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Příští Echo vychází 14. února 2014

WWW.NOVINYECHO.CZ

únor 1845, v Polici nad Metují funguje 

samostatný c.k. poštovní úřad

JAZYKOVÉ KURZY
Němčina 1. – 4. ročník 

+ konverzační kurz

Angličtina 1. – 4. ročník 
+ konverzační kurz

Bližší informace:
NJ – 491 420 945, 603 440 969, 

lada.petrankova@gatenachod.cz

AJ – 491 423 077, 603 493 780, 
jan.moucha@gatenachod.cz

www.gatenachod.cz

Partigal s.r.o.
Pobočky:Pobočky:    Náchod Náchod •• Rychnov n. Kněžnou  Rychnov n. Kněžnou 

Hradec Králové Hradec Králové • • TrutnovTrutnov

Tel. +420 725 308 000, + 420 725 308 001Tel. +420 725 308 000, + 420 725 308 001

Provádíme chemické čištění všech vozidel

gg

ProPro
Přeprava osobPřeprava osob
• Ceny dohodnuty předem  
• Specializace na přepravu na letiště 
   a pro hotelové hosty
• Nabídka pro fi rmy i soukromé osoby
• Vozidla od 1 do 8 osob. 
• Ve všech vozech  wifi , klima 
   a v mikrobusech i TV a DVD.

www.partigal.cz    

partigal@seznam.cz

Nákladní doprava od 1 do 38 palet, od 1 do 24 tun 
Specializace na expresní dopravu do 3 tun

ODDLUŽENÍ
dle insolvenčního zákona

= jediný zákonný způsob, jak 
se vypořádat s dluhy a exekucemi

- až 70% z objemu Vašich závazků  
   Vám PROMINE SOUD
- STOP dalšímu narůstání úroků, 
   sankcí, penále

Lenka Šimerdová - kancelář Náchod

tel.: 725 280 848

ZASTAVÍME  EXEKUCE
(dražby nemovitostí, srážky ze mzdy, 

blokace účtů atd.)

nabízíme:
     • trika dlouhý i krátký rukáv  
  • pleny • osušky • deky 
 • zahradníčky 
 • body dlouhý, krátký rukáv, 
  s rolákem 
• čepičky • dupačky 
• půldupačky • tepláky 
• pyžama • kabátky • overaly 
• mikiny • rychlozavinovačky 
• fusaky • vybavení do postýlek 
• zimní kolekce • hrací deky 
• dřevěné hračky • puzzle 
• kostky • odrážedla 
• chrastítka • dudlíky 
• kojenecké lahve 
• přebalovací matrace 
• nočníky • vaničky ...
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Martina Hercigová    
Komenského 153           
Nové Město n. M.
Tel.: 605 278 140
e-mail:  martina.hercigova@seznam.cz
prodejní doba:  
po – pá  8.30 – 12.00 a 13.00 – 17.00
so  8.30 – 11.30 hod.

www.kojeneckyadetskytextil.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Nabízíme možnost vlastního podnikání

pod záštitou fi rmy Novodobá sanitka.

Přeprava osob k lékařům, do nemocnic či do lázní. 
Stali jsme se podnikateli roku 2012 v soutěži T-MOBILE. 
Máme již 22 Franchisových poboček po ČR. Zakoupením 

naší Franšízy můžete i Vy podnikat ve svém městě! 

www.novodobasanitka.cz

jako ŘIDIČ/KA skupiny Bjako ŘIDIČ/KA skupiny B

97 Kč
měsíčně

3G Tablet Samsung Mobilní internet M

O2 Prodejna
Palackého 20, Náchod, 547 01

Limitovaná 
edice

 Inzerujte v Polsku   602 103 775
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SQUASH 
CENTRUM 

Náchod
tel.: 602 886 577

U NÁS 

NÁMRAZA 

NEHROZÍ

TICHÁ VZPOMÍNKA

VZPOMÍNÁME
Dne 4.února 2014 uplynul 1 smutný rok, kdy nás 

navždy opustila

paní Ivetka Bártíková z Náchoda.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Rodina

10. února 2014 uplynou 4 roky, kdy nás 
v jednadvaceti letech po tragické nehodě, 

kterou sám nezavinil, navždy opustil náš drahý 
syn, bratr a dobrý kamarád 

Pavel Barka

Všichni vzpomínáme

 

Rodinný dům s letní kuchyní a garáží v klidné vilové čtvrti v Jaroměři ............................2 390 000,- Kč
Venkovská usedlost v obci Bohuslavice s pozemky o výměře 45 565 m2 .........................1 300 000,- Kč
Venkovská usedlost ve Spytě – České Skalici, obytná část 6 místností ..........................  1 995 000,- Kč
RD, novostavba v Novém Městě n/Metují – Krčíně, zahrada, bazén, pergola .................5 290 000,- Kč
Menší rodinný dům se zahradou, garáží, dílnou Nové Město n/Metují – Spy ...................1 090 000,- Kč

www.realityeu.cz 
info: 777 602 884

EU - TIP Rekonstruovaný dům s novou fasá-
dou v Otovicích na Broumovsku. K domu 
patří udržovaná zahrada, parkování 
v garáži. Elektřina, vodovod + studna, 
odpady do jímky, bojler, krbová kamna + 
přímotopy. Pozemek o výměře 1274 m2.

Cena: 
1 100 000,- Kč

Odkaz legionářů
   Je tomu 93 let, kdy začala i v Brou-
mově pracovat jednota Českosloven-
ské obce legionářské (jako nestra-
nické politické občanské sdružení 
začala Československá obec legio-
nářská fungovat v  Československu 
v  roce 1921.) Prvním předsedou 
broumovské jednoty byl kapitán La-
dislav Churain z  druhého hraničář-

ského praporu. Jak název napovídá, 
primárně obec legionářská sdružo-
vala bojovníky československých 
legií, později se rozšířila i  na  další 
vlastence, kteří bojovali za  svobodu 
a národní zájmy naší země. Po řadě 
peripetií (II. světová válka, vláda ko-
munistů) byla  její činnost plně ob-
novena až po roce 1989.

Poděkování
Mé poděkování patří všem 
sestřičkám z Charity Náchod, 
které mi s velkou péčí a ochotou  
pomáhaly v posledních dnech 
života mého manžela, 
pana Milana Holubáře. 
Jejich pomoci si 
velice cením. 
Velké díky.  
E. Holubářová

Tým starostů vítězství v turnaji 
neobhájil
 Na  pátém ročníku fotbalového 
halového turnaje hráčů starších 35 
let v  Teplicích nad Metují se ve  fi -
nále utkal bílý tým reprezentace 
starostů České republiky s výběrem 
Hradce Králové. Po  bezbrankové 
remíze byly v penaltovém rozstřelu 
šťastnější hradečtí hráči a nedovolili 

tak starostům obhájit jejich loňské 
vítězství.
 Vítězem 5. ročníku halového tur-
naje hráčů nad 35 let se tedy po re-
míze 0 : 0 a následném penaltovém 
rozstřelu stal výběr Hradce Králové. 
Třetí místo obsadil starostovský čer-
vený tým, který v zápase o 3. místo 

porazil Otovice 5 : 2. Páté místo ob-
sadilo po  remíze 1 : 1 a  vítězných 
penaltách s  Červeným Kostelcem 
A mužstvo Teplic nad Metují. Tep-
lické béčko po  vítězství 3 : 0 nad 
Stárkovem skončilo sedmé. Nejlep-
ším střelcem turnaje se se šesti bran-
kami stal hradecký Radek Svatoš.

Sokolovna v Náchodě žije čilým ruchem
 V  sobotu 18. ledna se zaplni-
la sokolovna v  Náchodě  97 dětmi  
a jejich vedoucími i rodiči z 11ti so-
kolských jednot na župním přebo-
ru dětí v netradičních disciplínách 
– krabím běhu, žabích skocích, 
dračím dechu, běhu s  míčkem 
přes překážky a  kouzly s  lentilka-
mi. Děti byly rozděleny dle věku 
do těchto kategorií: 
Koťátka (ročník 2011 - 2009) - zá-
vodilo 13 dětí, vítězem se stala Eliš-
ka Prodanová z Hronova
 Pulečci (ročník 2007 - 2008). 
Kategorie musela být rozdělena pro 
velký počet závodníků na  chlapce 
a děvčata. Chlapců bylo 16 a zvítě-

zil  Filip Herman z Náchoda. Děvčat 
bylo také 16, zvítězila Eliška Přiby-
lová.
 Ještěrky (ročník 2004 - 2006) 
Také tato kategorie byla  rozdělena. 
Z patnácti chlapců  zvítězil Jan Pro-
keš z Bohuslavic, z 26ti dívek Alena 
Hůlková rovněž z Bohuslavic.
 Dráčci (2002 - 2003) - ze šesti zá-
vodníků byla  celkově nejlepší  Jana 
Miewaldová z Rokytníku.
 Soptíci (2000 - 2001) - v  této 
kategorii  ze tří závodníků dosáhla 
nejlepšího výsledku  Lada Šretrová 
z Nového Hrádku.
 O  víkendu 24. a  26. ledna se 
zase zaplnila sokolovna budoucími 

cvičiteli ze sokolské župy Podkrko-
nošské  a také župy Orlické, kteří zde 
získávali znalosti z anatomie, peda-
gogiky, psychologie, tělocvičného 
názvosloví i  praktické dovednosti 
pro cvičení s  náčiním a  na  nářadí, 
poskytování první pomoci  a  také 
informace, jak vést cvičení, aby pro-
spívalo zdraví cvičenců.
 Na  neděli 16. února  od  15 ho-
din se zvou děti s  rodiči či praro-
diči i  mládež na  tradiční DĚTSKÉ 
ŠIBŘINKY s  rázem „z  pohádky 
do  pohádky“ (vstupné pro děti 
10 Kč, pro dospělé 20 Kč). Na pro-
gramu jsou kromě tance hry a sou-
těže.

Okénko 
energetického 
poradce 44. 

