárny brambor 

BRIGÁDNÍKY 
NA DOČIŠŤOVÁNÍ
Vhodné pro invalidy, 

důchodce a matky na RD.
Podrobnosti na tel. 604 120 920, 

pí. Holečková

NOVĚ OTEVŘENÁ 
PRODEJNA JABLEK

Denně od 9-17hod
Do vyprodání zásob, za dobré 

ceny, z vlastní produkce, 

nezapomeňte si drobné. 

Najdete nás mezi Českou Skalicí 

a V. Třebešovem v Zájezdě 

proti kapličce.

VOLNÁ PRACOVNÍ  MÍSTA
Nový Elton a.s. 

v Novém Městě nad Metují 
přijme muže či ženy na pozice:
Technolog do jednosměnného provozu,

středoškolské vzdělání s maturitou 
podmínkou.

Pracovník do údržby do jednosměnného 
i třísměnného provozu, 

vyučení strojním zámečníkem výhodou.

Seřizovač a obsluha lisu a lis. linky
do jednosměnného provozu,

ukončené středoškolské vzdělání výučním 
listem, praxe výhodou.

Obsluha dlouhotočných automatů, 
nebo CNC soustruhů 

do třísměnného provozu,
ukončené středoškolské vzdělání výučním

listem podmínkou.

Pracovník na CNC frézování
do třísměnného provozu,

vyučení v oboru a praxe min. 2 roky 
podmínkou.

Nástrojař,
do jedno- až dvousměnného provozu,

vyučení v oboru, praxe výhodou.

Nástup ihned
Informace: pí Martinková 

tel. 491 403 113, nebo eltn@eltn.cz

HYPOTÉKA
zavedená kancelář Cohla 
Vás zdarma provede hypotékou: 

projektová dokumentace, 
stavební povolení, položkový 

rozpočet, nabídka až 10 bank. 

Lukáš Cohla. Tel.: 775 954 695

Gate JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ 
I ÚŘEDNÍ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

KURZY
Kurzovné za pololetí: 1.790,- Kč

Přihlášky:  Telefonicky:   A - 491 423 077 nebo 603 493 780
                                                   N - 603 440 969
                              E-mailem:     A - jan.moucha@gatenachod.cz
                                                   N - lada.petrankova@gatenachod.cz

Více informací najdete na naší internetové stránce: www.gatenachod.cz

angličtiny (1. až 4. ročník)
němčiny (1. až 4. ročník)
+ konverzační kurz



Kulturně – historickou  stopu „s pěnivou čepicí“ objevíte v Dobrušce v Křovické 
ulici. Jedná se o 400 letou hospodu Na Červené. Bohužel, v současnosti je objekt 
zavřený a hostinská činnost se zde neprovozuje. Zmínku o hospodě Na Červené 
najdete například i ve zprávě  o katastrofálním požáru, který Dobrušku postihl na 
počátku 19. století.  Foto Mirek Brát

ECHO 5str.www.novinyecho.cz                           e-mail: echo@novinyecho.cz                            Tel./Fax: 491 424 522

SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 31. 3. 2017 r.

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

Milé čtenářky, Milí čtenáři,

Jak to letos bude doopravdy s energiemi? Porostou? 
Klesnou? To je asi nejčastější otázka, se kterou 
se v těchto dnech setkávám.  Odpovědět jedním 
slovem nejde, tak se na to pojďme podívat trochu 
podrobněji. Regulovaná část ceny, kterou stanovuje 
stát, tvoří u elektřiny asi polovinu, u plynu necelou 
čtvrtinu. Z této části ceny stát letos zdražil například 

cenu za distribuci elektřiny i plynu. Dále budeme platit i za obnovitelné 
zdroje, takzvanou zelenou elektřinu. 

