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polních myslivců

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

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

Nově prodáváme interiérové dveře firmy Porta Dre Invado.

Je čas na výměnu !

Kompletní sortiment na našem eshopu
www.myhaus.cz

Tel.: 491 520 241, e-mail: info@vsmix.cz, w: www.vsmix.cz

Kde nás najdete: VŠ MIX s.r.o., T.G.M. 133, 549 31 Hronov

OKNA A DVEŘE
slevy až 49%S
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Plazmová řezačka do 15mm

11.890,- + DPH11.890,- + DPH

97 Kč
měsíčně

3G Tablet Samsung Mobilní internet M

O2 Prodejna
Palackého 20, Náchod, 547 01

Limitovaná 
edice

VAŠE PODNIKÁNÍ 
NEMÁ HRANICE 

INZERUJTE  V POLSKU!
Tel. 602 103 775 

Z  protokolů městské 

policie…
 V Červeném Kostelci pravidelně bi-
lancují  činnost tamní jednotky městské 
policie. Ze zajímavých případů a  zása-
hů z nedávné doby lze určitě jmenovat 
například pátrání po  uprchlém vězni 
z  věznice Odolov, který nenastoupil 
na  směnu do  společnosti Saar Gummi 
Czech. Strážníci prohlédli místní re-
staurace a hospody, ale pobertu bohužel 
nenašli… Úspěchem naopak skončil 
výjezd k  případu, který odstartovala 
zpráva, že v  lokalitě Olešnice se pohy-
buje ozbrojený muž z  Náchoda a  není 
vyloučeno, že se pokusí sáhnout si 
na život. A městští strážníci muže sku-
tečně nalezli a předali jej do péče lékařů. 

Zpovědník vrahů
je název přednášky, na kterou vás 
zve Církev československá hu-
sitská Červený Kostelec (čtvrtek 
27. února v  17 hodin - místnost 
v  1. patře Žižkova sboru v  ulici 
Manželů Burdychových). Jedná se 
o  setkání s  vězeňským kaplanem 
Mgr.  Alešem Jaluškou, duchovním 
Církve československé husitské, 

který více než 20 let působil ve Věz-
nici Valdice, kde se setkával s těžko 
uvěřitelnými a  často dramatickými 
životními příběhy.

 Může i v takovém prostředí fun-
govat milost? Na  tuto otázku vám 
může dát odpověď právě navštěva 
zmíněné přednášky.

www.knauf-kozak.cz
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GASTRONOMIE 
od pravěku po novověk

3. Počátky pečení a vaření

 Oheň tedy v dějinách lidstva znamenal historický průlom. Prvním úko-
nem v přípravě stravy bylo pečení, k  čemuž člověk použil ploché kameny. 
Na  nich si založil oheň a  přikládal větve, dokud se nerozžhavily. Na  nich, 
na rožni nebo v ohništi, si pekl ptačí vajíčka a ryby. 
 Až mnohem později se objevilo i vaření. Na vaření - ještě před vynaleze-
ním hliněných hrnců - používali lidé dutiny ve skalách, jámy v zemi nebo vy-
dlabaný kus dřeva. Za velký pokrok se považuje první použití koření. Byly to 
voda ze slaných pramenů, popel, aromatické rostliny, různé peckoviny, med 
divokých včel nebo mok z javorových stromů. Protože člověk měl pouze pri-
mitivní zbraně, neměl velké šance při lovu velkých divokých zvířat - mamutů, 
lvů či medvědů. Vytrvale však lovil dál, protože maso patřilo k nejvíce ceněné 
a chutné potravě. 
 Postupem času se objevil další pokrok - chov domácích zvířat (pes, skot, 
ovce, drůbež) a pěstování obilovin a rostlin. Hůl, kterou člověk předtím po-
užíval k získání potravin, které našel v přírodě, mu začala sloužit jako primi-
tivní pluh a motyka. Do „kuchyně“ mu tak přibyly pšenice, ječmen, proso. 
Do pravěku patří i mletí zrna na mouku, její smíchání s vodou nebo pečení 
placek na rozžhaveném kameni.