 Vážení čtenáři,
v sérii několika článků se konkrétně za-
měřím na jednotlivé dodavatele energií. 
  Začneme s obchodníkem s plynem 
a elektřinou RWE Energie s.r.o. (býva-
lá Východočeská plynárenská a.s.)
 Tato společnost je obdivuhodná svou 
schopností kamufl ovat pravou podsta-
tu jejího chování na  trhu a  to je za co 
nejdražší ceny získávat zákazníky 
na ohromné množství, zcela pro laika, 
netransparentních produktů na  dlou-
hou dobu a to za cenu velmi netranspa-
rentních výpovědních či ukončovacích 
podmínek. Už když si otevřete jejich 
internetové stránky, tak se sice dozvíte 
o všelijakých bonusech včetně mobilní-
ho volání, ale rozhodně musíte být de-
tektiv, abyste našli příslušný ceník.
 Produkty na  plynu jsou Termo, Be-
nefi t, Optimal, Tip23, Tip23+, Tip12, 
Ideal, Extra+, Plus. Ceny za  MWh 
(2014) se pohybují od 973,-Kč do 1009,-
Kč. Měsíční plat je od 106,-Kč/měs. až 
po 122,-Kč/měs. Pravidlo je – čím nižší 
cena, tím vyšší měsíční plat. Přeloženo 
– pokud Vám u RWE dají nižší (ale po-
řád nehoráznou cenu), tak si to vykom-
penzují vyšším měsíčním platem.
 Dalším pro Vás velmi nepříjemným 
problémem je pokračování těchto pro-
duktů v následném období po skončení 
základní smluvní doby. Protože tato 
společnost zastává názor, že ti co jsou 
u  ní delší dobu jsou „trubci“ a  těm je 
potřeba zhoršit ceny.  Oni to stejně po-
znají až za rok při vyúčtování.
 U  elektřiny je to obdobné. Vyjma 
ceníku Start, který Vám říká „ pojďte 

k  nám na  vcelku slušnou cenu elek-
třiny a  my Vám jí hned po  uplynu-
tí smluvní doby pěkně zvedneme“,  
ceny elektřiny na  ostatních produk-
tech Standard, Garance 24, Optimal 
jsou téměř nejdražší na trhu.
 Další negativní  hodnocení této 
společnosti vyplývá z  používání po-
domního a  telefonického prodeje 
svých nejhorších produktů.
 Celkové hodnocení přístupu do-
davatele RWE Energie s.r.o. k  Vám 
zákazníkům, kteří je živí, lze charak-
terizovat velmi vysokou cenou, ne-
přehledností, komplikovaností, váza-
ností na dlouhou dobu, což ve  svém 
důsledku znamená pro Vás laiky, že 
vlastně ani nevíte na čem jste a to je 
cílem. Za tento přístup a ceny ohod-
nocuji tuto společnost školní znám-
kou 5.

Mgr.  Michal Bors, generální reprezen-
tant, naceňovač a produktový specialista 
Optimal Energy, a.s.
Hlavní kancelář:  Husovo náměstí 22, 
552 03 Česká Skalice, Tel: 731 508 654, 
e-mail: mbors.optimalenergy@seznam.cz
Pobočka:  Optimal Energy, a.s., 
Kostelní 394, 518 01 Dobruška
Zdeněk Trávníček, 
energetický poradce a elektrotechnik
Tel: 602 473 883, e-mail: oezt@seznam.cz
Pobočka: Armex Energy, a.s., 
Tyršova 61, 547 01 Náchod
Alena Bartůňková, vedoucí  
zákaznického kontaktního místa, 
Tel: 607 007 927, 
e-mail: zkm.nachod@armex-energy.cz

Talíř plný chutí
a vůní

Jablka a hrušky netradičně
 Každá hospodyňka má jistě v zásobě celou řadu receptů, které jako hlavní su-
rovinu obsahují jablka nebo hrušky. Dneska Vám přinášíme dva recepty, které se 
od těch klasických podstatně liší. Ostatně, napadlo Vás někdy udělat jablečnou 
nebo hruškovou polévku?

Jablečná polévka
4 jablka, 1l vody, 100ml zakysané smetany, hladká mouka, celá skořice, citrónová 
kůra, 1 čajová lžička sladké chilli omáčky

 Jablka si důkladně omyjeme, zbavíme slupek a jádřinců a nakrájíme na ten-
ká kolečka. Nakrájená jablka vložíme do hrnce s vodou společně s celou skoři-
cí, jednou nebo dvěma lžičkami citronové kůry a vaříme, dokud nejsou jablka 
měkká. Skořici pak z polévky vyjmeme. V  troše studené vody si rozmícháme 
hladkou mouku a přidáme do jablečné polévky, abychom ji zahustili. Dále vmí-
cháme zakysanou smetanu a  dochutíme chilli omáčkou, případně dosladíme 
cukrem. Krátce prohřejeme, necháme vychladnout (nejlépe vychladit v chlad-
ničce) a studenou jablečnou polévku můžeme podávat. 

Hrušková polévka
1 sklenice hruškového kompotu, 150ml červeného vína, 150ml vody, 70ml šťávy 
z  kompotu, 1-2 lžíce želé/marmelády z  černého rybízu, 2 lžíce citrónové šťávy, 
3-5ks hřebíčku

 Okapané hrušky nakrájíme na osminky nebo kostky a vsypeme do hrnce. Při-
lijeme víno, šťávu z kompotu i vodu a promícháme. Přidáme želé/marmeládu 
i hřebíček a krátce povaříme. Ochutíme citronovou šťávou a na malém plameni 
10 minut provaříme.
 Polévku rozdělíme do talířů, můžeme ozdobit sněhovými pusinkami a posy-
pat citrónovou kůrou.

Text připravili Bc. Jiří John a Mgr. Tereza Jirásková, Střední škola 
hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o., www.hshronov.cz



 Pro české diváky určitě přelo-
mový přenos z  Metropolitní opery 
v New Yorku, který poprvé představí 
český titul - slavnou Dvořákovu Ru-
salku ve hvězdném obsazení můžete 
vychutnat v náchodském kině Ves-
mír  v sobotu 8. února 2014 v 18,45 
hodin. Titulní roli ztvární hvězdná 
americká sopranistka Renée Fle-
ming, která má Rusalku ve  svém 
repertoáru již od roku 1990. Délka 
představení cca 240 minut včetně 
dvou přestávek (začátek 1. jednání 
v 19,05 hodin). Konec přenosu při-
bližně ve 23,05 hodin.
 Metropolitní opera nemohla vy-
brat lépe, aby potěšila srdce českých 
operních fanoušků. Dvořákova po-
hádková opera Rusalka s notoricky 
známými áriemi je klasikou, která se 
nikdy neomrzí. Rusalku ztvární jed-
na z nejslavnějších sopranistek sou-
časnosti Renée Fleming, jež v  roce 
2013 obdržela již čtvrtou cenu Gra-
mmy pro nejlepší sólistku v oblasti 
vážné hudby. „Je to fascinující pří-
běh a není náhodou, že se o libreto 
zajímalo tolik slavných skladatelů. 

Hudba je tak lyrická a melodická, je 
plná něhy, ale také síly,“ prozradila 
o roli Rusalky slavná pěvkyně.
 Právě česká Rusalka je pro Renée 
Fleming, která je miláčkem Metro-
politní opery a královnou americké 
operní scény, klíčovou rolí jejího 

operního repertoáru. Poprvé ji na-
studovala již roku 1990 pro Operu 
v  Seattlu a  má za  sebou také dvě 
nahrávky, s  Českou fi lharmonií 
(1998) a s orchestrem Pařížské ope-
ry (2002). Její árie Měsíčku na nebi 
hlubokém, recitovaná s  hlubokým 
citem a  prožitkem i  s  dokonalým 
českým „ř“, patří k nejlepším podá-
ním vůbec. Renée Fleming a posta-
va vodní démonky české mytologie 
představují dokonalé spojení. Ru-
salka je základním kamenem zpě-
vaččiny slávy a pěvkyně propůjčuje 
Dvořákově operní skladbě svou vir-
tuozitu, půvab i herecké porozumě-
ní této roli.
 Po boku královny americké oper-
ní scény zazáří polský tenorista Pio-
tr Beczała v  roli Prince, letošní se-
zonu zahajoval coby Lenský v opeře 
Evžen Oněgin, a  mezzosopranistka 
s  českými předky Dolora Zajick 
propůjčí svůj mimořádný a  jedi-
nečný hlas postavě Ježibaby. Za di-
rigentským pultem stane teprve 
sedmatřicetiletý kanadský dirigent 
Yannick Nézet-Séguin. 
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Rekonstrukce náchodské nemocnice začne 

koncem března
 Úvodní část rekonstrukce nemocnice v  Náchodě 
bude téměř o  polovinu levnější, než investor, kterým 
je Královéhradecký kraj,  původně předpokládal. Roz-
počtované náklady na nultou etapu byly ve výši 61 mi-
lionů korun bez daně z přidané hodnoty, veřejná soutěž 
na stavební práce nakonec dokázala cenu stlačit na 35 
milionů. Letos se za tyto peníze postaví obslužné silnice 
a zmodernizují teplovodní a elektrické sítě.
 Nultá etapa rekonstrukce nemocnice by měla tr-
vat šest měsíců, stavbaři s  pracemi začnou poslední 

březnový den. Zásadní část modernizace tohoto největ-
šího krajského zdravotnického zařízení za přibližně 800 
milionů korun se uskuteční v letech 2015 a 2016. 
 Během rekonstrukce vznikne hlavní pavilon nemoc-
nice, kde budou působit například operační sály, na ní 
navazující objekt lůžkové části a budovy pro nemocnič-
ní zázemí. Projekt také počítá s budování zpevněných 
ploch, terénními úpravami či výstavbou opěrných zdí 
v nemocničním areálu, který leží ve svahu. „Moderni-
zace tohoto klíčového zdravotnického zařízení kraje je 
nezbytná, stav všech sítí nemocnice je zcela havarijní 
a nerekonstruovatelné jsou i operační sály. V této podo-
bě by nemocnice nemohla dlouho fungovat dál, v pod-
statě by se jen prohlubovala krize. Bez připravované re-
konstrukce vyjde jen holé udržení provozuschopnosti 
nemocnice na 100 milionů korun ročně,“ uvedla Jana 
Třešňáková, krajská radní odpovědná za oblast zdravot-
nictví. 
 Náchodská nemocnice je největší oblastní nemocnicí 
Královéhradeckého kraje: její spádová oblast je až 150 
tisíc obyvatel a na svých odděleních nabízí na 650 lůžek.  
 Petr Vinklář

Svobodně 
k informacím 
 Když se kdysi diskutovalo o přijetí 
zákona č. 106 /1999 Sb. – o svobod-
ném přístupu k informacím, šířila se 
obava, že úřady budou  zavaleny žá-
dostmi o  informace různého druhu. 
Obavy se však nepotvrdily  a  veřej-
nost s  tímto zákonem zachází vel-
mi střídmě. Tak například ve  městě 
Úpice bylo za celý uplynulý rok 2013 
evidováno pouze 9 žádostí dovoláva-
jících se této zákonné normy. 