Z toho plyne, že dodavatelé jako ARMEX ENERGY mají vliv jenom na část 
ceny. Samotná cena komodit – tedy elektřiny a plynu – se loni vyvíjela jak 
na houpačce, nejprve klesla, ke konci roku zase rostla. Rozhodování o tom, 
jak nastavit ceny, bylo složité. Někteří nechali ceny na úrovních loňského 
roku, jiní ceny o něco snižují.  Mezi ně patří i ARMEX ENERGY.  Zemní plyn 
zůstává na úrovni loňského roku, elektřina mírně zlevní. Jistota je, že naši 
zákazníci zaplatí za stejné sazby méně než ti u dominantních dodavatelů.  
Navíc máme například program Dual pro ty, kteří od nás odebírají elektřinu 
i zemní plyn. V rámci Dualu získáte 50% slevu na stálou platbu za odběr 
plynu. Rodiny s alespoň jedním nezaopatřeným dítětem (Program Rodina) 
a senioři nad 62 let (Program Senior) mohou získat slevu ve výši 60 Kč za 
každou odebranou MWh zemního plynu. 

Pokud se ve svém vyúčtování nevyznáte, přijďte za námi na naší pobočku a 
my Vám rádi poradíme a vše Vám přímo na Vašem vyúčtování vysvětlíme.

Vaše Iveta Tomanová, regionální vedoucí
Můžete mi také zavolat na 702 173 037

JAK NA ENERGIE

ARMEX ENERGY, a.s.
Zákaznické kontaktní místo Náchod
Tyršova 61, 547 01 Náchod
Tel: 491 204 001, E-Mail: nachod@armexenergy.cz
www.armexenergy.cz

Otevírací doba:
Po, St od 8:00 do 17:00
Út, Čt od 8:00 do 16:00
Pá od 8:00 do 12:00
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA

od 48,-Kč (i na stravenky)                                        
ROZVOZ ZDARMA
Vhodné pro důchodce 

a matky na MD
Trasa: Náchod, Nové Město n.M., 

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

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.

Senior klub v Náchodě „HARMONIE 2“   
ÚNOR 2017

Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové 
čtvrtky na měsíc únor v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, 

kde se sejdeme při následujících programech:

  čtvrtek  2. 2. od 14 hod. „Z Maroka na Kilimandžaro“,  
dokumentární  fi lm z 1. společné cesty  J. Hanzelky 
a M. Zikmund

  středa  9. 2. od 14 hod. „Hvězdy a zdraví člověka“ 
na dané téma bude vyprávět pan Josef Vít

  čtvrtek 16. 2. od 14 hod. „Balt a Rujána“
fi lm ze své cesty nám promítne a bude vyprávět pan 
Zdeněk Nývlt 

  čtvrtek 23. 2. od 14 hod.  „Průhonický park a Konopi-
ště“  fi lm z výletu připravil a promítne pan Miloslav 
Hlaváč

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

členové výboru MO SD ČR.
Informace pro členy MO SD ČR: příspěvkové známky je třeba uhradit 

v průběhu února v klubovně Harmonie 2 vždy v pondělí nebo 
ve čtvrtek od 15.30 do 16 hod. Zároveň odpovím na vaše dotazy 

ohledně rekreací, wellness a lázeňských pobytů v r. 2017.  
Cenově výhodný wellness pobyt pro skupinu z naší MO v hotelu 

MAS-Sezimovo Ústí v roce 2018 je nutno rezervovat již nyní. 
Zájemci hlaste se do konce února v klubovně 

nebo A. Polákové /775242562- po 19hod./.

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 

Hostinec Na Králíku, 
Zblov 19

Vás srdečně zve na:
STAROČESKÉ HODY 
od soboty 28.1. do neděle 29.1.

KRÁLIČÍ HODY 
od soboty 11.2. do neděle 12.2.

ŘÍZKOVÉ HODY 
od soboty 4.3. do neděle 5.3.
OMÁČKOVÉ HODY 

od soboty 18.3. do neděle 19.3.

