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LADA PETRÁNKOVÁ

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

Ve školním roce 2017/2018 zahajujeme již poosmadvacáté

KURZY
němčiny (1. až 4. ročník) 

+ konverzační kurz
Tel.: 603 440 969, E-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz

angličtiny (1. až 4. ročník)
+ konverzační kurz s rodilým mluvčím

Tel.: 774 374 784, E-mail: pavel_hrabec@centrum.cz

ruštiny pro začátečníky a mírně pokročilé
Tel.: 732 639 129, E-mail: mir.nemcova42@seznam.cz 

Kurzovné za pololetí: 1.790,- Kč
Více informací najdete na naší internetové stránce: www.gatenachod.cz
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11. říjen
19.00

TALKSHOW
Babishow v hotelu Beránek v Náchodě

Hosté Talkshow hokejový brankář Milan Hnilička, Klára Dostálová a Jiří Hlavatý

Talkshow moderuje  

Aleš Juchelka (Medúza)

Autogramiáda

Podepisování knihy

Občerstvení

Diskuse na závěr

www.anobudelip.cz | www.chcemelepsicesko.cz |      AndrejBabis

Světla nad bunkry
 K  celostátnímu projektu Světla 
nad bunkry se připojil i areál dob-
rošovského pevnostního systému.  
Nasvíceny byly všechny tři objekty 
pevnosti. Připomenuty tím byly ne-
jenom události mobilizace a  Mni-
chova v  roce 1938, ale zároveň se 

všichni přítomní  vrátili „v  čase“ 
do doby, kdy se pevnost stavěla. Jan 
Šimáně totiž ve  své knize Je tady 
gestapo! doslova napsal, že přesto-
že pro Náchod platilo zatemnění, 
Dobrošov svítil do dáli. 
 Foto Richard Švanda

Soutěž o logo
 Před několika dny proběhla 
uzávěrka soutěže o vytvoření loga 
společného česko – polského turi-
stického regionu (Broumov, Adr-
špach, Radków, Nowa Ruda). Logo 
by mělo sloužit pro jeho propaga-
ci a  prezentovat společný česko-
polský projekt Questy krajem bí-
lého a červeného pískovce. Pro ty 
čtenáře, kterým zní výraz questy 
poněkud nelibozvučně, uvádí-
me, že quest je úkol, který v kon-
krétním typu hry plní hráč nebo 
skupina hráčů za  účelem získání 
odměny (odměnou může být zisk 
zkušeností, nová schopnost nebo 
kouzlo, cenný předmět, herní 
měna, přístup k  novým místům 
atd.)

4. Broumovské diskuze
 V Broumově se na termín 6.-7. 
listopadu chystá již čtvrtý ročník 
atraktivního  projektu Broumovské 
diskuze. Tentokráte bude věnován 
prezidentským volbám a tématům 
souvisejícím se vzděláním. Těšit se 
můžete na zajímavá známá jména: 
Michala Horáčka, Jiřího Drahoše, 
Václava Klause ml. a další.

Srdečně Vás zveme na  
HORROROVÉ PROHLÍDKY 

ZÁMKU
14. října 2017 od 18 do 23 hodin
Zámek Nové Město nad Metují

Nutná rezervace na tel. 604 381 520, 
agentura.veronika@centrum.cz
Vstupné: děti do 15 let 90,-Kč, 

dospělí 130,-Kč

„Dvacetiny“ spolku Dokořán
předcházením, snižováním a ome-
zováním výskytu sociálně patolo-
gických jevů. Posláním organizace 
je poskytování sociálních služeb, 
realizace volnočasových programů 
a provázení dětí a mládeže obdo-
bím dospívání realizováním čin-
ností, které napomáhají zdravému 
životnímu stylu, vzájemné toleran-
ci, úctě a respektu k názorovým 
odlišnostem a životním postojům. 
„Činnost spolku dlouhodobě fi nanč-
ně podporuje i město Náchod. Spol-
kové aktivity lze do jisté míry pro-
pojovat i  s činností našeho odboru 
sociálních věcí a školství ve sféře pre-
vence“, říká místostarosta Miroslav 
Brát, který oslavu výročí spolku na-
vštívil a přítomné za město Náchod 
pozdravil.

 Dokořán, z.s. oslavil 20 let své 
existence. Základním cílem všech 

činností spolku je celkové zkvalitně-
ní života příslušníků cílové skupiny 
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VZPOMÍNÁME
Dne  7. 10. 2017 uplyne 10 smutných let 
od okamžiku, kdy nás navždy opustila 
naše milovaná manželka, maminka, 

babička a sestra,

paní Jaroslava Holá  z České Čermné. 

Kdo jste ji znali a měli rádi, 
věnujte jí s námi tichou vzpomínku.

rodina

V říjnu uplyne 40 let  od úmrtí 
našeho milovaného tatínka,  

pana Františka Martince 
z Náchoda.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Rodina

VZPOMÍNKA 

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).  

Rodinný dům v Novém Městě nad Metují, 2 bytové jednotky, sklep ................................2 690 000,- Kč
Rodinný dům v České Skalici, 3 pokoje + jeden pokoj v podkroví, garáž ..............................890 000,- Kč
Rodinný dům v Hronově, 2 obytná křídla, udržovaná zahrada, krytý bazén .....................5 900 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě n/Met., 2 bytové jednotky, zahrada, garáž .......................3 350 000,- Kč
Venkovské stavení v obci Borovnice, chlév, stodola, pozemek 1 087 m2 .............................999 000,- Kč

Cena: 3 190 000,- Kč

Abstrakce
 V prostorách  oddělení pro do-
spělé Městské knihovny v  České 
Skalici je až do 31. 12. 2017 umís-
těna výstava prací členů výtvarné-
ho spolku Ateliér. Název výstavy 
je Abstrakce.

Brožura o 150 letech působení evangelického sboru v Semonicích
 Nabídku aktuální historiografi e 
s  regionální tématikou nově  dopl-
ňuje pozoruhodný sborníček „150 
let Farního sboru Českobratrské 
církve evangelické v  Semonicích 
(1867–2017). Brožura (vyšla v  ná-
kladu 200 ks)  má  72 stran, 15 statí 
textů napsaných 11 autory doplňu-
je  též  33 obrázků. Vydavatelem je 
Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické v Semonicích. K vydání 
připravila redakční rada v čele s eru-
dovanými historiky Jiřím Matějkou 
a Pavlem Mertlíkem, iniciativní fa-
rář sboru – teolog Radim Žárský 
a  Jana Žárská, jeho žena a  spolu-
pracovnice. Publikaci redigovala  
a  grafi cky upravila Jana Vysoká. 
Stěžejní statí je zdařilý 20stránkový 
historický přehled Pavla Mertlíka – 
Dějiny Farního sboru Českobratr-
ské církve evangelické v Semonicích 
(využívající cenného rukopisu Jiří-
ho Matějky). Brožura průkopnicky 
mapuje i historii evangelického are-
álu. V textu brožury jsou odborníky 

připomenuty historické a umělecké 
památky – varhany, zvony, věžní ho-
diny, okna s vitrážemi, řemeslnické 
práce… Jubilejní publikace přináší 
zatím nejpodrobnější tiskem publi-
kované důležité informace a poznat-
ky o dějinách a vývoji jedné křesťan-
ské církve na  Jaroměřsku, která je 

spoluobčany stejně jako i jiné zdejší 
církve vnímaná jako potřebná a uži-
tečná. Cena této zdařilé publikace, 
která může být i  vhodným dárkem 
k letošním Vánocům, je 50,-Kč.
 PhDr. Jiří UHLÍŘ 
 (redakčně kráceno), 
 foto: obálka brožury