Kraj podpoří 20 kulturních akcí 
2,9 miliony korun
 Divadlo evropských regionů, Ji-
ráskův Hronov, Šrámkova Sobotka, 
Jazz Goes To Town, celkem dva-
cet kulturních akcí letos podpoří 
Královéhradecký kraj 2,9 miliony 
korun. Dotace na  kulturní akce se 
pohybují od 50 do 370 tisíc korun. 
Nejvyšší částku získalo královéhra-
decké Klicperovo divadlo na  červ-

nový mezinárodní festival Divadlo 
evropských regionů. Z našeho regi-
onu je 200 tisíci korunami podpo-
řen  mezinárodní folklórní festival 
v  Červeném Kosteleci, divadelní 
Jiráskův Hronov nebo hudební fes-
tival Za  poklady Broumovska. Pří-
spěvek dostane i Náchodská prima 
sezóna.  (kp)

Starší žáci HCM Jaroměř porazili 
Liberec
  V dalším utkání fi nálové skupiny 
krajské ligy starších žáků se o pře-
kvapení postarali hokejisté HCM 
Jaroměř, kteří přehráli 6:3 Liberec! 
Liberečtí Bílí Tygři utrpěli na  jaro-
měřském ledě první prohru v nad-
stavbové části soutěže.

HCM Jaroměř – HC Bílí Tygři 
Liberec  6:3  (1:1, 3:0, 2:2)
  Mladí Jaroměřáci podali asi nejlep-
ší výkon v sezoně. Favorita zaskočili 
aktivní hrou, dokázali si vytvořit 
spoustu šancí. Zodpovědně hrála 
i  domácí obrana, celý tým se pak 
opíral o  skvělého Patrika Jelínka 
v  brance. Jaroměř utkání rozhodla 
v  druhé části, kterou vyhrála 3:0. 
V  třetí třetině Liberečtí vsadili vše 
na útok, snížili na 4:2. Možná sázeli 
i na to, že jedenácti hráčům Jaromě-
ře dojdou síly. Opak byl však prav-
dou, důležitý pátý gól domácích 
vzápětí přidal Rendy Nymsa a bylo 

prakticky rozhodnuto. Výsledek 
pečetil při power play soupeře tre-
fou do  prázdné branky uzdravený 
kapitán domácích Lukáš Sokolář. 
„Perfektní výkon všech hráčů! Klu-
ky chválím za bojovnost i za  to, že 
dodrželi taktické pokyny,“ liboval 
si po  zápase trenér HCM Jaroměř 
Martin Táborský. 

HCM Jaroměř: Jelínek - Kašpar, 
Faltys, Konečný, Nymsa - Sokolář, 
Neužil, Teuber, Záliš, Šebek, Kriš-
tof, Hofman.

Branky: 5. Šebek (Kašpar), 25. 
Hofman (Konečný), 31. Neužil 
(Krištof), 33. Krištof (Kašpar), 55. 
Nymsa, 60. Sokolář - 8. Žůrek (Ho-
linger), 51. Mendl (Bartoš), 57. Vi-
rág (Žůrek). 

Vyloučení: 3:4. 
 Petr Záliš

Na Rusalku do Vesmíru

V sobotu 15. a v neděli 
16. února 2014 zveme 

do studnické krčmy 
U STUDNY  na

BAŽANTÍ ŘÍZEČKY 
A PEČÍNKY

Obědy od 11 do 15 hodin

Tel.: 739 433 396

Odkaz Emericha Ratha
 V Broumově je opět skloňováno 
jméno Emericha Ratha (1883, Pra-
ha – 1962, Broumov), všestranného 
a  talentovaného sportovce. Děje se 
tak v  souvislosti s  diskuzí nad po-
jmenováním nově vznikajícího par-
číku u tamní sokolovny. Připomeň-
me, že Emerich Rath byl například 

i jedním z prvních lyžařů v Čechách 
a  byl to on, kdo našel v  roce 1913 
u  Zlatého návrší vysíleného Bohu-
mila Hanče (v rámci tragického pa-
desátikilometrového závodu v běhu 
na  lyžích v  Krkonoších, který 
po  sobě zanechal dvě jména obětí: 
Hanč a Vrbata)

Knihovna

2013
 je název výstavy, kterou mů-
žete shlédnout až do 20. března 
v  Regionálním informačním 
centru v České Skalici. Téma je 
jasné již ze samotného názvu – 
je jím tamní knihovna.  

Začalo to 

v Bartošovicích
 Ačkoli je historie zimních 
sportů v  Orlických horách 
uceleně prezentována v muzeu 
ve  známém středisku  v  Dešt-
ném, první lyžníci v těchto ho-
rách jsou spojováni s  Bartošo-
vicemi, kde byly jasanové lyže 
vyráběny již před první svě-
tovou  válkou. V  obci byl také 
skokanský můstek a sjezdovka. 
Kromě Bartošovic a  Deštného 
je pro zdejší historii lyžování 
důležitá i obec Sedloňov. 

Máte doma ve svých rodin-

ných archivech zajímavosti 

k období vypuknutí první 

světové války?
 V letošním roce uplyne 100 let 
od  vypuknutí prvního celosvěto-
vého válečného konfl iktu, který 
bývá nazýván také Velkou vál-
kou. Muzeum východních Čech 
v Hradci Králové chce toto výročí 
připomenout výstavou s  názvem 
Mým národům! 1. světová válka 
1914-1918 na frontách i v zázemí.
 „Sbíráme vaše vzpomínky“ je 
mottem východočeského muzea 
a proto se obrací k veřejnosti s žá-
dostí o  spolupráci. Uchováváte-li 
doma ve  svých rodinných archi-
vech zajímavé památky na toto ob-
dobí, ať už fotografi e, válečnou ko-
respondenci, deníky, vzpomínky 
na život v zázemí či jiné památky, 
podělte se s nimi o ně. Kontaktní-
mi osobami jsou PhDr.  Jaroslava 

Pospíšilová (j.pospisilova@muze-
umhk.cz) a  Mgr.  Josef Šrámek (j.
sramek@muzeumhk.cz), telefon 
495 514 631. Muzeum zajistí zho-
tovení kopií přinesených doku-
mentů a s Vaším svolením je pří-
padně použije ve výstavě nebo se 
budou moci stát trvalou součástí 
sbírkového fondu muzea a  ucho-
vány tak pro budoucnost. 
 Válka vzala a  poznamenala ži-
voty statisíců našich předků, tisí-
ce pomníčků ve městech a obcích 
jsou toho trvalou připomínkou. 
Proto je důležité, aby se na Velkou 
válku nikdy nezapomnělo. Více 
naleznete na: http://www.muzeu-
mhk.cz/clanky-vyzva-velka-valka.
html.
 Pavlína Mazánková

Obec Hořičky vyhlašuje výběrové řízení na  pronájem neby-
tových prostor a bytu za účelem provozování hostinské činnosti od 
1. 4. 2014. Bližší informace na www.horicky.cz nebo telefonu 491 491 181

PRONÁJEM OBECNÍHO HOSTINCE PRONÁJEM OBECNÍHO HOSTINCE 

S BYTEMS BYTEM
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NATURHOUSE  NÁCHOD 

slaví první rok od otevření
 Děkujeme všem našim klientům, kteří v  uplynulém roce 
hubli v centru Naturhouse Náchod. Bilance roku 2013 je ne-
jen pro nás povzbuzující. Celkově se u nás podařilo zhubnout 
více než 1.200 kg! Hubnou s námi všechny věkové kategorie 
od dětí až po seniory, 90% žen a 10% mužů. Všem, kteří se 
rozhodli aktivně bojovat proti nadváze, gratulujeme, přeje-
me pevnou vůli a radost z nového životního stylu.
 Pokud ještě váháte, jak se zbavit přebytečných kil, 

navštivte nás v  pasáži Magnum a  zkuste hubnout 

s NATURHOUSE.
 Děkujeme paní Boučkové, která se s námi podělila o svůj 
pohled na průběh hubnutí a dovolila nám zveřejnit i fotogra-
fi e před a po ukončení redukce váhy v Naturhouse Náchod. 
Gratulujeme k úspěchu!

a v oblečení, které se mi líbí, a dlouho jsem o něm snila. 
To vše se mi podařilo za 3 měsíce a to i bez cvičení s po-
mocí Naturhouse. Pouze jsem začala více chodit na pro-
cházky se svými čtyřnohými miláčky, což bylo přínosem 
pro ně i pro mě. 
 Chtěla bych moc poděkovat kolektivu z Naturhouse 
v Náchodě za jejich pomoc a podporu a v novém roce 
jim přeji pevné zdraví, mnoho úspěchů a spoustu spo-
kojených klientů jako jsem já.

Příběh paní Boučkové
 O  Naturhouse mi pověděla moje dcera. Zanedlouho jsem 
potkala kolegyni, která proceduru hubnutí v  Naturhouse již 
podstoupila a byla jsem mile překvapená s výsledkem. Neváhala 
jsem a Naturhouse okamžitě navštívila. 

PROBLÉMY S VÁHOU
 Problémy s váhou se objevily před pěti lety, kdy jsem měla 
86 kg. Snažila jsem se váhu sama snížit, ale bohužel se mi to 
nedařilo. Ke snížení tělesné hmotnosti mě motivovalo oblečení, 
které se mi velmi líbilo, se svou váhou jsem si ho ale nemoh-
la dovolit. Dále to byl zdravotní stav, který se mi s přibývající 
váhou zhoršil. Objevily se bolesti kloubů, stres, únava, zvýše-
ný cholesterol a vysoký krevní tlak. Po zdařilém úbytku váhy 
se mi zdravotní stav zlepšil a navrátil do normálních hodnot. 
Nejsem unavená, klouby mě nebolí, a jsem o mnoho klidnější 
a vyrovnaná. 