Tel. 491 452 262, 776 006 026
www.hostinecnakraliku.cz

Pracovní setkání k česko – polskému 

projektu AQUA MINERALIS GLACENSIS
Na  náchodské radnici se uskutečnilo 
pracovní  setkání, které do zasedací síně 
přivedlo kromě zástupců města Ná-
choda i  představitele samospráv Hro-
nova a  polských měst Kudowa Zdrój 
a  Duszniki. Předmětem jednání byl 
společný česko – polský projekt AQUA 
MINERALIS GLACENSIS. Město 
Náchod na  jednání zastupovali mís-
tostarostové Miroslav Brát a  Ing.  Jan 
Čtvrtečka. „Projektová žádost splnila 
všechny podmínky a byla 5. ledna 2017 
doporučena monitorovacím výborem 

ke  spolufi nancování z  prostředků pro-
gramu INTERREG V-A Česká repub-
lika – Polsko. Projekt byl podpořen 
částkou 2 165 623,90 EUR.  Jednalo se 
o  ryze pracovní jednání, které defi no-
valo další nutné kroky, které společný 
projekt opět posunou blíže k  praktic-
ké realizaci. Dohodli jsme se však, že 
samozřejmě uskutečníme i  vhodnou 
slavnostní prezentaci, která AQUA MI-
NERALIS GLACENSIS představí širo-
ké veřejnosti na obou stranách hranice“, 
říká místostarosta Miroslav Brát.

Halový turnaj ve fotbale  
Fotbalisté FK Náchod U8 (naroze-
ní v  roce 2009) vstoupili do  nového 
roku 2017 účastí na  turnaji v  Hrad-
ci Králové, který pořádal fotbalový 
klub  Sokola Třebeš. Turnaj, kterého 
se účastnilo 10 týmů, byl uspořádán 
v  nádherné hale. Luxusní atmosféru 
zajišťovali naši rodiče. Kluci na začát-
ku turnaje svedli bitvu se soupeřem 
z  SK Vysoké Mýto a  doslova urvali 
remízu 2:2. Druhý zápas se postavi-
li proti týmu TJ Sokol Třebeš dívky 
a  vyhráli 9:0. Třetí zápas ve  skupině 
je postavil proti nejsilnějšímu týmu 

z SK Solnice, se kterým začali bojovat, 
ale prohře 0:6 nedokázali vzdorovat. 
Poslední zápas ve skupině proti týmu 
Dobruška/Opočno byl na pohled ve-
selejší a vyhráli 6:0. Nakonec  postou-
pili ze skupiny jako druzí. Do fi nálové 
skupiny vstoupilo z  Náchoda úplně 
jiné mužstvo, které se rvalo o  každý 
balón, plnili se pokyny a  předváděla 
se naše hra. První zápas proti borcům 
z  Pardubic vypadal úžasně a  do  ša-
ten se vraceli s  remízou 1:1. Druhý 
zápas proti TJ Svitavy byl vyhecova-
ný už ze šatny, kterou s  nimi sdíleli. 

Pěkný bojovný zápas skončil nešťast-
nou brankou v naší síti a prohra 0:1 
byla konečnou na medailové umístě-
ní. Poslední zápas turnaje  odehráli 
proti FK Vysoká nad Labem, kdy opět 
předváděli pěkný výkon, bojovnost 
a  hru dopředu. Do  poslední minuty 
drželi remízu a  až 20s před koncem 
kluci dali vítěznou branku, která jim 
zaručila celkové 4. místo a pěkný di-
plom. 

Bc.Jaroslav Jirouch, vedoucí týmu  
(redakčně kráceno)

www.fk nachod.sklub.cz

www.

GATENACHOD
.cz



KELLY - 10let, vykastrovaná. Psí dáma - lab-
radorka - vhodná jen na  krátké procházky 
a  pak zase do  teplíčka. Je úžasně přátelská, 
milá, vyžaduje stále hladit. Jako společnice 
k nezaplacení.