Kraj podpořil rozvoj Hospice Anežky České 

v Červeném Kostelci

Hospic Anežky České, který spra-
vuje Charita a  který byl vůbec 
první zařízení v  České Republice 

poskytující lidem služby klidu a dů-
stojného odchodu ze života, pomohl 
za dobu své existence již mnoha li-
dem a jejich rodinám.
 Náměstek hejtmana Královéhra-
deckého kraje Aleš Cabicar, do jehož 
gesce zdravotnictví v  našem kraji 
spadá, se nám vyjádřil k problema-
tice hospicové péče. „ Ačkoli Hospic 
Anežky České v Kostelci není přímo 
zdravotnické zařízení patřící pod 
Královéhradecký kraj a  i  přesto, že 
v našich vlastních nemocnicích star-
tujeme mnoho rozsáhlých investic, 
které posunou naši zdravotnickou 
infrastrukturu do  požadavků sou-
časné doby, navrhl jsem radě kraje 

dotační příspěvek na  pořízení pro-
jektové dokumentace pro výstavbu 
mobilního hospicové střediska při 
Hospici Anežky České v  Kostelci, 
a to ve výši Kč 500 tisíc korun“.
 „Úsilí pana ředitele Vajsara a jeho 
spolupracovníků o  rozvíjení a  chá-
paní této služby našim blízkým je 
obdivuhodné a zaslouží si podporu 
nejenom kraje, ale věřím, že snad 
každého citlivého, ohleduplného, 
zkrátka lidského člověka. Odchod 
čeká každého z  nás, nevybereme 
si ani čas, ani způsob. Ale můžeme 
učinit závěr života vlídnější a  dů-
stojnější“, řekl náměstek Cabicar.
 (Go)

Výstava – 120 let ZŠ Komenského Náchod
   Největší základní škola v Náchodě 
– ZŠ Komenského má za  sebou již 
120. výročí existence. Jako ohlédnutí 
za oslavami tohoto výročí byla ve ves-
tibulu Městské knihovny v Náchodě 
otevřena výstava  žákovských prací 
a  dalších dokumentů vztažených 
k činnosti školy. Na vernisáži se sešli 
pedagogové školy spolu se zástupci 
zřizovatele, kterým je město Náchod. 
Fotografi e č.1: (zleva) Miroslav Brát 
– místostarosta Náchoda s gescí pro 
školství, Mgr. František Majer – ředi-
tel školy, Mgr. Karel Petránek – před-
seda rady školy. Fotografi e č.2 vesti-
bul knihovny s výstavou. 2 1

Minulé životy
 V  Městské knihovně v  Novém 
Městě nad Metují (Komenského 
sále) proběhne 11. října přednáš-
ka s  názvem Minulé životy. Vstup 
na  přednášku (začínající v  18 ho-
din) je volný. Přednášet bude paní 
Božena Patriková. 

Traťová výluka
 Až do 17. října potrvá výluka tra-
ťové koleje na úseku Starkoč – Vác-
lavice. Náhradní doprava v  úseku 
bude zajištěna autobusy. Bohužel, 
výluka bude mít rovněž vliv na pří-
poje v rámci Integrovaného doprav-
ního systému

Obrazy, kresby, 
plastiky 
 Městská galerie Zázvorka v Novém 
Městě nad Metují hostí až do 18. listo-
padu výstavu prací výtvarníků Václa-
va Macháně a Zdeňka Farského. Prv-
ní jmenovaný zde představuje svoje 
obrazy a kresby, druhý pak plastiky. 

Stromy budou vyprávět příběhy lidí 

pěstujících banány
 Náchod, 27. září – Claudie má 
dvě dcery, které však vidí jen ho-
dinu denně. Zbytek dne, 12 a  více 
hodin tráví na banánové kostarické 
plantáži. I  za  tak dlouhou pracov-
ní dobu včetně přesčasů dostává 
jen minimální mzdu, ze které má 
problém sebe a  dcery uživit. Pra-
cuje s  nebezpečnými látkami bez 
ochranných pomůcek. Nemá se kam 
schovat, když letadla práškují pesti-
cidy plantáž. Na pracovišti musí čelit 
sexuálnímu obtěžování. Kvůli zapo-
jení do  odborů ji v  práci šikanují. 
Její příběh i příběhy dalších zaměst-
nanců a zaměstnankyň kostarických 
a  panamských plantáží budou viset 

od  7. do  14. října v  desítkách par-
ků republiky, včetně náchodského 
parku u autobusového nádraží. Ná-
vštěvníci výstavy pod širým nebem 
se na 14 panelech s fotografi emi do-
zvědí, co vše se skrývá za tolik oblí-
beným tropickým ovocem – banány. 
 Výstava na  stromech se koná 
v desítkách parků po celé České re-
publice již třetím rokem při příleži-
tosti Světového dne důstojné práce. 
Ten se slaví 7. října a i letos ji pro Vás 
připraví faitradový tým Střední od-
borné školy sociální a zdravotnické 
– Evangelické akademie. Seznam 
míst a více informací o akci najdete 
na www.vystavanastromech.cz.

VZPOMÍNÁME
Dne 11. října 2017 uplyne šest let, 

kdy nás navždy opustil  

pan Zbyněk Ringel 
ze Slavného.

 
Stále vzpomíná rodina

VZPOMÍNKA
Čas prý rány hojí, vzpomínky na Tebe však stále stejně bolí.

Dne 4. 10. 2017 uplyne jeden rok, 
kdy nás navždy opustil 

pan Miloš Fendrych z Klínku.

S láskou vzpomíná 
manželka Zdeňka s rodinou.
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OKÉNKO LÉKAŘE 

EDUMED - Kardiologická, diabetologická a interní ambulance | Mlýnská 189, Náchod | www.edu-med.cz

Zeptali jsme se 
MUDr. Alice Veselé, diabetoložky

Paní doktorko, co se za  dobu vaší 
praxe v  péči o  pacienta s  cukrovkou 
změnilo?
 O  pacienty s  cukrovkou se starám 
už zhruba 20 let a za  tu dobu se toho 
změnilo opravdu hodně. Přestože cuk-
rovka stále zůstává závažným onemoc-
něním, došlo k  obrovskému pokroku 
v léčbě i včasné diagnostice komplikací 
cukrovky. Základem léčby cukrovky 
jsou stále dietní a  režimová opatření, 
dalším důležitým pilířem léčby je far-
makologie. A  právě tato oblast je ne-
smírně dynamická. Nemine rok, aby 
nebyl na  trh uveden nový lék, kromě 
nových inzulinů, které významně zlep-
šují komfort pacientů takto léčených, 
se objevila i nová skupina léků v table-
tové podobě, které jsou kromě snižo-

vání hladiny cukru (glykémie) velmi 
účinné v  snižování cévních a  ledvin-
ných komplikací, které jsou častou pří-
činou úmrtí u pacientů s cukrovkou.
 Velice důležitou součástí léčby cuk-
rovky je i  zapojení pacientů, kteří si 
můžou kontrolovat svoji cukrovku 
pomocí glukometru, či moderních 
senzorů.
 Díky technologii si může pacient 
sledovat svoji nemoc 24 hodin denně, 
což umožňuje lékaři i pacientovi upra-
vovat si terapeutický režim s ohledem 
na  vlastní potřeby, doslova můžeme 
pacientovi ušít léčbu na míru.

Zaměřujete se u Vás v ambulanci pou-
ze na diabetiky?
 Vzhledem ke  komplikacím, které 
toto onemocnění naším pacientům 
přináší, považuji za velkou výhodu, že 
v  rámci našich pracovišť úzce spolu-
pracují sestry z diabetologie, kardiolo-
gie a  interny. Věnujeme se komplexně 
diagnostice a léčbě srdečních a cévních 
onemocnění. Klademe velký důraz 
hlavně na  včasnou diagnostiku a  léč-
bu, ale i  prevenci těchto onemocnění. 
Cílem je postarat se o pacienty s  cuk-
rovkou co nejkomplexněji, proto jsme 
v Náchodě otevřeli Edukační centrum 
pro diabetiky, které nabízí lékařskou 
i  sesterskou edukaci pro diabetiky 
1. i  2. typu, kde můžou být posílá-
ny pacienty jak z  naší ambulance, tak 
i  z  ambulancí ostatních diabetologů, 

internistů, či praktických lékařů. Edu-
kaci, neboli vzdělávání pacientů, pova-
žuji za  velmi důležitou součást léčby, 
pacient potřebuje o své nemoci v klidu 
pohovořit, zeptat se na  důležité in-
formace ohledně nemoci. Provádíme 
jak edukace jednotlivců, tak edukaci 
v malých skupinkách pacientů a máme 
velmi pozitivní ohlasy stran pacientů. 
Důležitou součástí naší péče je i  sta-
rostlivost o těhotné diabetičky, případ-
ně nově o pacientky, u kterých se v prů-
běhu těhotenství diagnostikuje gestační 
diabetes (cukrovka v těhotenství). 