STRAVOVÁNÍ JSEM MUSELA ZMĚNIT
 Pravidelně vždy jeden den v  týdnu jsem se těšila mezi děv-
čata, která v Naturhouse pracují. Jsou velmi příjemné a vstříc-
né. Dietní poradkyně mi vždy doporučila potřebné produkty 
a předepsala jídelníček na následující týden. Stravování, na které 
jsem byla doposud zvyklá, se muselo hodně změnit. Do stravy 
bylo potřeba začlenit hlavně ovoce a  zeleninu, což jsem moc 
nekonzumovala. Bála jsem se, že se nedokážu vzdát oblíbených 
pokrmů, jako bylo vepřové maso, salámy, pomazánky a na čas 
také přílohy, ale vidina pěkné postavy byla silnější. Co mě trochu 
vyděsilo, byla změna pitného režimu, jelikož dříve jsem vypi-
la maximálně půl litru za den, což bylo samozřejmě málo. Ale 
na tuto změnu jsem si brzy zvykla. Ode dne změny stravovacího 
režimu jsem konzumovala nízkotučné tvarohy, bílé a  červené 
maso, ryby, ale hlavně ovoce a zeleninu. Překvapivě mi to vůbec 
nedělalo problémy, dokonce jsem si oblíbila i některé produk-
ty z  Naturhouse. Mezi ně patřily například suchary, sušenky, 
vláknina a džem. 

ZÍSKALA JSEM SEBEVĚDOMÍ
 Díky úbytku hmotnosti jsem konečně získala sebevědo-
mí, které mi velmi scházelo. Z  velikosti XXL jsem se dostala 
na velikost M. Konečně se chodím bavit mezi lidi bez ostychu 

po kúře

před kúrou

Délka hubnutí: 3,5 měsíce věk: 59 let
Zhubla: 17,4 kg  

85kg85kg

67,6kg67,6kg

NATURHOUSE  Náchod 
Kamenice 113 - pasáž Magnum 

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

www.naturhouse-cz.cz

Velký pohádkový karneval
….. si nenechali ujít všichni milovníci zábavných her, písniček a tanco-
vání. V neděli 26.ledna 2014 se ve Středisku volného času  Déčko v Ná-
chodě sešla široká plejáda masek, aby mezi sebou vybraly ty NEJ masky 
a  rozebraly si tombolu. Veselou atmosféru zachytil svým fotoaparátem 
Josef PEPA Voltr.

Za službu múze Thálii

ACADEMIA MERCURII 
– soukromá střední škola Náchod

 Za  celoživotní práci v  ochot-
nickém souboru v  Červeném 
Kostelci byla Zlatým odznakem 
J.K.Tyla oceněna paní Jaroslava 
Kejzlarová. Jedná se o nejvyšší vy-
znamenání, které může divadelní 
ochotník obdržet. O  skutečnosti, 

že v Červeném Kostelci  se múze 
Th álii opravdu daří, svědčí i fakt, 
kdy paní Kejzlarové přišli pogra-
tulovat hned tři červenokostelečtí 
držitelé zlatého odznaku: Emi-
lie Dynterová, Miroslav Čermák 
a Jiří Kubina.  

Příprava k přijímacím 

zkouškám na Gymnázium 

a Ekonomické lyceum

 17. února a  6. března od  14:00 
do  16:00 proběhne na  škole Aca-
demia Mercurii příprava na  přijí-
mací zkoušky (pouze u  studijních 
oborů Gymnázium a  Ekonomické 
lyceum; Cestovní ruch přijímací 
zkoušky nedělá). Vyučující probe-
rou se zájemci o obor učební látku 
z  českého jazyka a  matematiky, ze 
které se bude přijímací test sklá-
dat (základní učební látka ZŠ). 

Studenti si vyzkouší své znalosti, 
popřípadě se látku doučí. Na  zá-
věr si zkusí cvičební přijímací test. 
K přijímacím zkouškám tak mohou 
jít studenti bez stresu!
 Poslední den otevřených dveří 
s možností nahlédnutí do výuky:
Pátek 14. února 2014, 8:00-17:00

Informace: mob.: 724 170 055
www.academiamercurii.cz

Toužíte po čtyřnohém příteli?
BAMBULKA
Roční fenka, která byla nalezena v Třebechovicích pod Orebem. Nikdo ji nehle-
dal, nikomu nechyběla. Fenka malé postavy, s krátkou bílo-černou srstí. Je hravá, 
mazlivá, hodná. Vhodná i k dětem. Nemá problém s jinými pejsky. Kastrovaná.

BERNIE
Bernie je 7letý kříženec jack russela. Bernieho k nám dala paní majitelka z váž-
ných zdravotních důvodů. Bernie bydlel v bytě, proto mu hledáme nový domov, 
kde by s páníčky bydlel doma. Je to menší, milý, hodný a aktivní pejsek.

BAMBULKA BERNIE

Širší nabídku pejsků najdete na: www.psidomovlukavice.cz a na facebooku: 
„PES SENIOR“ nebo „ÚTULEK LUKAVICE“.

Kontakt: Psí domov Lukavice, 516 03 Lukavice 222 
(okr. Rychnov nad Kněžnou); tel. 608 524 973, utuleklukavice@seznam.cz 

www.tbnabytek.cz
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„Na  možnost prosazovat zájmy našeho regionu přímo v  parlamentu se velmi 
těším. Slibuji, že Náchodsko bude v Praze vidět!“, Jan Birke, starosta Náchoda  
a poslanec 

Náchodská radnice – leden 2014. (zleva hejtman Královéhradeckého kraje Lubo-
mír Franc, I. místostarosta Náchoda Tomáš Šubert, starosta Náchoda  a poslanec 
Jan Birke, předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček)

V parlamentu hájím zájmy Náchodska

 Než proklínat temnotu, je vždycky 
lepší zapálit alespoň jednu svíčku. „Bylo 
by to fajn, pokud by člověk dokázal tak 
přesně a v jedné větě vystihnout to hlav-
ní. A přitom ten citát o temnotě a svíčce 
vyslovil už hodně dávno jeden čínský 
fi lozof.  A platí pořád a všude, u Velké 
čínské zdi i na kruhovém objezdu v Ná-
chodě“, usmívá se Jan Birke, starosta Ná-
choda a člen Poslanecké sněmovny PČR 

- a dodává: „Kandidoval jsem do parla-
mentu, abych zde hájil zájmy samospráv. 
Na radnicích je první linie zastupitelské 
demokracie, ale chybí zde větší prostup-
nost do  centrální legislativy, procesu 
schvalování zákonů atd. Chci pomoci 
Náchodu i  všem kolegům a  kolegyním 

ze samospráv Náchodska, aby zájmy 
a  potřeby radnic byly vnímány u  cen-
trálních orgánů s  patřičnou vážností. 
Poučily mě o tom minulé roky ve funkci 
starosty Náchoda. Nechtěl jsem jen na-
dávat, co si na nás zase v centru vymy-
sleli. Proto jsem šel do  parlamentních 
voleb a moc mě potěšila  důvěra voličů.“ 

V Náchodě byla 29. ledna otevřena  Re-
gionální poslanecká kancelář Jana Birke. 
Najdete ji v I. patře na adrese Masaryko-
vo náměstí 33 (vchod směrem od nové-
ho parkoviště za radnicí). Slavnostnímu 
otevření kanceláře byl osobně přítomen 
i  předseda Poslanecké sněmovny PČR 
Jan Hamáček, hejtman Královéhradec-
kého kraje Lubomír Franc i  starostové 
řady měst a obcí Náchodska.

Na radnici v první linii

Otevření kanceláře

www.janbirke.cz                                     Regionální poslanecká kancelář v Náchodě

POTŘEBUJETE  VYPLATIT POTŘEBUJETE  VYPLATIT 
EXEKUCE  NEBO  ÚVĚRY?EXEKUCE  NEBO  ÚVĚRY?

• Bez registrů  • Bez poplatků předem • Bez registrů  • Bez poplatků předem 
• Ručení nemovitostí  • Ručení nemovitostí  
• Konsolidace úvěrů• Konsolidace úvěrů
• Rychlé půjčky do 5tis.Kč

Jsme přímí poskytovatelé a zároveň zprostředkovatelé více věřitelů.

KčKč

Obraťte se Obraťte se 

na nás!na nás!

tel.:tel.: 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180
Volejte ZDARMA

800 808 809
www.potrebuji-penize.cz

Podnikatelé všech oborů

PŮJČTE SI !

www.MARCONABYTEK.cz

Náchod, Kladská 106 (u pekárny)
otevřeno: Po - Pá 9 - 17, So 9 - 11 hod.

tel./fax: 491 428 440

MODERNÍ SEDACÍ SOUPRAVY 
ZA INTERNETOVÉ CENY

Klempí ské a mechanické Klempí ské a mechanické 
opravy osobních vozidel opravy osobních vozidel 

a menších dodáveka menších dodávek
mnohem více a další info na:

www.AUTODILNASEVCIK.czwww.AUTODILNASEVCIK.cz
nebo na tel: 

          776 227 724           723 588 725

www.DiskontDrogerie.cz  www.DiDr.cz

Otevřeli jsme pro Vás novou prodejnu a výdejní místo 
e-shopu v Náchodě na Plhově, Smiřických 1120

ČESKÁ FIRMA 
S 20 LETOU TRADICÍ

Levné, kvalitní a značkové 
výrobky za akční ceny

Nakoupíte vždy za nízké ceny 

Ariel 7 kg ................... 299,-
Jar 1l ......................... 39,-
Gillette mach3 4ks ..... 199,-
Woolite 4,5l .............. 199,-
Calgonit/Finish tablety 
do myčky 56ks ........... 199,-
Clin na okna ................. 39,-
Calgon 500g ............... 69,-
Cif 500ml .................... 39,-
Bref power wc kuličky .... 29,-

Dále nabízíme barvy, laky 
a velký výběr kosmetiky

Společnost ADAPT electronic CZ s.r.o. se sídlem 

v Polici nad Metují, zabývající se výrobou v oblasti elektroniky 

a kabelové konfekce hledá nového spolupracovníka na pozici:

Technický pracovník(ce) výroby
Pracovní náplň:
• provádění elektrických testů a zkoušek