Mgr. Soňa Šrůtková, Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola hotelnictví 
a společného stravování, Teplice nad Metují, www.sshssteplicenm.cz

 

Rodinný dům s letní kuchyní a garáží v klidné vilové čtvrti v Jaroměři ............................2 390 000,- Kč
Rodinný dům po rekonstrukci s novou fasádou, zahrada, garáž v Otovicích .....................1 100 000,- 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
Venkovská usedlost v obci Bohuslavice s pozemky o výměře 45 565 m2 .........................1 300 000,- Kč

www.realityeu.cz 
info: 777 602 884

EU - TIP RD v řadové zástavbě v Náchodě 
na Kramolně. Rozsáhlá rekonstrukce 
v roce 2009, moderní kuch. linka, propo-
jení kuchyně s jídelnou, upravený obývací 
pokoj, výměna oken, dveří, oprava prá-
delny, podlahové krytiny, nový kombino-
vaný kotel Vailant.

Cena: 
2 690 000,- Kč

Nehorázný vandalismus
 „Mám vztek!“, tak popsal své 
pocity v  sobotu 8. února 2014 do-
poledne starosta Náchoda Jan Bir-
ke. Noc z pátku 7.2. na sobotu 8.2. 
přinesla tentokrát nejen tradiční 
převrácené kontejnery a  zaneřádě-
né chodníky po městě, které bývají 
tradičním důsledkem dobré zába-
vy víkendových nocí, ale tentokrát 
všem Náchoďákům sobotní ráno 
přichystalo opravdu zajímavou po-
dívanou na Masarykově náměstí. 
 „Při pohledu na  sochu sv. Jana 
Nepomuckého na  Masarykově ná-
městí se chce až brečet. Přežila dvě 
války i nájezd Švédů a v roce 2014 
ji nějaký vandal za volantem takhle 
zničí!“, komentoval zničení sochy 
starosta Jan Birke a  dodal: „Jak 

jinak si mám jednání někoho tako-
vého vysvětlit. Pro mě je to prostě 
nezodpovědný vandal a  to já ani 
mí kolegové tolerovat nebudeme. 
Nemůže po mně nikdo chtít, abych 
věřil tomu, že se jednalo o  neho-
du a vozidlo se samo rozjelo v dů-
sledku špatného zaparkování. Celý 
uplynulý rok se snažíme centrum 
města zkrášlovat, zapojíme i děti ze 
škol a  já mám být shovívavý, když 
naše společné dílo někdo devastuje? 
NE, já si prostě znovu stojím za tvr-
zením, že pranýř má na náměstí své 
správné místo a  jeho funkce by se 
měla rozhodně obnovit...“.
 Každý může posoudit sám, foto-
grafi e mluví za vše.  NA   
 Foto: Josef PEPA Voltr

Abrahamoviny 

zimního táboření
 Je tomu 50 let, kdy si nadšenci 
z odboru turistiky TJ Meopta Hyn-
čice řekli, že zkusí stanovat i v zimě 
(inspirací jim byli jejich otužilí 
kolegové z  Nového Boru, kteří se 
takovou akcí zabývali již třetím 
ročníkem). Výsledek? 50. ročník   
zimního táboření v  lokalitě Ostaš 
a Hvězda na Policku.  

Městské kamery
 Do  roku 2014 vstupuje Nové 
Město nad Metují s  městským ka-
merovým systémem, který je složen 
z dohledového pracoviště v úřadov-
ně tamní městské policie  a třech ka-
merových   bodů. V ohnisku kamer 
jsou parkovací plochy u městského 
úřadu a v lokalitě Farská zahrada. 

Reklama, co je 

slyšet
 Městská rada v  Broumově 
schválila úpravu inzerce realizova-
né prostřednictvím tamního měst-
ského rozhlasu.  Nově se  bude pla-
tit za jedno inzertní hlášení  částka 
30,-Kč.  Od  nutnosti zaplatit jsou 
z  pochopitelných důvodů osvo-
bozeny organizační složky měs-
ta či organizace zřízené městem 
(knihovna atd.) 

    V sobotu 25. 1. 2014  se v bělo-
veské hasičské zbrojnici prováděly 
zkoušky k  získání odznaku hasič 
I.-III. stupeň a  strojník. Zúčastni-
li se dále zástupci SDH Babí, SDH 
Jizbice a  SDH Náchod, celkem asi 
15 osob. Zkoušky měly dvě části - 
písemnou a ústní. Členy zkoušející 
komise byli členové okresní rady ve-
litelů. Za SDH Běloves ve zkouškách 
uspěli a odznak tak získali: Hasič II. 