Jak vůbec pacient pozná, že má cuk-
rovku?
 Pokud se jedná o cukrovku 1. typu, 
tak pacient změnu svého stavu po-
zná. Nejčastějšími příznaky jsou ží-
zeň, nadměrné močení, únava. Pokud 
se jedná o  cukrovku 2. typu, které je 
většina, pacient ani nemusí mít žádné 
potíže, jenom je mu naměřená vyšší 
hodnota hladiny cukru v krvi, případ-
ně můžou být příznaky podobné jako 
u cukrovky 1. typu. Důležité jsou pra-
videlné preventivní prohlídky u svých 
praktických lékařů, či vyhledávání 
cukrovky i u jiných specialistů a časné 
zahájení léčby pacienta, které může 
nejvíce oddálit rozvoj diabetických 
komplikací.
 Pokud je v rodině přítomná cukrov-
ka, je důležité si nechat změřit hladinu 
cukru včas a pravidelně to sledovat.

Jiráskovo gymnázium dostalo stavebnice micro:bit
Pan Bc.  David Línek, ředitel fi rmy 
DLNK s.r.o., nám přišel osobně pře-
dat 20 kusů technické stavebnice 
BBC micro:bit. Jsme moc rádi, že nás 
takto fi rma DLNK podpořila v  na-
šich aktivitách, kdy se snažíme na-
šim žákům a  studentům nabídnout 
širokou paletu nejrůznějších tech-
nicky zaměřených kroužků (robo-
tika, modelářský kroužek, 3D tisk). 
BBC micro:bit je miniaturní počítač 
se senzorem pohybu, kompasem 
a  bluetooth (umí tak komunikovat 

s  mobilem, tabletem i  počítačem). 
Tato platforma se rychle rozví-
jí po  celém světě, například v  roce 
2016 byl tento mikropočítač rozdán 
zdarma všem žákům sedmých tříd  
ve Velké Británii. U nás na gymnáziu 
micro:bit využijeme v rámci volitel-
ného předmětu Hrátky s  robotikou 
(pro žáky sekundy) a také pro žákov-
ské projekty, kdy například pomocí 
LED diod budou mít žáci možnost 
„oživit“ (osvítit) svoje výtisky ze 3D 
tiskárny.  RNDr. Jan Preclík

Zavírání pevnosti
 V Jaroměři – Josefově proběhne 
28. října slavnostní zavírání tamní 
josefovské pevnosti. Akce začíná 
v 9 hodin  v areálu Bastion I. Chy-
bět nebude střelba z hradeb i pod-
zemních galerií, průvod městem či 
pokládání věnců. Epilogem za  le-
tošní sezónou bude svěšení pev-
nostního praporu. 

PŘIJMEME 

prodavačku 
– květinářku 

do zavedeného 
květinářství v Náchodě

Informace na tel.: 
606 650 686

„Medvíďata, medvíďata,

Všechno umí na to tata.

Medvíďata z Náchoda, 

HEJ!“
 Tento pokřik má skautský oddíl 
benjamínků z Náchoda. Jsme tu již 
dva roky a nyní do oddílu hledáme 
další kamarády a kamarádky.
 Máme klubovnu na  Hamrech 
a scházíme se každý čtvrtek od 15:30 
do 16:30 hodin. Naše schůzky jsou 
pro děti ve  věku od  čtyř do  sedmi 
let, předškolního věku a  prvních 
tříd.
 Program je pro děti pestrý, plný 
her, tvoření a  chození do  přírody. 
Máme náš časopis (Ben Já Mína), se 
kterým také společně pracujeme.

 Již jsme uskutečnili několik vý-
prav do okolí a návštívili náchodské 
medvědy, podle kterých jsme si dali 
název.
 Nejzajímavější výprava byla 
do záchrané stanice  pro raněná zví-
řata v Jaroměři a k hasičům do Vel-
kého Poříčí. Na konci školního roku 
jsme si uvařili společnou polévku, 
zahráli spousty her, šipkovanou 
a  u  závěrečného ohně jsme dostali 
oddílové šátky. 

Vedoucí oddílu Jana Čížková 
a Lucie Kylarová

V Teplicích nad Metují oslavili 
65. výročí založení sociální práce
 Sociální práci se v Domově Dolní 
zámek v Teplicích nad Metují věnují 
už 65 let. Toto výročí si připomněli 
malou oslavou v  zámecké zahradě. 
Mezi hosty byli někteří sponzoři, 
bývalí zaměstnanci, klienti zařízení 
a také zastupitel Královéhradeckého 
kraje Josef Lukášek.
 Ředitelka domova Dagmar Ku-
šlová po  uvítání hostů shrnula 
všechny významné momenty, které 
nastaly od  poslední podobné osla-
vy konané před pěti lety. Program 

pak pokračoval poutavým vyprá-
věním radního a  spisovatele Josefa 
Lukáška a  vystoupením country 
kapely z Police nad Metují. Přestože 
počasí oslavám příliš nepřálo, díky 
velkému stanu, teplým dekám a čaji 
nebylo nutné program měnit. V po-
lovině oslav se podával guláš, který 
uvařili zaměstnanci kuchyně a všem 
moc chutnal. Vedení domova děku-
je všem sponzorům a  zaměstnan-
cům, bez jejichž pomoci by nebylo 
možné oslavy zorganizovat.  (red)

Josef Ressel – Východočech, který změnil svět
9. října uplyne 160 let od  úmrtí 
Josefa Ludvíka Františka Resse-
la (1793 – 1857), českého Němce, 
rodáka z východočeské Chrudimi, 
muže velkého technického talen-
tu. Právě s  jeho jménem je spojo-
ván vynález lodního šroubu, který 
spočíval v aplikaci starověkého tzv. 
Archimédova šroubu pro pohon 
lodí. Věhlasu a  uznání se Josefu 
Resselovi dostalo až po jeho smrti. 
Od roku 1924 je pak v jeho rodišti 
- Chrudimi umístěn i jeho velkole-
pý pomník. První pokusy s lodním 

na  řece ve  Slovinsku a  konečně 
velké fi nále – plavba lodi poháně-
né lodním šroubem po moři u pří-
stavu Terst. Ačkoli byl samotný 
pohon úspěšný, projekt ztroskotal 
kvůli nekvalitně vyrobenému par-
nímu stroji. Kromě experimentů 
s  lodním šroubem má Josef Ressel 
na  svém kontě řadu dalších tech-
nických vynálezů a  inovací: pneu-
matickou potrubní poštu, optický 
telegraf, šroubový lis na  výrobu 
vína atd.   foto pomník Josefa 
 Ressela v Chrudimi – Mirek Brát

šroubem realizoval Ressel na  řece 
Krce na  území dnešního Chor-
vatska. Následovaly experimenty 

Kuronské slavnosti
V září  se na počest vévody Petra Bi-
rona Kuronského konal na  zámku 
v  Náchodě další ročník Kuronských 
slavností. Připomeňme, že  Petr Biron 
koupil panství v roce 1792. V Nácho-
dě nechal vybudovat zámecké divadlo,  
které o  pět let později přijel navští-
vit se svojí rodinou a  dvořany. Přišli 
s ním hudebníci, zpěváci a herci, kteří 
uváděli divadelní, operní a koncertní 
vystoupení. Atmosféru kulturnosti 
a  pospolitosti na  Kuronském dvoře 
chtějí evokovat právě i  moderní Ku-
ronské slavnosti, které pořádá město 
Náchod.  Foto Josef Pepa Voltr

Velký vánoční 

koncert
 O  tom, že vstupujeme do  závě-
rečného období  roku, svědčí i na-
bídka vánočních koncertů. Jeden 
z  nich se uskuteční v  prostorách 
kina v  městysu Nový Hrádek 16. 
prosince od 17 hodin. Protagonisty 
koncertu bude duo Veronika a Va-
šek Řihákovi. Předprodej vstupe-
nek zajišťují: Prodejna sklo papír 
Nový Hrádek, Prodejna sušeného 
ovoce a  oříšků Dobruška, Music  
Shop Kamenice Náchod. 
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Jadeit – relaxační centrum: 
SLAVÍ 2. NAROZENINY

 Zdravotní stav každého z nás se 
liší podle věku, zaměstnání a  pro-
středí, ve kterém žijeme.
 Masáž na termomasážním lehát-
ku zlepšuje: imunitu, koncentraci, 
stabilitu, podporuje relaxaci, do-
dává energii, zlepšuje krevní oběh, 
napomáhá k hlubšímu spánku a za-
bezpečuje vyváženost těla.
Na Vaši návštěvu se těší  
Lenka Franková 

Kamenice 113, 
Pasáž MAGNUM, Náchod

www.jadeit-relaxcentrum.cz 
tel. 606 415 501

DÁRKOVÉ POUKAZY 
V PRODEJI.