• příprava a nastavení technologie pro výrobu - programy, mechanické nastavení strojů

• spolupráce při zavádění nových technologií

• příprava technické dokumentace při zavádění nových výrobků do výroby

Požadujeme:
• vzdělání elektrotechnického směru, mi. 3 roky praxe v oboru

• vyhl.č. 50/1978 Sb o odborné způsobilosti v elektrotechnice, min. § 6

• orientace v technické dokumentaci

• základní znalost norem ISO9001:2008

• ŘP skupiny B

• Znalost práce na PC ( Word, Excel )

• fl exibilitu, samostatnost, příjemné vystupování

• spolehlivost, zodpovědný přístup k práci

• znalost německého jazyka výhodou

Nabízíme:
• práci v mladém kolektivu

• odpovídající fi nanční ohodnocení

• nástup možný ihned

• služební telefon

ADAPT electronic s.r.o., 
Husova 368, 549 54 Police nad Metují, 

písemné nabídky zasílejte poštou na výše 

uvedenou adresu k rukám R. Pfeifera 

nebo na e-mail: pfeifer.roman@seznam.cz

www.farmet.cz

Fornett i
Strnadova 55, Náchod

Oslavte s námi sv.Valentýna na sladko!
• nov  okoládové pralinky 

- ru ní výroba v dárkovém balení
• malinový sekt Spakletini 

s malým dárkem
• originální  srdí kové zákusky 

tel.: 777 576 056
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SEZNÁMENÍ

* Zajdu na kávu s příjemným mužem. Eva VŠ 
48/164. Tel 606 847 418
* Seznamovací agentura IRENA nabízí sezná-
mení ženám od 30 do 50 let. TEL.:736 768 114

* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 77 m2 v Ná-
chodě sídl. SUN, po rekonstrukci, nájem 4900,-
Kč vč.fondu oprav + inkaso. Vratná kauce 10 tis.
Kč. TEL.:733 735 709
* Dlouhodobě pronajmu 1+kk v  klidné části 
Nového Města n/Met.. Dům je zateplen, plas-
tová okna, výtah, možnost internetu. Nájemné 
3600,- + energie. Kauce 15000,-Kč. Volný ihned. 
Tel. 608 323 373

* Pronajmu byt 1+1 v  Náchodě-Bělovsi. 
Byt o  výměře 35m2 se nachází v  přízemí 
domu a  blízkém dosahu nákupního cen-
tra. Je částečně zařízený (kuchyň.linka, 
sporák, lednice, pračka). K  dispozici skle-
p.V domě pouze 4 byty-záruka soukromí. 
Ideální pro seniory! Nájemné 3.500,-Kč 
+ energie. K  dispozici ihned. Kauce. Tel.:
608 236 973.

* Pronajmu dlouhodobě nadstandardní cih-
lový byt 3+1 v klidné části Nového Města nad 
Metují. Byt je slunný s krásným výhledem, má 
velký balkón, kuchyňský kout se spotřebiči, 
nové plovoucí podlahy, internet. Měsíční nájem 
6 500,- Kč + inkaso, vratná kauce 18 000,- Kč. 
Tel. 602 222 677
* Pronajmu na sídlišti SUN Náchod byt v pří-
zemí,1+ kk, 40m2, dlouhodobě. Nájem 3000, 
kauce 9000. Možno ihned. Tel. 602 411 666
* Pronajmu přízemní byt 1+1 v Náchodě u ne-
mocnice. Součástí bytu pračka, lednice, mik-
rovlna. Nájemné 6500,- (včetně energií).Kauce 
15000,- NUTNÉ. tel:603 163 664 RK nevolat!
* Prodám zděný byt 3+kk v Náchodě na rohu 
ul. Raisova a Janáčkova, v osobním vlastnictví. 
Tel. 777 602 884, RK nevolat. Cena: 849 000,- Kč
* Prodám byt 4+kk - 2 terasy, osobní vlastnic-
tví v Novém Městě nad Metují. Tel. 777 602 884. 
Cena: 1 850 000,- Kč
* Prodám byt 3+1, OV, v Náchodě SUN, plas-
tová okna, zateplený, možnost koupit i  garáž. 
Tel. 777 602 884 , RK nevolat Cena: 859 000,- 
Kč, garáž 99 000,- Kč
* Prodám byt 3+1, OV, výměra 73 m2 v Nácho-
dě na Plhově, moderní zařízení, plastová okna, 
zateplený. Tel. 777 602 884 , RK nevolat Cena: 
1 130 000,- Kč
* Prodám DB 3+1 v  Náchodě v  ulici Růžová 
po  celkové rekonstrukci, dům zateplený, plas-
tová okna. Tel. 777 602 884 , RK nevolat Cena: 
799 000,- Kč
* Prodám DB 2+1 ( přestavěn na 3+1), výmě-
ra 61 má v Náchodě na Plhově, plastová okna, 
opravený výtah. Tel. 777 602 884 , RK nevolat. 
Cena: 735 000,- Kč
* Prodám DB - možnost převodu do  OV 
1+1, výměra 37 má v  Náchodě Bělovsi, 
po  rekonstrukci kuchyň, koupelna a  WC. Tel. 
774 311 404 , RK nevolat. Cena: 650 000,- Kč
* Pronajmu byt 3+kk, výměra 61 m2 v centru 
Náchoda, byt je modernizovaný po kompletní 
renovaci, velká sklepní kóje, parkování před do-
mem. Kauce podmínkou. Tel. 777 602 884, RK 
nevolat. Cena: 5 000,- Kč/měs. + služby

* Nabízím pronájem nových bytů 2+KK 
v  centru Náchoda (Raisova 1817). 41 až 
46 m2, nájem 5 100 až 6 000 Kč. A jedno-
ho 3+KK, 57m2 za 6 700Kč. Byty vybaveny 
novou podlahovou krytinou, všemi dveřmi 
a  osvětlením, úplně zařízeným WC a  kou-
pelnou, vnitřními žaluziemi, novou ku-
chyňskou linkou a  sporákem na  požádání. 
K  bytu také náleží sklepní kóje. Parkoviště 
před domem nebo možno pronajmout ga-
rážové stání uvnitř domu. Kontakt na  e-
-mail: novebyty11@gmail.com nebo mob. 
776 855 749

* Pronajmu byt 1+1 v Hronově, nově rekonstr., 
nájemné 3200,- Kauce 10000,-. 777  051  008, 
776 751 795

* PRONAJMU byt 3+1 v  Náchodě u  ne-
mocnice. Cena 4.500,- + inkaso. Vratná 
kauce 10.000,- Nástup možný ihned. TEL.: 
602 158 418

* Pron.dlouh. byt 3+1 (75 m2) ve 2.NP, v NA-
-Bělovsi, Kladská 117, pl.okna, zateplení, sklep, 
park u domu, náj. 5.000 + voda + el. + plyn + 
kauce, tel.608 903 070
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+kk s balkoném 
v Novém Městě nad Metují. Volný od 01/2014. 
Cena dohodou. TEL.: 777 483 842
* Pron.dlouh. 1+kk s  balkonem, 47,77m2 
ve 2.NP v Náchodě na Lipím naproti hospodě, 
nájemné 3.750 + inkaso 2.000 + kauce. Tel.:
608 903 050.
* Pronajmu slunný byt 3+kk, 90m2 v cihlovém 
domě v Hronově, 200m od náměstí. Nájemné 
3.600,-kč + zálohy 250,- Kč/os/měs (voda + 
el.spol.prostor).Info: 777 302 483; 777 606 464
* Pronajmu pěkný slunný byt 2+kk (63 m2) 
v  cihlovém domě v  centru Náchoda (100m 
od  náměstí). Byt je po  celkové rekonstrukci - 
vše nové, přípojka na  satelit a  internet. Nájem 
5.500,-Kč, služby 2.000,-Kč, kauce 11.000,-Kč.
Tel.: 737 407 528

* Prodám DB 2+kk v  Broumově - Spořilově. 
Tel. 776 140 211

* Koupím RD nebo chalupu v  dobrém sta-
vu na  Náchodsku nebo Broumovsku. Tel. 
739 486 403
* Pronájem větší garáže (60 m2) v  centru 
N.Města n/M pro 3 automobily i komerční vy-
užití (včetně přípojek).Tel. 602  204  002, cena 
dohodou.
* PRODÁM GARÁŽ V NÁCHODĚ NA SKAL-
CE tel.776 761 625
* Koupím garáž do  90 tisíc Kč v  Náchodě 
a okolí. Tel. 724 261 369 (večer)
* Koupím menší RD nebo ŘRD. Náchod 
a okolí. Tel. 736 24 12 10

* Prodám rodinný dům v Náchodě 3+1, 2 
koupelny, 2 WC, zahrada, garáž, terasa, per-
gola, chatka, nová střecha, zateplený, plas-
tová okna. Cena 2.650.000 Kč, při rychlém 
jednání sleva. Tel. 777 584 780

* Prodáme v  Hronově zajímavý RD 5+1, za-
hrada, zděná garáž a kolna, venkovní krb. Cel-
ková výměra pozemku je 460m2. Výhodná cena. 
Tel.: 604 336 337
* Prodám garáž v Náchodě pod zimním stadio-
nem. TEL.:739 694 336
* Prodám, pronajmu dům v centru Horní Ra-
dechová. Jedná se o bývalou prodejnu vhodné 
k  podnikání, do  budoucna i  k  bydlení. Velké 
prostory. Vhodné např. jako vzorková prodejna, 
sklady, truhlářství, sklenářství, autodílna a jiné. 
Tel. 608 143 570
* Prodám pozem. ke  stavbě RD. Nové Město 
n/M. TEL.:.608 026 429

* Nabízíme k prodeji RD s prostornou zahra-
dou a dvorem 10 minut od centra města. V 1. 
patře domu byt o dispozici 3+1 o rozloze 82m2, 
v  přízemí nebyt. prostory vhodné pro drobné 
podnikání (garáž, bývalá stáj s klenutými stro-
py a  další dispozice). Vytápění akum. kamny. 
Kompl. rekonstrukce bytových prostor v  roce 
2001 (rozvod vody a el., podlahy, stropy a stře-
cha). Volný ihned k obývání. Prohlídka možná 
dle dohody. Cena 1.550.000 Kč, o  ceně možno 
jednat. RK nevolat. TEL.:604 362 477
* Prodám chalupu se stodolou - obec Vysokov. 
Bližší info po telefonu: 722 930 560
* Prodám zahradu - Broumov, Velká Ves, o vý-
měře 601 m2, včetně podílu na přístupové cestě. 
Dle územního plánu (blok 28) možnost výstav-
by rodinného domu. Dobrá cena - výhodná in-
vestice. RK nevolat. Tel: 773 033 077
* Prodám st. pozemek na  stavbu rodinného 
domu na  okraji Dolní Radechové. 2500 m2, 
cena 500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30
* Prodám RD v  centru Náchoda, klidné mís-
to. Po rekonstrukci, ihned k nastěhování. TEL.:
724 214 538

* Pron. malou kancelář (2x4m) s  výhl.do ze-
leně, +WC, v nově zrek. domě v NA, Šafránice. 
Nutno vidět. Náj.1.500,-Kč + el. + vody + topení 
+ kauce., tel. 608 903 070.