MADLENKA - asi 4 -5měsíční fenečka. Je to 
štěndo, takže hravá, mazlivá, veselá. Madlen-
ka bude většího vzrůstu.

DEBBIE - 1,5 roků, kříženka bulteriera. 
Milá, hodná, mazlivá. Potřebuje bydlet v tep-
le, má slabý kožíšek.

BRED - asi 2letý pejsek, který žil v nevhod-
ných podmínkách. Z počátku je bázlivý, ale 
jinak moc hodný a milý. Je to kříženec střed-
ního vzrůstu. Bred je odčervený a očkovaný. 

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

Městský útulek Broumov, Jana Slováková 721 543 498

Tel.: 608 524 973, www.psidomovlukavice.cz

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

Hotel ElkoH t l ElkHotel Elko v Náchodě

Bramborákové hody
3.-4. února 2017

Rezervace na tel.: 608 824 331
více na: www.facebook.com/hotelelko.cz

www.MARCONABYTEK.cz 
Kladská 106, 547 01 Náchod

775 725 520

PIEROTPIEROT

MARCONABYTEK

Bez zbytečných  

32,5 kg se cítím skvěle 

a bolest kolenou sama 

odezněla

Paní Zorku Hulínskou trápila bo-

lest kolenou tak, že musela na 

operaci. Na doporučení své ko-

legyně zavítala do výživové po-

radny NATURHOUSE v Náchodě. 

Po 6 měsících je lehčí o 32,5 kg, 

upravil se jí krevní tlak a viditel-

ně omládla.

Zorko, můžete nám sdělit, co 

Vás přivedlo do výživové  

poradny NATURHOUSE?

Proměna mé kolegyně z práce, 
která s podporou NATURHOU-
SE krásně bez hladu a odříkání 
zhubla. Také můj zdravotní stav, 
kde s bezmála 100 kily vypovídaly 
službu kolena, takže jsem musela 
podstoupit operaci kolene.

Pamatujete si, jak probíhala 

Vaše 1. konzultace? Co se na ní 

dělo?

Vše mi bylo vysvětleno, styděla 
jsem se stoupnout na váhu. Pak 
jsem se přeci jen odhodlala a zhro-
zila se výsledku. Ale paní výživová 
poradkyně Mgr. Iveta Voltrová byla 
naprosto profesionální a řekla mi, 
že když budu dodržovat její rady, 
jídelníček a užívat produkty, tak 
pocítím úlevu už po týdnu. A měla 
pravdu.

Začala jste dodržovat metodu 

NATURHOUSE. Co jste na ní  

nejvíce oceňovala?

Neměla jsem pocit hladu. Jedla 

jsem a přitom jsem postupně sha-
zovala nadbytečná kila.

Co pro Vás znamenaly pravidel-

né týdenní konzultace?

Každý týden jiný jídelníček a pro-
dukty, kontrola váhy a motivace.

K tomu, aby člověk upravil svoji 

hmotnost, je potřeba změnit 

jídelníček a stravovací návyky. 

Jaké konkrétní změny se týkaly 

Vás?

Začala jsem pravidelně jíst, to byl 
můj největší problém. Naučila 
jsem se jíst více ryb, ovoce, zeleni-
ny a vlákniny. Také jsem si zlepšila 
pitný režim a naučila se vařit nová 
jídla.

Nedílnou součástí metody  

NATURHOUSE je užívání  

produktů. Jak Vám pomáhaly  

a které jste si oblíbila?

Oblíbila jsem si suchary a vlákni-
nu FIBROKI. Suchary mi chutnají 

ke snídani a vláknina je super do 
jogurtu po obědě a večeři. Díky ní 
nemám pak chutě na sladké a cí-
tím se sytá.

Když se ohlédnete zpět, při-

padalo Vám těžké změnit své 

stravovací návyky a zhubnout?

Nepřipadalo, člověk musí jenom 
chtít.