INVESTUJTE DO VAŠEHO 
ZDRAVÍ – NECHTE VAŠE 

TĚLO RELAXOVAT 
POD DOTEKY VÁLEČKŮ 

Z JADEITU!

 U příležitosti 2. narozenin 
jsem pro Vás připravila jako 

dárek v měsíci říjnu 
AKCI na zvýhodněné 

permanentky na 5 masáží 
SLEVA 15%.

Protecting Your Life
Firma Microtherm CZ, s.r.o. je součástí skupiny Microtherm 
International Cooperation, která je dodavatelem komponentů 
tepelných ochran pro elektrospotřebiče po celém světě.

Výrobní závod Microtherm CZ s.r.o se nachází v malebném městečku Police nad Metují.

Své životopisy zasílejte na adresu: miloslava.klimesova@microtherm.cz

Pro tento závod hledáme kolegy na tyto pozice:

• Operátor Výroby
• Mistr - Seřizovač Výroby
• Plánovač/ka
Více o požadovaných kvalifi kačních požadavcích na www.microtherm.cz ►

 

Spole nost Thermotech GROUPE s.r.o ,  

je p edním eským výrobcem regula ní techniky, el. Spot ebi  a topení.  
Do naše týmu ve Ž á e nad Metují hledáme kolegy / n  na tyto pozice: 

- Operátor výroby     
- Obsluha CNC stroj            www.thermotech.cz 
- Obsluha Lis  

Kontakt pro zasílání životopis  nebo informa ních sch zek na email  
info@thermotech.cz 
 

Pražský divadelní soubor 
Marka Dobrodinského 

Vás srdečně zve na pohádku

O ZAKLETÉ 
PRINCEZNĚ
Kdy: 12. 10. a 13. 10. 

v 9 a 10.30 hodin
Kde: Zámecké komnaty zámku 

Nové Město nad Metují
Vstupné 85,-Kč

SQUASH CENTRUM 
NÁCHOD
tel.: 602 886 577, 
házenkářská hala – Hamra
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Specialista na čalouněný nábytek
• sedací soupravy

• postele

• jídelní stoly a židle

• obývací stěny

• šatní skříně

www.MARCONABYTEK.cz
Kladská 106, Náchod 547 01

Hašpl a.s. Velké Poříčí
http://www.haspl.czpřijme

Seřizovače
Požadujeme:
• vyučen nebo vyučen s maturitou ve strojírenském
oboru výhodou
• třísměnný provoz
• spolehlivost, zodpovědnost
Nabízíme:
• minimální mzda po zaučení 24 000,-- Kč
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• týden dovolené navíc
• příspěvek na stravování
• další benefity
Náplň práce:
• seřizování a obsluha strojů

Své životopisy zasílejte na email personalni@haspl.cz
    +420 491 401 718 paní Procházková,
    +420 491 467 241 paní Kubečková

„Přijela pouť a lidí proud zaplnil na návsi kdejakej kout…„ zpívá Mistr 
Gott v jedné písničce. Vyměňte náves za náměstí, pouť za dozvuk Svato-
václavského odpoledne, a máte před sebou nedávnou scenérii z Nového 
Města nad Metují.  Foto echo

Průjezd Náchodem stále komplikuje rekonstrukce průtahu městem. Ani 
v sousedním Rychnově nad Kněžnou nemají řidiči „na růžích ustláno“.  
Opravuje se zde  část silnice, která je rovněž vytíženou tranzitní i místní 
komunikací.  Foto echo
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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? 
Nabízíme Vám příležitost na-
lézt životního partnera. Sezna-
movací agentura IRENA, Ná-
chod. TEL.: 736 768 114

* Muž 43 let, ze Spolko-
vé republiky Německo hle-
dá touto cestou k  vážnému 
seznámení hodnou, milou a pře-
devším věrnou ženu ve  věku 35 
- 45 let. Tel. (při možné komu-
nikaci v  němčině) 778  044  848, 
Tel. (česky, na  mojí švagrovou, 
neboť neumím plyně česky...) 
775 223 358
* Otec 74 let, syn 47 let hledají 
přítelkyně přiměřeného věku. 
Náchodsko. TEL.: 702 697 657
*Muž, 48 let, rozvedený, nekuřák, 
sportovně založený, všestranných 
zájmů, hledá touto formou ženu 
k  vážnému seznámení. Kontakt: 
jiri.2016@seznam.cz

* Prodám družst. 1+1 s  balko-
nem 4.patro, částečně zařízenou 
v  Náchodě na  Karlově kopci. 
Plastová okna, topení - zánovní 
plyn. kotel. Cena dohodou. TEL.: 
776  363  421 volat 18 - 22 hodin, 
RK NEVOLAT
* Prodám byt 3+1 v družstevním 
vlastnictví v klidné části Hronova
500 m od  centra. Cihlový dům, 
3. podlaží. Byt 72 m2, balkon 7 
m2, sklep, zděná komora s  dveř-
mi 1,7 m2. Nová okna. V  r. 2016 
dům zateplen. Nízké náklady 
na  bydlení. Parkování před do-
mem. Pozůstalost. RK nevolat! Tel. 
+ 420 605 747 645.
* Koupíme byt v  osobním 
vlastnictví v  okrese Náchod 
výhradně ve  správě SBD Ná-
chod. Uveďte cenu, velikost bytu 
a  jeho vybavení, adresu a  podla-
ží. Platba v  hotovosti. Kontakt: 
gorceous1@seznam.cz
*Pronájem bytu 3+1 v  Hronově.
Tel. 777 634 731
*Pronajmu byt 2+kk s balkonem 
v zatepleném zděném domě, nová 
okna, 56 m2, poblíž centra Nácho-
da. Cena 5.000 Kč + energie. Kauce 
dohodou. Tel. 734 753 303
*Pronajmu dlouh. byt 1+kk 26m2 
+ terasa v přízemí zrek.byt. domu 
v  Dolní Radechové. Nájemné 
3.500,-Kč + záloha 2.000,- + el. + 
kauce.- Kč, tel. 608 90 30 50.
*Pronajmu byt 1+1 v  Hronově. 
TEL.: 608 11 00 41
*Pronajmu byt 3+1 v  RD v  Bě-
lovsi, nájem 5500,- Kč + energie. 
Kauce 2 měsíce. TEL.: 605 428 014
*Pronajmu dlouh. byt 2+kk 46 
m2 + terasa v  přízemí zrek.byt.
domu v Dolní Radechové. Nájem-
né 4.500,-Kč + zál. 2500,-Kč + el. + 
kauce, tel. 608 90 30 50. 
*Pronajmu  nadstandardní kom-
pletně zrekonstruovaný byt 3+kk 
v  Náchodě v  Dvořákově ulici.  
Nová kuchyňská linka, koupelna, 
parkety, krytá lodžie, plastová ok-
na,výtah. Vhodné pro náročněj-
ší klientelu, vyšší kauce. Výměra 
bytu 92 m². Tel. 777  602  884, RK 
nevolat. Cena:  11 000,- Kč/měsíc 
+ služby