* Pronajmeme nebytový prostor o výměře 
79 m2 (prodejna oděvů) na  náměstí v  Ná-
chodě, atrium KB. Tel. 603 470 419

* Pronajmu garáž v Náchodě ulice Smetanova 
tel. 606 390 144
* Přenechám pronájem zavedené trafi ky 
v Hronově. Info na tel: 603 264 265
* PRONAJMU OBCHOD VE  STÁRKOVĚ 
NA  NÁMĚSTÍ. Cena 3.900,-Kč, + inkaso. Tel. 
602 133 173 email.renestarkov@seznam.cz
* Pronajmu prostory k podnikání v Hronově 
např. kancelář, manikúra, pedikúra - cena vč.e-
nergií 2000,-Kč/měs.. TEL.:608 66 77 30
* Pronajmu kancelář na pěší zoně v Náchodě, 
k dispozici kuchyňka a luxusní sociální zařízení. 
Nájemné 4.000,-Kč/měs + služby 1.000,-Kč info 
777 606 464
* V  „centru Nového Města nad Metují“ 
pronajmeme nebytový prostor - 2 místnosti 
- 34,1 m2 s  kuchyňkou a  sociálním zařízením. 
Nájemné 2 tisíce měsíčně. Info: 733 131 189.
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kamenici 
ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou k dis-
pozici. Velikost 28 m2 a  16 m2. Nyní výrazná 
SLEVA. Telefon 777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro provoz 
kavárny, jiných obchodních služeb nebo 
pohybových aktivit jako cvičení, fi tcentrum 
a  jiné služby. Prostory se nachází na Kamenici 
v Náchodě v I.patře se samostatným vchodem. 
Investice do  zařízení a  vybavení provozu jsou 
nutné. TEL.:777 152 750 v pracovní dny

* Prodám chlapecké brusle č.23-24. Tel. 
724 261 369 (večer)
* Prodám 2 repro boxy JAMO 180 - rozměry 
25x25x75 cm. TEL.:776 757 137

* Prodej FIAT STILO 1,8 16 V, kombi, r.v. 
2003, 98 kW, šedá metalýza, plná výbava, 
dvouzonová klima, 125.000 km, velmi pěkný, 
nová STK, cena 55.000 Kč. Tel. 774 935 200
* Prodám Škoda Fabia combi 1,2i r.v. 2003, 
naj. 166 tis. km, pravidlený servis, bílá bar-
va, spolehlivá, malá spotřeba, 58 tis.Kč. TEL.:
777 104 584
* Prodám Š 120 - s přestavbou na plyn. Cena 
dohodou. Tel. 723 303 278
* Koupím Jawu 250 - typ 592, s  doklady, 
v  rozumné stavu a  za  rozumnou cenu. Tel. 
728 968 890 

* Pronajmu byt 1+1 s  balkonem v  Nácho-
dě, nájemné 3.350,- + inkaso, kauce. Mob. 
732 309 415
* Pronajmu byt 3+1 v  Hronově. Tel. 
736 537 033
* Zrekonstruovaný byt 2+1,OV v  Č.Skalici 
u  náměstí, v  přízemí rodinného domku. Níz-
ké náklady na  provoz, cena 595.000,-Kč,tel. 
602 204 002.
* Prodám byt 2+1 v  panelovém domě - 
předělaný na  3+1, Police nad Metují. Tel. 
605 470 802
* Pron.nadst. byt 3+1, 100m2, v  2.NP RD se 
zahradou a park. ve V. Srbské. Vše nové, pl.ok-
na, zateplený. Náj. 5.500Kč + voda + el. + plyn + 
kauce, tel.608 903 070
* Prodám byt 3+1 v  OV 60 m2 + 7 m2 sklep 
ve  3. poschodí, zděný dům, plastová okna, 
ústřední topení, dům po  opravě. V  Náchodě. 
Tel. 608 125 310
* Pronajmu byt 3+1 v Novém Městě n.M. - Kr-
číně. TEL.:777 567 587
* Pronajmu byt v  Náchodě - blízko centra, 
1+1 - velká koupelna, plast. okna, připojení 
na  internet, za  4800,-Kč bez. el. energie. Tel. 
776 554 431
* Prodám DB 1+kk v  Náchodě u  mlýna v  7.
patře. Dům zateplen, plastová okna, nové stou-
pačky, výtah. Byt s balkonem, nové dveře, plo-
voucí podlaha, zděné jádro. Cena 480 tis. Kč. 
TEL.:776 712 300
* Pronajmu byt 1+1 a  2+1 v  Hronově. Tel. 
608 11 00 41
* Dlouhodobě levně pronajmu moderní 
apartmán vhodný pro masérskou, revitali-
zační, pedikérskou a pod. činnost v Náchodě 
u  nádraží. Čekárna + oddělené WC, provozní 
místnost + denní místnost s  WC. Celkem 45 
m2, měsíčně 4000,- + energie. Tel. 604 265 998
* Pronajmu byt 1+k.k. v Náchodě u nemocni-
ce. 777 021 798
* Pronajmeme byt 2+1+kk ve 3.patře bytové-
ho domu v centru Nového Města n.M., nájem-
né 4000,-Kč + inkaso + kauce. TEL.:776 224 358 
volat v prac.dny
* Pronajmu část.zařízený byt 1+1 I.kat., 
v  Náchodě - Komenského ul. nájemné 3500,-
Kč + inkaso, vratná záloha 11  500,-Kč. TEL.
728 461 286
* Prodám byt 3+1, družstevní, na okraji sídli-
ště u nemocnice. Dům po rekonstrukci. Okna 
a balkon směrem na louku k řece. Předělaná ku-
chyň, koupelna, předsíň. Z části zařízeno nábyt-
kem. tlf: 777 149 779, Cena 700 000,- Kč
* Pronájem: byt 2+1 v OV, balkon, 6.NP, Ná-
chod - Plhov, plast.okna, zateplený, zděné jádro, 
část. zařízený, nájem 5000,-Kč + pára, el., voda. 
kauce 10 tis.Kč. TEL.:608 784 665
* Vyměníme DB 5+1 - 90 m2, po celk. revita-
lizaci, v Náchodě - Plhově, za 1+1 a doplatek 
- také v Náchodě. Tel. 603 266 454
* Pronajmu 1+kk v Náchodě - nájem + ener-
gie 5.300,-Kč měsíčně + kauce 10 tisíc Kč. TEl. 
723 240 415, 605 733 937
* Prodám DB 3+1 Náchod - Plhov, byt bude 
začátkem r. 2014 odkoupen do  OV, cena 
1000  000,-Kč + náklady. RK nevolat! Tel. 
777 224 127
* Pronajmeme levně zrekonstruovaný byt 
3+kk na v centru Náchoda. Kauce a dlouhodo-
bý příjem podmínkou. Tel. 602 575 252
* PRONÁJEM BYTU 2+kk 44m V  HRONO-
VĚ. Byt i dům je po celkové rekonstrukci. Cena 
4.100,-kč + inkaso, kauce nutná. Tel 602 133 173 
email.renestarkov@seznam.cz

* PRONAJMU byt 3+1 v  Náchodě u  ne-
mocnice. Cena 4.500,- + inkaso. Vratná 
kauce 10.000,- Nástup možný ihned. Kon-
takt 602 158 418

* Pronajmeme byt 1+1 (56,38 m2) v  centru 
Náchoda, Parkány 347. Měsíční nájemné Kč 
5590,--, - z toho služby 1390,--. Info 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt 1+1, 32,75 m2 v Žer-
nově 120 u České Skalice, 3. poschodí. Cena Kč 
250 tisíc. Info 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt po  celkové rekon-
strukci 1+1, 31,88 m2, v Jaroměři, J. Šímy 778, 
8. poschodí. Cena Kč 550 tisíc. Info 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt 2+1, 60,94 m2, 
po celkové rekonstrukci v Broumově, U Vět-
rolamu 271, 1. poschodí. Cena Kč 449 tisíc. Info 
733 131 189.
* Koupíme byt v osobním vlastnictví v okre-
se Náchod výhradně ve  správě SBD Náchod. 
Uveďte cenu, velikost bytu a  jeho vybavení, 
adresu a  podlaží. Platba v  hotovosti. Kontakt: 
gorceous@seznam.cz
* Pronajmu garsonieru v  Hronově. TEL.:
608 66 77 30
* Pronájem bytu 3+1 v  Červeném Kostelci. 
Atraktivní místo v centru města a klidné loka-
litě po celkové rekonstrukci. Podkroví 62,35 m2, 
Kč 5.900,-- měsíčně + zálohy na služby. V ceně 
je užívání garáže pod domem - 17,74 m2. Tele-
fony 491 463 345 a 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt 3+1 Broumov, Kři-
nická 209, 66,80 m2, 3. podlaží. Cena Kč 495 
tisíc. Info: 491 521 523, 733 131 189
* Pronajmu pěkný byt 3+1 v  Náchodě. Byt 
se nachází v  přízemí bytového domu poblíž 
centra města. Byt je prostorný, s  velkou ku-
chyní, třemi pokoji a komorou. Jsou tu plastová 
okna a vybavený je kuchyňskou linkou se spo-
rákem. Výhodná poloha. Nájemné 4500,-. Tel. 
725 557 030 nebo 602 790 044. Volné ihned.