stupeň- Jiří David a  Petr Hejzlar, 
Hasič III. stupeň a  strojník - Bajer 
Lukáš, Kligl Patrik, Kligl Lukáš, Pa-
řízek Dominik, Peš Michal  a stroj-
ník - Jiří David a  Jiří Teichmann. 
Hasiči zkouškami prokázali své 
odborné znalosti, nezbytné pro pro-
vedení kvalitního zásahu v  terénu. 
K dosaženému úspěchu proto všem 
gratulujeme!   Jiří Polák, jednatel 
 a kronikář SDH

Dobrovolní hasiči prokazovali 
své znalosti

 V  letošní „rozmarné zimě“ jsou 
lyžařské areály závislé na  umělém 
zasněžování. Zapátrali jsme pro 
čtenáře ECHA  v  historii  a  zjis-
tili, že první sněžné dělo se obje-
vilo ve  40. letech 20. století  Ka-
nadě. Patentováno bylo v  roce 
1954 v  USA. Poprvé se v  bývalém 

komunistickém Československu 
objevilo v  roce 1965 v  obci Tel-
nice. A  současnost?  Když je zima 
bez sněhu, spoléhají na sněžná děla 
i ve Skicentru v obci Deštné v Or-
lických horách, odkud také pochází 
náš snímek z oblíbeného večerního 
lyžování.  foto ECHO 

 V  České Skalici pravidelně  
vzpomínají na  českou spisovatel-
ku  Boženu Němcovou.  I  letos se 
na  zdejším Husově náměstí usku-
tečnil pietní akt, který připomněl, 

že uplynulo již 152 let od  jejího 
úmrtí. Jedná se o  akci iniciova-
nou Společností Boženy Němcové, 
Městem Česká Skalice a  tamním 
muzeem.   

 Světovým unikátem je Ivanit-
ská poustevna s poutním kostelem 
Panny Marie Pomocné v Teplicích 
nad Metují. S  její návštěvou ne-
musíte váhat až do jarních měsíců, 
kdy se tradičně otevírají kulturní 

památky. Zní to trochu jako pro-
timluv, ale poustevna je vytápěná. 
I nyní si tak můžete o její návštěvu 
zajímat například na webové adre-
se: www.poustevnateplice.cz

Umělé zasněžování

Vzpomínka na Boženu 

Němcovou

Ivanitská poustevna

VZPOMÍNÁME
Dne 16. února 2014 uplyne 15 let od úmrtí

paní  Valerie Růžičkové 

z Náchoda - Starého Města. 

Kdo jste ji znali, věnujte ji, prosím, 
s námi tichou vzpomínku.

Syn Jaromír s rodinou

rosím, 
ku.

u

VZPOMÍNÁME
 Dne 14. února 2014 uplynulo 

9 smutných let, kdy nás navždy opustil

pan Vladimír Semerák 

a 3 smutné roky, kdy odešla 

paní Zdeňka Semeráková 

Oba z Náchoda – Bělovse.

Stále je máme v srdci – zarmoucená rodina

Okénko 
energetického poradce 45. 

 Vážení čtenáři, 
 Dnes se zaměříme na dodavatele 
plynu a elektřiny Bohemia Energy 
entity s.r.o. (a  její sesterské spol. 
Comfort Energy s.r.o. a X-Energie 
s.r.o.) 
 Tyto společnosti zásadně použí-
vají pouze podomní prodej svých 
produktů a  i  ještě nebezpečněj-
ší telefonické uzavírání dodatků 
ke smlouvám. Produkty z 98% jsou 
smlouvy na dobu určitou (Garance 
a FIX) a to uzavřené na 2-10 let. Lze 
konstatovat, že v mnoha případech 
ani jejich masivní televizní reklama 
neplatí a ceny zem. plynu jsou dnes 
dražší než u  dominantního doda-
vatele RWE ENERGIE s.r.o. Vysoce 
agresivní společnost, které rozhod-
ně nejde o  spokojenost zákazníka, 
ale o to jak uvázat zákazníka na co 

nejdelší dobu, slíbí cokoliv, nesplní 
nic. Zkušenost s  touto společností 
ve vztahu k Vám zákazníkům se dá 
shrnout do  jednoho hesla „Jestli 
jste u  Bohemia Energy, tak po-
kud nejste blázen, tak rychle běž-
te pryč při nejbližší příležitosti.‘‘ 
To konstatuji nejen kvůli nehoráz-
ným cenám, ale i kvůli problémům 
do  kterých se mnoho z  Vás kvůli 
této společnosti dostalo. Minulý tý-
den jsem ohodnotil bez jakýchkoliv 
skrupulí společnost RWE ENER-
GIE s.r.o. školní známkou 5. Škoda, 
že je jen 5 stupňů, protože Bohemia 
Energy s.r.o. bych bez váhání dal 
6. Myslím, že kdyby tato společnost 
měla někde pobočky, jako že nemá, 
tak by asi často zasklívali výlohy. 
 Pokud chcete od této společnos-
ti odejít a  to buď kvůli vysokým 