*Pronajmu dlouhodobě částečně 
zařízený byt 2+1 v osobním vlast-
nictví Náchod Staré Město, v cih-
lové zástavbě, volný od 1. 1. 2018. 
Tel.606 026 134
*Sháním podnájem v  Náchodě 
a okolí. Stačí jedna místnost. Jsem 
sám, skromný a slušný člověk. Tel. 
704 385 550 nebo 776 675 936
* Rozvedená žena koupí menší 
byt v  Náchodě, zavolejte prosím 
na tel. 774 777 073
*Byt Náchod, prodej vč. zařízení. 
Byt 1+kk, 31m2, osobní. vl., uli-
ce Pražská, u  Slavie, ne do  ulice, 
1.N.P. Cena 659.000 Kč. e-mail: 
avy@seznam.cz
* Mladý muž koupí byt 2+1 v Ná-
chodě, platím v  hotovosti, volejte 
na tel. 776 566 630
*Prodám družstevní byt 1+1 
v Novém Městě nad Metují. Malecí 
nad učilištěm. TEL.: 777 273 571
*Pronajmu slušným lidem byt 
o velikosti 4+KK v Hronově, uli-
ce Husova. Byt je po  kompletní 
rekonstrukci s novou kuchyňskou 
linkou. Kauce ve výši dvou nájmů 
bez služeb. Upřednostňuji pracují-
cí rodinu s  dlouhodobým nájem-
ním vztahem. Tel. 732 180 081
* Mladá rodina hledá větší byt 
nebo dům v Náchodě a okolí, na-
bídky prosím na tel. 775 777 073
*Prodám družstevní byt 2+1 
v  Náchodě v  nízkoenergetickém 
domě s  vlastním parkovacím stá-
ním. Kontakt 730 517 357
*Nabízíme k  prodeji dva druž-
stevní byty 2+kk v  nově zrekon-
struovaném domě v  Náchodě. 
Byty jsou částečně zařízené a  při-
pravené k okamžitému nastěhová-
ní. Členský vklad je možné rozdělit 
do  splátek. Kontakt 730  517  357, 
733 735 709

* Hledám v  Novém Městě n.M. 
pronájem zahrádky, nejlépe 
s  chatkou ZA  ÚDRŽBU. Solid-
ní jednání. Od  jara 2018. TEL.: 
606 452 440
* Prodám vzrostlý les v  okrese 
Náchod. Tel. 732 269 219

* Prodám stavební pozemek 
s  protékajícím potokem, mož-
nost zhotovení rybníku, 2500 
m2 na  okraji obce Dolní Rade-
chová. Asfaltová cesta až na  po-
zemek. Cena 990  000,-Kč. TEL.: 
608 66 77 30

*Nabídněte nestavební pozem-
ky pro výkup v Královéhradec-
kém kraji. Volejte: 775 220 376

*Prodám zahradu s  chatkou 
včetně skleníku v  osadě Babí - 
Vršky. Rozloha pozemku je cca 
400m2. Elektrika a voda zavedeny 
na  pozemek i do chatky. V ceně je 
i  vybavení chaty /kuchyňská lin-
ka, jídelní stůl, židle, rozkládací 
pohovka,lednice, mikrovlnka aj./. 
Dále zahradní nábytek, bazének 
a písková fi ltrace, zahradní nářadí. 
Kontakt po  16 hodině na  tel.čísle 
777 987 848. Cena dohodou.

*Prodám zahradu se zděnou cha-
tou v  kolonii Broumov-Otovice. 
Info Tel. 736 603 169
* Sháním chatu, chalupu, do-
mek v  okolí Náchoda do  20 km 
na  všechny směry, nabídněte 
na tel. 774 777 072

*Pronajmu nově postavenou 
halu 300 m2 u  Náchoda. Mani-
pulační technika k  dispozici. Tel. 
608 66 77 30 nebo 608 66 77 33
* Prodám hospodu ve Vysokově, 
zn.jakékoliv využití, navr. cena 
1,5 mil. Kč. TEL.: 606 951 546 RK 
NEVOLAT
* Pronájem kanceláře v Náchodě 
na  Kamenici ve  2. patře s  výta-
hem, WC a kuchyňkou k dispozi-
ci. Velikost 28 m2 a 16 m2. Nyní vý-
razná SLEVA. Telefon 777 152 750 
v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro 
provoz kavárny, jiných obchod-
ních služeb nebo pohybových 
aktivit jako cvičení, fi tcentrum 
a  jiné služby. Prostory se nachází 
na  Kamenici v  Náchodě v  I.patře 
se samostatným vchodem. Inves-
tice do zařízení a vybavení provo-
zu jsou nutné. TEL.:777 152  750 
v pracovní dny

* Prodám velmi zachovalý roho-
vý rozkládací gauč s  taburetem 
(úložný prostor) obojí barva bordo 
- 3000,-Kč, nový TV stolek kombi-
nace tmavé dřevo + sklo (dvířka) 
- 1500,-Kč. TEL.: 602 361 768
*Prodám palivové dřevo v  met-
rech – jasan, olše - 900,-Kč za metr. 
TEL.:776 327 208
* Prodám pianino, odvezu, nala-
dím. TEL.: 775 328 366
* Prodám palivové dřevo. 550,-Kč/
m3. I s dovozem.Tel. 702 611 187

* Koupím jakékoliv staré foto-
aparáty a  příslušenství - objek-
tivy, staré fotografi e, reklamní 
fotografi cké materiály. Hodinky 
PRIM a  náhradní díly na  hodin-
ky PRIM. Platba v  hotovosti. Tel. 
777 559 451
* Koupím starý betlém, vánoční 
ozdoby a  vše o  Vánocích. TEL.:
722 907 510
* Koupím starý nábytek i  celou 
pozůstalost. TEL.:722 907 510
* Koupím staré fotografi e, fo-
toaparáty, vyznamenání, mince 
a  bankovky, pohlednice a  znám-
ky. TEL.: 724 020 858
* Koupím veškeré starožitnosti 
např. obraz, sklo, porcelán, hodi-
ny, mince, pohlednice, knihy i ce-
lou pozůstalost. Peníze na  ruku. 
Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

 * Koupím staré, nepotřeb-
né i  poškozené věci. Hračky 
zn. ITES, KDN aj..vláčky TT, 
HO, MERKUR aj.aj., starožitný 
a  chromovaný nábytek, hudeb-
ní nástroje, hodiny, hodinky, 
fotoaparáty, rádia, voj.věci, ob-
razy, porcelán, automoto díly, 
atd.. Než něco vyhodíte, volejte 
608 811 683

SEZNÁMENÍ

BYTY

NEMOVITOSTI

KOUPÍM

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

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

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 

Vyklízení domů, bytů.

Výkup pozůstalostí.

Tel.: 608 10 38 10

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ

NÁBYTEK
KOUPÍM - ZLIKVIDUJU

VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Koupím vojenskou přilbu, 
bodák a vše z obou válek.

Tel.: 608 10 38 10

Koupím staré jízdní kolo, 
mopeda a náhradní díly.