* Prodám zařízení obchodu - trafi ky. Pult, 
regály na  časop., na cigarety a  ostatní. Tel: 
603 264 265
* Prodám obrazy originály od  K.Šafáře a  J.
City. Tel. 603 266 454
* Prodám suché tvrdé i měkké palivové dříví. 
TEL.:777 690 390
* Prodám kvalitní pánské boty pro sjezdové 
lyžování zn. SALOMON Mission Alu (uspoko-
jí i středně pokročilé rekreační lyžaře, fl ex 70). 
Optimální pro vel. 46 - délka stélky 30,5 cm. 
Atraktivní vzhled, jako nové, 4 x použité (ne-
vhodně zvolená velikost). Původní cena 5300,-
Kč. Nyní 2000,-Kč.Tel. 725 679 907
* Prodám palivové smrkové dřevo - nařezané 
v  metrech. Cena 700,-Kč za  pros. metr. Cca 
13 m. Průměr polene 7 - 20 cm. Náchod tel. 
604 185 104
* Prodám postel 200 x 160, kompletní s rošty 
a matrací, noční stolky - bílé, styl Ludvík XVI., 
1500,-Kč a aut. pračku INDESIT r.v. 2006, málo 
používaná, funkčnost předvedu - 1000,-Kč. Tel. 
603 266 454
* Prodám novou líheň na  drůbež cena 
od 2200Kč. Tel.:733 483 672
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. Zá-
jemci volejte 720 581 277

* Koupím levně malou funkční lednici. 
TEL.:606 452 440
* Dobře zaplatím autíčka na setrvačník a bov-
den od  výrobců zn.ITES, KDN, IGRA,IGLA, 
OMNIA a SMĚR a jiné TEL.:724 020 858
* Koupím obrazy a  starožitnosti za  hotové. 
TEL.:724 020 858
* Koupím knihy a časopisy. TEL.:722 907 510
* Koupím hodiny a  hodinky i  zn.PRIM. 
TEL.:724 020 858
* Dobře zaplatím staré pohlednice a poštovní 
známky, Čína, Československo a jiné. Dále staré 
obálky, dopisy a pod. TEL.: 722 907 510
* Sháním koženkový kočárek Liberta pro dvoj-
čata. TEL.: 722 543 498
* POZOR! Koupím a  hned zaplatím za  vaše 
staré, nepotřebné i poškozené věci. Hračky zn. 
ITES, KDN aj., vláčky HO, MARKLIN, MER-
KUR aj., různé plastové hračky, hodiny, ho-
dinky, fotoaparáty, rádia, voj. věci, pivní lahve, 
obrazy, sklo, porcelán, automoto díly, atd. Tel. 
608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUNŤA, Au-
tomoto aj. staré časopisy, komiksy, knihy, celé 
knihovny, pohledy, tiskoviny, známky, bankov-
ky, mince, LP desky atd. Tel. 777 579 920
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, kni-
hy i celou pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu 
kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

* Hledám někoho na  doučování progra-
mování v  jazyce C# nebo Java. Kontakt: 
iommy@seznam.cz

* Flexibilní penzista hledá přivýdělek. Řidič 
skup. B, vlastním Berlingo, rozvoz nebo práci 
na půl úvazek. Obojí příležitostně. Dovezu k lé-
kaři, na nákup apod. Tel. 777 176 824
* Přijmeme fl oristku i  brigádně. Tel.: 
608 143 570
* Aprobovaný učitel AJ s  praxí nabízí výuku 
AJ pro žáky a  studenty ZŠ, SŠ i  dospělé. Ča-
sová fl exibilita a  individuální přístup. Okres 
NA a RK. TEL.:777 698 865
* Provádím pravidelný i  jednorázový úklid 
domácností a  domků i  po  malování a  rekon-
strukci, drobné domácí opravy, praní a žehlení 
prádla, praní koberců. TEL.:737 564 496

* Radgoll - kocourka sháním ke  krytí. 
TEL.:602 619 780
* Kdo se ujme opuštěné, vykastrované kočičky 
bez jedné zadní nožky. Určitě hodně vytrpěla, 
nejspíš špatně slyší. Zatoulala se k nám v období 
velkých mrazů. Je čistotná, přítulná, vděčná. Je 
vyšetřená. Nejlépe do bytu jako společnice. Ná-
chod. TEL.:774 329 994
* Prodáme čistokrevná štěňata německého ov-
čáka bez PP, poslední tři pejsci, očkovaná,od-
červená a celkově vyšetřená, k odběru Kramol-
na 19, cena 2000Kč. Tel.777 132 524

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE
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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 
*Protifaš.boj. 211, Broumov, Tel.: 491 426 104
*T.G.Masaryka 126, Č.Skalice, Tel.: 491 470 926, http://idealnet.cz

Hronov-Na Příčnici-RD (4+kk) se samost.garáží,klidné místo....2.190.000,-Kč,Police n/M-Č.Metuje-Pěkný RD,2 byty,poz.2567 m2 .....1.490.000,-Kč
Náchod-ul.Šafaříkova-větší RD,klidná část,poz.523 m2.....1,29 mil.Kč, Náchod-Rybárna-větší zděná chata (i k bydlení),poz.2086 m2 .....790.000,-Kč
Lipí u Náchoda-Novostavby energet.RD,slunné pozemky až 1000 m2.....od 3,2 mil.Kč, Náchod-centrum-byt 1+1,OV,48 m2,2.patro ......555.000,-Kč
Náchod-centrum-Zděný byt 2+1,OV,69 m2,2.patro...690.000,-Kč,N.Město n/M-ul.U Lípy-Velký ŘD z r. 1991-tři obyt.podlaží+podkroví .... 3,2 mil.Kč
N.Město n/M-ul.Johnova-Větší RD (byty 3+1,4+kk) po rekonstr...2.75 mil.Kč, N.Město-ul.Třešňová-Vybavený RD+krásná zahrada ....12.000,-Kč/měs.
N.Město n/M-u náměstí-RD (4+1) se zahradou,histor.část....700.000,-Kč, Č. Skalice-Pronájem nadst.mezonet. bytu 7+1 v centru ....7.500,-Kč/měs.
N.Město-u centra-Zděný byt 3+1 OV,90 m2,balkon...1,3 mil.Kč,Nahořany u N.Města-Velký,zděný byt 3+1,OV,80 m2+pěkná zahrada ...630.000,-Kč
Hajnice u Trutnova-Zem.usedlost-3 budovy po rekonstr.,pěkné místo.....2,29 mil.Kč,Č.Kostelec-zděná garáž (zast.24 m2),klidná část .....110.000,-Kč
Teplice n/M.-Vel.chata po kompl.rekonstr.,kuchyň,koupelna,8 lůžek....1,7 mil.Kč,Ohnišov u Dobrušky-Novostavba RD před dokončením ..... 1,7 mil.Kč
Bystré u Stárkova-Krásná chalupa po rekonstr.,poz.1368 m2...1,1 mil.Kč,Hejtmánkovice-Usedlost-komplex 4 budov (zast.1200 m2) ....850.000,-Kč
Trutnov,Náchod,N.Město n/M,Slavoňov,Jestřebí,Bohuslavice,Provodov,Č.Skalice,Roheničky,Miskolezy-atrakt.poz. k výstavbě RD ....od 180,-Kč/m2

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

AUTO - MOTO

STAVEBNÍ PRÁCE, REKONSTRUKCE 

KOUPELEN.  Tel. 605 423 560

TAXI DRAŠNAR

TEL. 602 455 455

NABÍZÍM 
stěhování a vyklízení bytů, 

kanceláří apod.

Tel. 739 901 799

Koupím starou krejčovskou 
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10

Přijímáme objednávky 
na tetování 

a malování portrétů. 
Červený Kostelec. 

Tel.731 868 116

Vypracuji daňové přiznání 
včetně Přehledů pro OSSZ a ZP, 
povedu daňovou evid. a mzdy. 

Tel. č. 605 178 697

PODNIKÁNÍ Z DOMU
Vysoké příjmy a až 50% provize

775 900 536  
www.superpodnikani.cz

Nabízím vedení Vašeho 
účetnictví, mezd i zpracování 

daňového přiznání.

V případě zájmu volejte 
722 988 377

KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY
rychle, diskrétně, 

do 50.000,- Kč. 734 254 336
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Neplaťte agenturu, plaťte překladatele.

JAZYKOVÉ KURZY, BĚŽNÉ, ODBORNÉ I ÚŘEDNÍ 
PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Kontakt: NJ: 491 420 945, mobil 603 440 969, e-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz

            AJ: 491 423 077, mobil 603 493 780, e-mail: jan.moucha@gatenachod.cz

Jsme soudní překladatelé s dlouholetou praxí 

a nabízíme občanům i fi rmám špičkové provedení 

překladů z/do němčiny a angličtiny za příznivé ceny. 

Poradíme si se všemi druhy textů z oblasti práva, 

obchodu, techniky, medicíny, farmacie, chemie, 

zemědělství, stavebnictví atd.

SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 13. 7. 2014 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

AUTO-MOTO SERVIS
v areálu  rmy AUTOPRODEJ ROHAN

 náhradní vozidlo 
(v případě ponechání vozidla v servisu)

www.autoprodejrohan.cz

tel.: 491 453 453

STŘECHY
Provedeme práce

pokrývačské, klempířské, tesařské, 
zednické, natěračské

www.strechyfl ash.cz
e-mail: strechyfl ash@seznam.cz

tel: +420 608 345 132, 775 927 134

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.

Nový občanský zákoník 4.
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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

NALOŽTE NÁM 

CO UNESEME
Provádíme zemní práce smykovým 

nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání zeminy 

a jiných sypkých materiálů.

Vytrháváme 

kořeny.

Uklidíme 

a odvezeme sníh.

TEL.: 602 145 222

NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY
snadno a rychle

739 275 119
www.pujcime-vam.cz
HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je 
oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvin-
govém úvěru a péči o klienta po uzavření této smlouvy.