cenám nebo kvůli vztahu k  Vám 
k zákazníkům, kontaktujte nás, mile 
rádi Vám pomůžeme. Hlavně to ne-
zkoušejte sami, protože provoláte 
na placené infolince Bohemia Ener-
gy dost peněz!!!

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
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ŽALUZIE

SLEVA 20% NA ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIESLEVA 20% NA ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

ŽALUZIE ANDY, Maloskalická 19, Česká Skalice, 

mobil 603 531 304, 
andy.skalice@seznam.cz, 
www.andy-skalice.cz

 shrnovací dveře  žaluzie  textilní rolety 
 venkovní rolety  sítě proti hmyzu  garnýže

40. výročí založení Klubu kaktusářů Náchod
V letošním 
roce oslavu-
jeme 40. vý-
ročí založení 
Klubu kaktu-
sářů Náchod. 

K založení spolku došlo v únoru 
1974, kdy z podnětu Jaroslava Lan-
dy se uskutečnila zakládající schůze 
spolku pod hlavičkou Klub kaktusářů 
Náchod. Zúčastnila se řada tehdej-
ších kaktusářů z Náchoda a blízkého 
okolí. Stěžejním posláním, kromě 
návštěv sbírek v blízkém i vzdále-
nějším okolí, se stalo pořádání vý-
stav kaktusů a sukulentů v Náchodě, 
ve spolupráci se Svazem chovatelů, 
po několik let též samostatně v klu-
bovně NKS, které nám poskytovalo 
zázemí pro činnost. Velmi význam-
nými i oblíbenými se staly návště-
vy kaktusových sbírek v Čechách, 
na Moravě i v zahraničí. Oblíbené 
návštěvy sbírek jsou pořádány do-
dnes. Stejně jako společné návštěvy 
Otevírání sezony ve Dvoře Králové 
n.L. a Zavírání sezony v Chrudimi. 

Nelze opomenout ani nekaktusovou 
akci, pořádanou vždy v červnu, před 
prázdninami. Schůzka se koná vždy 
na zahradě některého z členů klubu 
a je spojena s opékáním a společen-
skou zábavou. V současné době se 
členové schází na pravidelných mě-
síčních schůzkách v sekretariátu ÚR 
ČZS, která nám poskytuje pro činnost 

zázemí. Asi jako většina spolků i my 
trpíme určitou stagnací v činnosti 
a hlavně nízkým zájmem o naše spo-
lečné hobby u mladé generace. O zvý-
šení zájmu se snaží nejen náš dlouho-
letý předseda ing. Antonín Pitaš, ale 
musíme pomoci všichni tak, abychom 
se dočkali 50-letého výročí KKN.  
 Jindřich Svoboda, leden 2014

- výroba     - montáž     - servis

- BAZÉNY

- ZASTØEŠENÍ

- PLASTOVÉ NÁDRŽE

www.bazenymachov.cz

RESTAURACE NA KOUPALIŠTI V NÁCHODĚ pořádá o víkendu

22.-23. 2. 2014 - STEAKOVÉ HODY
Přijďte ochutnat: 
Pečená panenka do růžova s opečenou pancchetou a modrou omáčkou
Grilovaný Boolltip na zeleném chřestu 
Steak z krkovičky na zelené ratatouille

Rezervace na mob: 608 884 897

Celý jídelníček na: 
www.lunchtime.cz

 Celodenní návštěvu Mezinárod-
ního turistického veletrhu ve Vroc-
lavi zajistila Krajská hospodářská 
komora (KHK). Veletrh  ve  vroc-
lavské hale Sculecia (hala Století) 
byl určen jak pro podnikatele, tak 
zájemce z  oblasti místních samo-
správ a turistických a  informač-
ních center, kteří tak měli vhodnou 
příležitost k  navázání kontaktů se 
zahraničními partnery. Téměř pa-
desát účastníků výjezdu tak využilo 
možnost dále rozšiřovat a  rozvíjet 
vzájemné česko-polské obchod-
ní vztahy. Poděkování za  zdařilou 
návštěvu veletrhu patří hlavnímu 
organizátorovi panu Františku Mo-
líkovi z pobočky KHK v Náchodě.