Tel.: 608 103 810

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

STŘECHY • TERASY • BALKONY

WWW.LTIZOLACE.CZ        

TEL.736 603 169

* Koupím staré šavle, bodáky, 
uniformy, vyznamenání i  z  obdo-
bí socialismu v  jakémkoli stavu. 
TEL.:603 549 451
* Koupím staré fi lmové plakáty 
a jiné. TEL.: 722 907 510

* Koupím ABC, ČTYŘLÍS-
TEK, PUŇŤA aj.staré časopisy, 
komiksy, knihy, celé knihov-
ny, pohledy, známky, plakáty, 
aj.papírový materiál, bankovky, 
mince, LP desky, CD atd. TEL.: 
777 579 920

* Prodám traktor 4011 v  roze-
braném stavu, dále prodám ple-
chy na  stavbu bazénu Vítkovice, 
nové + spojovací materiál, stoja-
novou kovářskou vrtačku, kládív-
kový šrotovník velký, postřikovač 
Šleza, nakladač UNHZ 500. Tel. 
732 269 219

* Přijmeme muže, ženy i  se-
niory na  rozvoz knih, 80 hod. 
měsíčně, 12-20.000 Kč/měs. Tel. 
777 803 359

* Provádím zednické a  růz-
né řemeslnické práce (ná-
těry, obklady, štuky atd.) 
Kompletní rekonstrukce kou-
pelny již od  120  000,-Kč. Tel. 
702 611 187

* Prodám RENAULT ESPACE 
2.0, benzín, r.v. 2001, naj. 176 tis.
km, STK do jara 2018, dohoda jis-
tá. TEL.: 776 136 720
*Prodám přívěsný vozík Sport 
Jacht 120x120x31 s  STK, nové 
pneu, nátěry, plechová podla-
ha, cena dohodou.  Bližší info. 
602 436 986
*Z nostalgie potřebuji k provozu 
své Jawy 550 (příp.555) Pařízek 
koupit platný Technický Průkaz. 
Příp. celé moto nebo vrak s  TP. 
Platnost TP a  formality s  přepi-
sem zařídím. Děkuji! 606 515 966 
t.krause@farmet.cz
*Člen klubu historických vo-
zidel koupí nebo pomůže oce-
nit jakýkoliv starý motocykl či 
vůz, případně vraky a  jakéko-
liv zbylé díly i  drobnosti! TEL.:  
606 515 966
*Prodám tříkolový elektro-
skútr Calypso de Luxe. Velmi 
dobrý stav, ještě rok v  záruce. 
Cena 17  000,-Kč. Více informací 
na  telefonu: 602  405  168. Beneš, 
Náchod.

*CHS FROM CHESTNUTS 
PARADISE prodá štěňátka 
velkého pudla. Více info tel. 
724 333 203

AUTO - MOTO

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

Stěhování Macek
VYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVAVYKLÍZENÍ, AUTODOPRAVA

STĚHOVÁNÍ - BYTY, FIRMY, INSTITUCE

604 687 554 604 687 554 

STST

NÁCHODSKO
776 353 038

PŘÍLEŽITOSTNÁ PRÁCE

HUBNEME V NÁCHODĚ
BEZ JO-JO EFEKTU
SLEVA 10 % při zakoupení 

komplexního programu 
(3, 6 nebo 12 měsíců) v rámci jedné 

splátky v měsíci říjnu
Volejte 730 548 510 nebo pište na 
sedlarova.lenka@seznam.cz
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SLEVA
20%
PRO RODINY
min. 2 osoby

platnost do 30. 11. 2017 r.

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

VOLNÁ PRACOVNÍ  MÍSTA
Nový Elton a.s. 

v Novém Městě nad Metují 
přijme muže či ženy na pozice:

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, praxe výhodou.

Frézař pro konvenční frézky
do jednosměnného provozu,

vyučení v oboru, praxe výhodou.

Nástrojař,
do jedno- až dvousměnného provozu,

vyučení v oboru, praxe výhodou.

Obsluha galvanických linek
do třísměnného provozu

Skladník 
do jednosměnného provozu,

ukončené středoškolské vzdělání 
výučním listem podmínkou.

Nástup ihned
Informace: pí Martinková 

tel. 491 403 113, nebo eltn@eltn.cz

Požadujeme 
státní občanství ČR 
bezúhonnost a spolehlivost (§ 4a, § 4b z. č. 553/1991 Sb., v platném znění) 
věk minimálně 21 let 
střední vzdělání s maturitní zkouškou 
zdravotní způsobilost (§ 4c z. č. 553/1991 Sb., v platném znění)  
dobrou fyzickou a psychickou kondici 
řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/ka
znalost práce na PC 
komunikativnost, organizační schopnosti, vstřícný přístup k občanům

Výhodou
platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů 
dle z. č. 553/1991 Sb., v platném znění 
zbrojní průkaz skupiny D 
znalost Náchoda a okolí 
znalost cizích jazyků (např. angličtina, němčina, polština) 
praxe u bezpečnostních složek

Nabízíme
předpokládaný nástup do pracovního poměru od 1. 1. 2018
platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění 
(5. platová třída), po splnění stanovených odborných předpokladů 7. platová třída
pracovní poměr na dobu neurčitou
5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, příspěvek 
na dovolenou, možnost dalšího vzdělávání a další výhody dle kolektivní smlouvy

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
na obsazení funkce

strážníka/strážnice Městské policie 
v Náchodě s místem výkonu práce v Náchodě.

Potřebné náležitosti přihlášky a přílohy k přihlášce jsou uvedeny 
na úřední desce MěÚ Náchod (elektronická úřední deska www.mestonachod.cz).

Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 18. 10. 2017.

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

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

e-mail. adresa: reka.na@tiscali.cz
O další nabídce našich nemovitostí se můžete dozvědět v realitní kanceláři REKA, náměstí 
T.G.M. 1293 (budova HIT RÁDIA MAGIC) v Náchodě, případně na č.t. 491/428 765, a to 

po - pá od 8,15 do 16,00 hod. nebo 602/185 901.
Nabídku našich nemovitostí pak najdete i na internetové adrese: www.reka-na.com

RK REKA - RYCHLOST, JISTOTA, SPOLEHLIVOST!

Náchod – prodej poz. 519 m2 „Kašparák“ v Náchodě, voda, el., odpad.........................147.000,-Kč
Náchod – pronáj. bytu 1+3 v 1.NP v cihl. domě o vým.cca 100 m2, ÚT dálk ............ 5.500,-Kč/měs
Hronov – pronáj. bistra v centru Hronova, 70 m2, sítě, výlohy ................................. 4.000,-Kč/měs.
Náchod – pronáj. druž.bytu 1+2 o vým. 53 m2 v 9.NP panel.domu, výtah ................ 4.200,-Kč/měs
Náchod – pronáj. přízemních prostor 75 m2, pasáž Magnum, výborný stav ............ 12.600,-Kč/měs
Všeliby – Studnice – starší, roubená chalupa, stodola, kolny, poz. 1.384 m2 .................895.000,-Kč
Náchod – pronáj. prostor PANORAMA na náměstí v 1.patře v Náchodě ................ 16.000,-Kč/měs
Náchod – pronáj. nebyt. prostorů v centru Náchoda, přízemí, 85 m2 ....................... 18.500,-Kč/měs
Náchod – pronáj. obchodu, přízemí s výlohou, centrum Náchoda, 28 m2, sítě ........ 14.000,-Kč/měs
Náchod Plhov – dům po rekonstr., 2 obchod, 2 byty + restaurace se záz ....................5.495.000,-Kč
Hronov – bytový dům 6 byt. j., 2 obchody a bistro v centru obce ...............................8.760.000,-Kč
Lipí u Náchoda – hospoda „U Nováků“, výčep, sál, salonek, kuchyň, soc.záz ...........2.804.000,-Kč
Náchod Kašparák – opl. zahrada, 324 m2, svažitý terén, el. + voda na poz ...................169.000,-Kč
Velké Poříčí – tenisový areál vč.kurtů a soc.záz., velká plech. garáž, sítě ..................5.880.000,-Kč
Žďár n.Metují – starší RD, 6+ 2 šatny, kotelna, uhelna, sítě veř., plast, okna ................592.000,-Kč 
Prodej pozemku v Provodově, 7.652 m2. Sítě na hranici, dobrý příjezd ................ info v RK REKA
Zbečník – 3 velké skld.haly i k výr. 789 m2 + opl.poz. 3.000 m2., sítě veř. .............. 50.000,-Kč/měs
Říkov u Č. Skalice – opl. poz. k zástavbě 2 443 m2, sítě, dobrý příjezd ......................... 320,-Kč/m2

Bohdašín u Č. Kostelce – pěkný poz. 2 520 m2 k zastavění, sítě v dosahu ..................... 330,-Kč/m2

Zdoňov – rovinaté poz. k výst. rekr. obj. o celk vým. 4656m2, sítě v dosahu ................455.000,-Kč

 SKLADNÍK/ SKLADNICE

chemické výrobní družstvo, významná společnost 
v oblasti výroby a distribuce kosmetiky a nátěrových hmot

se sídlem v Novém Městě nad Metují
 přijme pracovníka / ci na pozici:

Požadujeme:

• SOŠ, SOU
• zkušenosti s prací ve skladovém 
  hospodářství 
• znalost manipulace 
  s vysokozdvižným vozíkem
• časovou fl exibilitu, samostatnost, 
  odpovědnost
• znalost práce na PC
• dobrou fyzickou kondici

Náplň práce: 

• příjem, výdej a příprava materiálu 
   a surovin 
• manipulace s chemickými látkami
• vedení skladového hospodářství

Nabízíme :

• práci ve společnosti s tradicí   
• týden dovolené navíc,  
  příspěvek na stravování
• jednosměnný provoz

Písemné nabídky s životopisem zasílejte na adresu: lambertova@detecha.cz 

Kontakt: personální oddělení  tel: 491 477 133 

1. pro provozovnu kosmetiky – Krátká 471, Krčín, Nové Město nad Metují 

     Nástup: možný ihned, dle dohody
2. pro provozovnu nátěrových hmot – Tis u Nového Hrádku

     518 01 Dobruška,  Janov, Tis čp. 43, směr Olešnice v Orlických horách, 
     odb. Sněžné.  Nástup: od 1. 1. 2018

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 
JUDr. DITY VÁVROVÉ

oznamuje od října 2017 změnu sídla: 
na Masarykově nám. 19, Náchod,
1. patro (nad kavárnou Cibetka)

Poskytuji mj. právní služby:
• soupis a revize kupních, 

darovacích a směnných smluv
• občanské a rodinné právo

• pracovní právo
• soupis a podání návrhu na oddlužení 

(insolvence)
Objednání na tel. 604 38 56 38, 

www.advokatnachod.cz

PŘIJMEME 
do hodinářské výroby 

v Novém Městě nad Metují 

ZAMĚSTNANCE 
do jednosměnného provozu 

na hlavní pracovní poměr.

Hrubá mzda 20.000,-Kč. 
Nástup nejlépe od 2. 10. 2017. 
Životopisy zasílejte na adresu 

timehouse@timehouse.cz.
Kontakt: 724 255 405

Silniční běh Hronov - Náchod
 V  sobotu 21. října 2017 v  11.00 
hodin bude odstartován na  hro-
novském náměstí jubilejní  60. roč-
ník silničního běhu Hronov-Ná-
chod. Na závodníky čeká nová trať 
dlouhá 10000m s cílem na Deniso-
vě nábřeží , kde se nejlepší běžci ob-
jeví několik minut po půl dvanácté 
hodině. Tento běh je veřejným zá-
vodem a přeborem okresu Náchod 
mužů a žen v silničním běhu. 
 Přihlášky nových závodníků 
a  vydání startovních čísel elektro-
nicky přihlášeným závodníkům 
proběhne od 13 – 18 hodin v pátek 
20. 10. 2017 ve  sportovní hale SK 
Náchod dříve Rubeny (startovné 
200,-Kč). Dále v  sobotu 21. října 
2017 od  7.30 do  9.45 hodin v  ná-
chodské radnici (startovné 300,-
Kč). Při prezentaci převezmou 
závodníci  startovní číslo s  čipem, 

pamětní list, upomínkový před-
mět. V  cíli závodu obdrží každý 
závodník pamětní medaili. Všich-
ni závodníci budou převezeni au-
tobusy z  Náchoda od  parkoviště 
za LIDLEM na místo startu od 8.45 
do 10.00 hodin. Jeden autobus pak 
jejich osobní svršky zase doveze 
do  cíle závodu. Pořadatelé i  poli-
cejní orgány mají prosbu k obyva-
telům sídliště v Běloveské ulici ,aby 
v době od 11.15 – 12.30 hodin ne-
vyjížděli svými auty na  cyklostez-
ku, po které se závod poběží.
 Ve 13 hodin proběhne slavnostní 
vyhlášení výsledků závodu v  ob-
řadní síni MěÚ v  Náchodě.  Ceny 
předají představitelé pořádajících 
měst a zástupci pořadatele a spon-
zorů závodu..    
 Organizační výbor závodu
 Hronov-Náchod

Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů

Republikové fi nále – Brno
Druhý víkend v  září hostilo město 
Brno na jeden tisíc chlapců a děvčat 
ze základních škol a víceletých gym-
názii z celé České republiky. Odznak 
Všestrannost Olympijských Vítězů  
(OVOV) založili olympijští vítězové 
Robert Změlík a Roman Šebrle ještě 
s řadou dalších skvělých olympioni-
ků a olympijských medailistů  proto, 
aby děti ve školách a v celé České re-
publice více sportovaly. Tato akce je 
opravdu pro děti vynikající. V Brně 
se letos sešlo na stovku olympioniků 
a  olympijských vítězů současných 
i minulých let, kteří uspořádali vel-
kolepou podpisovou akci. Již 4 roky 
se do této soutěže kvalifi kují děvčata 
ze Sokola Náchod, která reprezentují 
ZŠ  v okolí.  Děvčata se musí do této 
soutěže probojovat přes okresní 
a krajská kola. Kritéria postupu jsou 
dost náročná. Za ta léta přivezly dív-
ky z republikového fi nále již 7 me-
dailí. I letos se do Brna kvalifi kovalo 
5 děvčat. Z náchodského víceletého 
gymnázia to byly: Lucie Řehůřková, 
Andrea Marešová a Nikola Matějů, 
ze ZŠ Velké Poříčí pak Barbora Fi-
cencová a  ze ZŠ Červený Kostelec 
Kateřina Hemelíková. A  jako jiné 
roky se gymnastky umístily velmi 

pěkně, všechny byly v první polovi-
ně startovního pole svých věkových 
kategorií. Stříbrnou medailí se může 
pochlubit desetiletá Barbora Ficen-
cová, která uběhla 1000 m za  3:34 
a  tak mezi všemi zúčastněnými 
děvčaty, které byly o 5 let starší než 

ona,  obsadila 2. místo. I desetiletá 
Nikola Matějů skončila na krásném 
14.místě. Káťa Hemelíková obsadila 
20. místo a  Andrea Marešová byla 
na 21. místě. Teď čeká dívky několik 
soutěží v atletice a ještě i ve sportov-
ní gymnastice. Dop.

Na fotografi i z leva: 
Matějů, Ficencová, Marešová, Hemelíková, Řehůřková, 
Doprovod za ZŠ  Č. Kostelec, V. Poříčí a gymnázium Náchod. 

DRAKIÁDA NA BABÍ
 Na konci září pořádala ŠD při ZŠ 
Náchod – Pavlišovská ul. tradiční 
podzimní soutěž v pouštění draků. 
Jsme rádi, že nám posledních pár let 
v  tento den počasí přeje, ale tento-
krát i  parádně foukalo! Děti si tak 
mohly naplno užít dračí odpoledne 
a v závěru také pochutnat na nějaké 
té sladkosti či přímo odnést cenu za  
nejlépe létající draky.

 Děkujeme i  rodičům za  hojnou 
účast a pomoc s létáním :-)
 kolektiv ZŠ Náchod 

- Pavlišovská ul.