Potřebujete peníze?
Vykupujeme a ihned proplácíme starož.
předměty všeho druhu - nábytek, obrazy, 
hodiny, sklo, porcelán, kov, dřevo, pohled-
nice, šperky, bižuterie, zbraně apod.
ANTIK - Hrašeho 15 (naproti Geodezii), 

NÁCHOD, TEL. 606 314 319
Výkup i z pozůstalosti, z půdy, 

i při stěhování.
PO - zavřeno, ÚT - ČT 9.30 - 17.00 

PÁ 9.30 - 13.00

 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců
 hotovost až do domu
 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Teplice n. M., Adršpach a okolí 737 636 188

Meziměstí, Broumov a okolí 720 688 880

Broumov a okolí 728 242 789

Hronov, Č. Kostelec a okolí 604 216 189

Nové Město n. M., Bohuslavice a okolí 775 110 989

Náchod, Č. Skalice a okolí 725 317 668

Úpice a okolí                                     603 500 339

Jaroměř a okolí                                  730 175 241

 NOZ zrušil 238 předpisů, mimo 
jiné i zákon č. 83/1990 Sb., o sdru-
žování občanů, který upravoval 
spolky, svazy, hnutí, kluby a  jiná 
občanská sdružení. Od  1.1.2014 je 
každé občanské sdružení, kterých je 
u nás téměř sto tisíc, nově spolkem. 
Na jejich existenci a činnost to však 
nebude mít velký vliv. Evidence již 
není vedena centrálně u  Minister-
stva vnitra ČR, ale v  samostatném 
veřejném spolkovém rejstříku, kte-
rý bude mít na starost krajský soud. 
Případné návrhy na zápis, změnu či 
výmaz zapsaných údajů je tedy již 
nutné podávat danému krajskému 
soudu povinně na  příslušných for-
mulářích.
 Při čtení NOZ “od  konce” zjis-
tíme, že při transformaci musí 
občanské sdružení resp. spolek 
splnit zejm. tři základní povinnos-
ti: 1.) do  dvou let účinnosti NOZ 
(do  1.1.2016) je nezbytné změnit 
název tak, aby obsahoval slovo 
„spolek“/„zapsaný spolek“/„z. s.“ 
– tuto povinnost spolek splnit ne-
musí pouze z  důležitých důvodů 
dlouhodobosti, zažitosti a nezamě-
nitelnosti za  jinou formu (tyto pří-
pady budou spíše výjimečné). 2.) 
dále je nutné projít stanovy spolku 
a zjistit, zda skutečně obsahují ales-
poň minimální náležitosti dle NOZ 
(název, sídlo, účel, statutární orgán, 
práva a povinnosti členů nebo způ-
sob vzniku těchto práv).  Pokud ne, 

musejí být změněny do  tří let 
účinnosti NOZ. 3.) do  stejné doby 
spolek dále doplní zákonem vyža-
dované skutečnosti do  veřejného 
rejstříku (viz § 25 zák.č. 304/2013 
Sb. o veřejných rejstřících).
 Vyjma úpravy občanských sdru-
žení došlo ke změně i obecně pro-
spěšné společnosti (o.p.s.). Ty jako 
samostatné právní formy už nemo-
hou nově vznikat, ale stávající bu-
dou existovat dále. Zákon jim navíc 
umožňuje přeměnu na ústavy (zcela 
nová právnická osoba), nadaci nebo 
nadační fond.
 Mnoho změn přináší NOZ a zá-
kon o obch. korporacích i pro jiné 
právnické osoby, zejm. obchodní 
korporace (družstva a  obchodní 
společnosti) – pro ně nejsou lhůty 
nastaveny tak benevolentně. Např. 
své společenské smlouvy musejí 
uvést do souladu se zákonem (resp. 
jeho donucujícími ustanoveními) 
již ve lhůtě šesti měsíců. Velkou ne-
známou pro české právní prostředí 
budou svěřenské fondy tzv. trusty. 
Jedná se o  vyčleněný majetek ně-
jaké osoby – ten následně nebude 
mít vlastníka, ale pouze správce. Až 
budoucnost však ukáže, zda obava 
ze zneužití (nepostižitelnost a ano-
nymizace) těchto trustů byla opráv-
něná.

JUDr. Jan Dostál,
koncipient, advokátní kancelář 

JUDr. Renaty Dobývalové

Menší výrobní fi rma z Náchoda 
přijme

KONSTRUKTÉRKU STŘIHŮ
Požadavky: 

- výuční list v oboru krejčová
- řidičský průkaz sk.B
- spolehlivost
- fl exibilita
Informace na tel.: 777 737 122

* stěhování bytů, 

kanceláří a nadměrných 

předmětů

* zámečnické práce

* drobné stavební práce

24 hodin denně

tel.: 776 580 150

491 471 150, 777 045 327 
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608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

Živá hudba s programem a moderováním
speciálně pro dětské akce obecní, školní i soukromé.
Volejte s předstihem! 606 796 640

DĚTSKÉ KARNEVALY

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVAPRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
ŠTÍPANÉ BUKOVÉ A SMRKOVÉ 
na požadovanou velikost
NÁCHOD, HRONOV 
možná doprava za výhodných podmínek
Tel.: 737 950 385    e-mail: charon7@seznam.cze-mail: charon7@seznam.cz

www.gatenachod.cz

 o celkové výměře 34,80 m2 
v centru Náchoda 

- 2 samostatné místnosti 
+ sociální zařízení. Měsíční 

nájem Kč 5 tisíc 
+ Kč 1 tisíc za služby /teplo, 

voda, odpadky/. 

Info 733 131 189 

Pronajmeme nebytový prostor

Místo pro vaše podnikání
Místo pro vaše podnikání

Provádíme přestavbu litinových
a plechových kotlů na automatické

Jednoduchou úpravou stávajících litinových 
a plechových kotlů na pevná paliva se dosáhne 

komfortního automatického provozu teplovodního 
kotle. Hořáky s automatickým podavačem spalují 
uhlí-ořech, dřevěné peletky, agro-paletky, štěpku, 

obilí, piliny apod. 

Tel.: 607 509 020, e-mail: vodajezek@centrum.cz
Provádíme záruční i pozáruční servis

Prořez ovocných stromů Prořez ovocných stromů 
724 173 560724 173 560

Sdružování v NOZ
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Husitská 11, Nové Město nad Metují
kplasty@kplasty.cz, tel.: 491 470 497-8 fax: 491 470 185

„KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM“
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STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. ekonomiky  
    (účetnictví)

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

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

Olivie, rodačka z Náchoda, se chystá prožít léto 
s přáteli
Uplynulo opět pár let, kdy poskytla 
Echu rozhovor Olivie Žižková (ro-
dačka z Náchoda), která je poslední 
dobou na roztrhání a mimo jiné jí 
čeká za měsíc soud s bývalým kole-
gou a hercem Jiřím Krytinářem.

Co se mezi vámi vlastně stalo?
   Nechci být netaktní a ani si nějak 
stýskat, ale aby byl čtenář v  obra-
zu, tak Jirka mě v  médiích označil 
za  „pornozpěvačku a  kurtizánu, 
která nepatří do  kostela“. Myslím, 
že to byla podpásovka, to se nedělá. 
Pokud proti mně Jiří něco měl, tak 
mi to měl říct do očí a ne se takto 
mstít lživými bláboly. Co je to vlast-
ně „pornozpěvačka“?  Dodnes ne-
chápu, proč to udělal. O mé nahotě 
věděl, do konce jeho nápadem bylo 
nafotit kalendář, kde já jsem byla 
jedna z  modelek a  on si výsledek 
velmi pochvaloval. Bránit se mu-
sím, neboť nikdo nejsme svatý, ale 
ten člověk (kmotr) mi hodně ublížil 
a pošpinil jméno nejen mně...

Co chystáte dále?
   Právě jsem dotočila v  Hradci 
Králové nový videoklip, který re-
žíroval Vojtěch Koutník na  mojí 
novou country píseň „Jak ti říct“. 
Hrají mi ji některá rádia a  mimo 
jiné se bude vysílat i  v  regionální 
TV v  Hradci Králové. Dále jsem 
dostala nabídku od  náchodského 

režiséra Tomáše Magnuska zahrát 
si v  jeho připravovaném seriálu, 
tak uvidíme, jakou roli mi Tomáš 
dá! Letos se chystám točit další klip 
přímo v Náchodě a  to i  s  rodačka-
mi - kamarádkami a  přáteli přímo 
od vás. Kameramanem a výrobcem 
bude Roman Florian, který je přítel 
mojí sestřenice. Moc se na to těším. 
Chtěla bych hlavně točit na  nějaké 
diskotéce, neboť píseň bude hodně 
taneční, na koupališti a dokonce by 
si měla v klipu zahrát i bývalá člen-
ka 5 Angels Michaela Exnerová, 
kterou přivezu sebou. Takže, jen co 
se vrátíme v červenci z Kréty, jdeme 
na to. Také jsem si už dvakrát zazpí-
vala s bývalou náchodskou kapelou 
Fontána na  60. narozeninách mé 
mamky a v létě si s nimi v Náchodě 
opět zazpívám. Takže je toho oprav-
du hodně a věřím, že tento rok bude 
pro nás všechny úspěšný!   

Za rozhovor poděkovala 
Laďka Škodová, 

foto archiv Olivie Žižkové

Přípravka mile 

překvapila

 V sobotu 25. 1. 2014 si náchodská pří-
pravka SKP Judo Náchod jela vyzkoušet 
do  Pardubic na  RANDORI CUP svůj 
první start. Pro naše trenéry to byla 
i možnost porovnat, jak je na tom naše 
přípravka v porovnání s ostatními oddí-
ly a bylo z toho velké překvapení. Z na-
šeho klubu se na start postavilo 15 zá-
vodníků, z toho 12 se jich probojovalo 
na stupně vítězů. Všichni na své první 
soutěži odvedli výborné výkony.
 Celkem se nám podařilo vybojo-
vat 4x zlato, 4x stříbro, 4x bronz a  3x 
4.místo a  to není vůbec špatný výsle-
dek. Všem závodníkům gratulujeme.                       
 Team SKP Judo Náchod
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Zveme příznivce basketbalu 
na  další domácí utkání druž-
stva mužů na  palubovce sta-
vebky v Náchodě a to v sobotu 
8. 2. 2014 od 17:30h, kdy hostí 
celek České Třebové. Dále pla-
tí nábor mladých sportovců 
chlapců i dívek od 1.třídy výše, 
kteří mají zájem o tento sport. 

Kontakt p. Prouza 
tel. 608 667 732.
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