Jak se cítíte nyní lehčí o 32,5 kg?

Cítím se skvěle, plná vitality  
a optimismu. Upravil se mi krevní 
tlak, nebolí mě koleno po operaci  
a únava je ta tam.

Jste na konci své cesty. Plánuje-

te do NATURHOUSE docházet  

i nadále?

Samozřejmě ano. Děkuji kolektivu 
ve výživové poradně NATURHOU-
SE Náchod za vstřícný a profesio-
nální postoj. Byly vždy usměvavé, 
příjemné. Bez jejich rad bych to 
nezvládla. 

NATURHOUSE Náchod, Kamenice 113 – pasáž Magnum, 

tel. 491 427 445, nachod@naturhouse-cz.cz, www.naturhouse-cz.cz  

 

 
 

VEDOUCÍ VÝROBY s NJ 

 Min. SŠ vzd lání tech. sm ru, nebo zkušenosti v oboru 
 Odpovídající mzdové ohodnocení 
 Benefity ( 13. plat, notebook, mobil, stravenky, p ísp vek na 

dopravu ) 
 Dvousm nný provoz, nové pracovní prost edí aj. 

 
Detailní informace na tel. 491 426 360, e-mail: info@adapt-electronic.cz 

ADAPT electronic CZ s.r.o.                    
se sídlem v Nízké Srbské 101, Machov, zabývající se 
výrobou v oblasti elektroniky a kabelové konfekce, 
hledá nové spolupracovníky na pozice:

 

 

 
 

PRACOVNÍK (CE) VÝROBY 

 Mzda od 13 000 K  hrubého po zapracování 
 Benefity ( 13. plat, stravenky, p ísp vek na dopravu ) 
 Dvousm nný provoz, nové pracovní prost edí aj. 

 
 

Tel. 491 426 360, e-mail: info@adapt-electronic.cz 

ADAPT electronic CZ s.r.o.                    
se sídlem v Nízké Srbské 101, Machov, zabývající se 
výrobou v oblasti elektroniky a kabelové konfekce, 
hledá nové spolupracovníky na pozice:

POTŘEBUJETE 
PŮJČIT PENÍZE?
Nabízíme: 
• Hotovostní půjčky do 50 tis. Kč

NEBANKOVNÍ HYPOTÉKY
• Oproti zástavě nemovitosti

• Individuální 
   posouzení příjmů

• Až do 3mil. Kč

• Vyplacení exekucí

tel.: 774 061 137

CHLUPÁČI Z LUKAVICKÉHO PSÍHO ÚTULKU
přejí všem svým příznivcům a hodným lidem
do roku 2017 hodně zdraví, elánu a pohody.
Upřímně děkují všem, kteří jim pomáhali nejen o vánocích,
ale po celý rok. Velmi si podpory fi nanční, materiální i morální  
všichni vážíme.
Bez Vás by nemohla být poskytována pomoc dalším 
psím kamarádům. Rok to byl velice náročný, přinesl 
mnoho starostí, ale i radostí, smutku i štěstí, 
zklamání i nadšení.  Mnoho pejsků přišlo o svůj 
domov, ale jiní zas nové domovy našli. Radost 
máme, když dostáváme fotky spokojených pejsků 
z nových domovů. Dostaví se dobrý pocit, že naše 
práce má smysl. 
Těšíme se na setkání s Vámi každou sobotu od 10 - 12 hod. při venčení.

m 
l 

Jeruzalém
V Městské knihovně v Náchodě 
se uskuteční výstava fotografi í 
pod názvem Jeruzalém. Histo-
rickým srdcem Státu Izrael – Je-
ruzalémem vás pohledem skrze 
objektiv fotoaparátu provede 
PhDr. Robin Böhnisch. Výstava 
je otevřena od 25. ledna do 10. 
února. Vernisáž se uskuteční 24. 
ledna v  16 hodin. Jste srdečně 
zváni!
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