V říjnu mnoho deštů, 
v prosinci mnoho 

větrů.  - pranostika
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Podnikání nemá hranice. Inzerujte v Polsku.
Tel. 602 103 775
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Akce 1.499 KčAkce 1.499 Kč
obruba dle vlastního výběru
+ jednoohnisková brýlová skla
Profi  1,5 s antirefl exní úpravou + pouzdro

Nejlevnější  
brýle v Náchodě!
Nevěříte? Sami uvidíte!!!
OptikDoDomu, s.r.o. 
Komenského 266, Náchod 547 01
tel.: +420 605 912 500
Po – Pá: 9.00 – 17.00 h, www.optikdodomu.cz

STAVEBNÍ 
BYTOVÉ 
DRUŽSTVO 
NÁCHOD

SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod, Tel.: 491 419 172 
www.sbdnachod.cz

provádění účetních uzávěrek
evidence obyvatel

upomínání dlužníků
vedení fondu oprav

vedení účetnictví bytových fondů a SVJ

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA SVJ

CHCI MAXIMÁLNĚ VYUŽÍT NABÍZENÉ MOŽNOSTI
V pátek 25. 8. 2017 proběhl v Nácho-
dě 18.ročník soutěže Muž roku. Jed-
ním z fi nalistů byl i dvacetiletý David 
Jaček z  Nového Města nad Metují. 
A  protože jsme se spolu dohodli, že 
se sejdeme a vše probereme, nabízím 
Vám následující rozhovor…

Davide, jak se to přihodí, že se „oby-
čejný“ kluk dostane do soutěže krá-
sy Muž roku?
„Podle mě to má člověk v životě dané, 
kde má a nemá být. Už tak ve 14., když 
jsem se v televizi díval na soutěž Muž 
roku, říkal jsem si, co kdybych tam 
jednou byl i já? Navíc jsem tak od pat-
nácti let zkoušel modeling v agentuře 

v Hradci Králové, ale to neodpovídalo 
úplně mým představám. A  najednou 
to přišlo, ve  správný čas to všechno 
do  sebe zapadalo… Zprvu jsem se 
soustředil na  sportovní dráhu kultu-
risty a  postupem času  jsem  slýchá-
val, že bych měl být Mužem Roku, 
lidem jsem se líbil a  asi i  to mě dost 
ovlivnilo. No a potom, co ve mně Eva 
(paní šéfová) věřila a  přihlásila mě,  
byl to pro mě náboj. Když jsem pak 
byl přihlášený, jsem věděl, že moje 
sny v kulturistice se s tímhle neslučují, 
byl jsem větší, vážil jsem 94kg a věděl 
jsem, že s tímhle bych neuspěl. Takže 
jsem musel začít hubnout, no a  dva 
dny před fi nále jsem navážil krásných 

81kg a jsem rád, že jsem to podstou-
pil, dost věcí jsem v životě díky Muži 
Roku přehodnotil.“
Jak z  tvého pohledu probíhalo sou-
středění?
„Zpočátku jsme s  klukama měli 
od sebe odstup, poznávali jsme se. Ale 
myslím, že jako parta jsme si nakonec 
hodně sedli. Z mého pohledu to bylo 
dost hektické. Najednou bylo jasné co 
musím, co nesmím. Vše bylo nalajno-
vané. Najednou jsem věděl, že ze sebe 
musím dát maximum. Musel jsem mít 
sebekázeň, hodně jsem se učil ang-
ličtinu, hodně trénoval a  především 
se staral i o své duševní zdraví,  nešlo 
jít třeba do hospody nebo na zábavu. 
Ale každopádně to soustředění bych si 
klidně zopakoval.“
Přestože jsi se nedostal mezi první 
trojku, potažmo čtyřku,  neztratil jsi 
se…
„Hodně lidí jsem zaujal i  přesto, že 
jsem se neumístil. Mám rok na  to žít 
s titulem fi nalista Muže roku 2017, tak-
že mi to, dá se říct, všude otevírá dveře, 
lidé na mě koukají jinak. A z toho chci 
vytěžit maximum. Je další soutěž krásy, 
do které jdu, ale zatím nechci říkat nic 
bližšího. Snad jen, že to bude smíšená 
soutěž žen a mužů. Beru to jako další 
cestu k tomu si splnit své cíle, bez ohle-
du na to, jak to dopadne.“
Co bys poradil klukům, kteří také 
uvažují o této dráze?

„Když už je  kluk nebo muž trochu ex-
hibicionista, není stydlivý, má kuráž 
a svým způsobem i drzost, ať do toho 
jde, jsou to neuvěřitelné zážitky a zku-
šenosti. Ale musí mít v  sobě samo-
zřejmě i disciplínu. Musí být schopen 
reprezentovat, měl by jít ten člověk 
příkladem. Slušné chování by mělo 
být samozřejmostí a myslím si, že by 
si každý měl vážit toho, že měl čest se 
vůbec do této soutěže dostat. Pro mě 
mnoho věcí nebyl problém, už dlou-
ho zastávám takový ten zdravý životní 
styl a držím se toho, že s upřímností 
a se slušností člověk dojde nejdál.“
A co tvoje profese kadeřníka?
„V  práci je to skvělý, úžasný… Není 
podstatné, že jsem nebo nejsem muž 
roku, hlavní je, jak dobře svojí práci 
dělám… daří se mi. Hodně teď jez-
dím, v práci mě to trochu omezuje… 
Paní šéfová mě přihlásila, abych vypa-
dl do světa, protože si myslí, že mám 
na  víc. Ale vím, že se kdykoli můžu 
vrátit, tady mám zkrátka domov… 
Určitě bych využil možnosti jít do za-
hraničí a vím, že by byla hrdá a přála 
mi to z  celého srdce. Obrovské díky 
patří mým nejbližším přátelům Mi-
chalu Rychlovskému a Jaroslavu Víto-
vi, byli tu pro mě kdykoliv a  jsou to 
kluci se srdíčkem na správným místě, 
takže děkuju. No a samozřejmě to nej-
větší díky patří Evě a  její rodině. To, 
co pro mě udělali, se snad ani nedá 

vyjádřit slovy. Té lásky, víry, podpory 
a  zkušeností, které mi dali, si nesku-
tečně vážím. A taky bych moc rád po-
děkoval všem lidem, kteří mi fandili, 
podporovali ať už na sociálních sítích 
nebo v životě, díky nim to má vlastně 
i smysl.“
Davide, jak by ses charakterizoval? 
„Jsem upřímný, se mnou každý ví, 
na čem je, někdy jsem až nepříjem-
ný. Přátelé jsou někdy až naštvaní, 
za  to jak jednám, ale ve  fi nále jsou 
rádi za  to, jaký jsem. A  jsem velký 
cíťa (smích), i když to tak někdy ne-
vypadá... Rád čtu knížky, ve kterých 
nacházím moudrost a nějak mě obo-
hatí. Takovou mojí citovkou je kni-
ha Robina S. Sharma Mnich, který 
prodal své ferrari. Věřím v něco víc, 
na  něco, co je mezi nebem a  zemí. 
Věřím na to jak ve sportu, tak v pro-
fesním životě, tak i  v  partnerství. 
Když bych se zamiloval, neodháněl 
bych to, nebránil bych se tomu, ale 
mám to nastavené tak, že chci úspě-
chy, chci slávu, něco dokázat a v tom 
mi přítelkyně moc nepomůže, ba na-
opak... Pak svůj čas, myšlenky bych 
věnoval jí a  to nevyhledávám. Nej-
dříve jsem já a moje cíle a pak zbytek. 
Jakoukoli myšlenku člověk vysílá, to 
si přitahuje. A  pokud se budu sou-
středit na  něco jiného, než na  svůj 
cíl, tak ho nikdy nedosáhnu…“
 Připravila Laďka Škodová
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Kukači na hrázích rybníků
 S  prohlubujícím se podzimem 
nastává nejen těšení se na  plesovou 
sezónu, ale i  na  specifi ckou spole-
čenskou událost, která už ve  středo-
věku přilákala na hráze rybníků řadu 
kukačů. Ano, to není překlep. Jde  
opravdu o kukače. Právě tak se v ar-
chaické češtině nazývali  diváci – zvě-
davci, kteří přihlíželi výlovu rybníků. 
Výlov rybníků si nenechal ujít nejen 
prostý lid, ale i  šlechta. Přeci jen se 
jednalo i o tajemství, které se celý rok 
ukrývalo pod vodní hladinou: Kapři, 

štiky, sumci… Poslední jmenovaný 
rybí druh posloužil i  jako inspirace 
pro lidovou kulturu, když chtěla vy-
tvořit podobu vodníka (viz. fotografi e 
sumce velkého (Silurus glanis). Ku-
kači tak nebudou chybět při výlovech 
rybníků ani ve 21. století. Je na co se 
dívat, co při práci rybářů obdivovat. 
Je samozřejmé i  co si domů odnést, 
do  klasického trojobalu na  pánev, 
do  trouby na  pekáč… České rybní-
kářství je úspěšná přítomnost i dlou-
há tradice.   Foto Mirek Brát
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