Mezinárodní turistický veletrh
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SEZNÁMENÍ

* Seznamovací agentura IRENA nabízí 
seznámení ženám od  30 do  50 let. TEL.:
736 768 114

* Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 77 m2 
v Náchodě sídl. SUN, po rekonstrukci, ná-
jem 4900,-Kč vč.fondu oprav + inkaso. Vrat-
ná kauce 10 tis.Kč. TEL.:733 735 709
* Pron. dlouh. 1+kk s balkonem, 47,77m2 
ve  2.NP v  Náchodě na  Lipím naproti hos-
podě, nájemné 3.750 + inkaso 2.000 + kauce. 
Tel.:608 903 050
* Pron.dlouh. byt 3+1 (75 m2) ve  2.NP, 
v NA-Bělovsi, Kladská 117, pl.okna, zatep-
lení, sklep, park u domu, náj. 5.000 + voda + 
el. + plyn + kauce. Tel.608 903 070
* Prodám zděný byt 3+kk v  Náchodě 
na  rohu ul. Raisova a  Janáčkova, v  osob-
ním vlastnictví. Tel. 777 602 884, RK nevo-
lat. Cena: 849 000,- Kč
* Prodám byt 4+kk - 2 terasy, osobní 
vlastnictví v Novém Městě nad Metují. Tel. 
777 602 884. Cena: 1 850 000,- Kč
* Prodám byt 1+1 v  OV v  České Skalici. 
Cena 600 000Kč. Tel. 724 225 393
* Prodám byt 3+1 v OV - 71m2 v panelo-
vém domě - 6.podlaží, Pražská ul. V domě 
jsou nové rozvody, internet - jádro původ-
ní.Nízké provozní náklady. (plyn, topeni, 
fond oprav, elektrika,voda cca 5100). Cena 
898 000 Kč,-. Kontakt 739 227 606
* Prodám byt 3+1, OV, v  Náchodě SUN, 
plastová 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 Ná-
chodě 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 Růžo-
vá po celkové rekonstrukci, dům zateplený, 
plastová okna. Tel. 777 602 884, RK nevolat. 
Cena: 799 000,- Kč
* Pronajmu byt 38 m2 v Náchodě u nemoc-
nice. 777 021 798
* Prodám družstevní byt 1+1 v 2NP v ulici 
Běloveská v Náchodě. Cena 600 tis.Kč. Byt 
je zateplený, plastová okna, výhled do  lesa.
Tel.777 673 398
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1, ul. Bě-
loveská Náchod. Volný ihned.Vyšší zálohy, 
přeplatky vracím. Tel.č.: 602 747 024
* Prodám DB 2+1 (přestavěn na 3+1), vý-
měra 61 m2 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 m2 v  Náchodě Bělov-
si, po  rekonstrukci kuchyň, koupelna 
a WC. Tel. 774 311 404. RK nevolat. Cena: 
650 000,- Kč
* Pronajmu byt 3+kk, výměra 61 m2 v cent-
ru Náchoda, byt je modernizovaný po kom-
pletní renovaci, velká sklepní kóje, parko-
vání před domem. Kauce podmínkou. Tel. 
777 602 884. RK nevolat. Cena: 5 000,- Kč/
měs. + služby

* Prodám DB 1+1 v  Náchodě na  Pl-
hově, 1.patro - 34 m2, plast.okna, nově 
zateplen, zachovalý stav. Nízké provoz-
ní náklady (2100,-Kč). Cena 459 tis.Kč. 
TEL.: 603 45 85 37

* Pron. nadst. byt 3+1, 100m2, v 2.NP RD 
se zahradou a park. ve V.Srbské. Vše nové, 
pl.okna, zateplený. Náj. 5.500Kč + voda + el. 
+ plyn + kauce. Tel.608 903 070
* Pronajmu byt v Náchodě 2+kk, zděný, za-
řízený, ul.Okrová. TEL.: 774 061 131

* Prodáme družstevní byt 2+1 po  cel-
kové rekonstrukci v  bytovém zděném 
domě v  Polici nad Metují včetně ga-
ráže. K  bytu náleží dva sklepy. TEL.: 
724 162 011

* Pronajmu malou garsonku 18 m2, po re-
konstrukci, v centru Náchoda, klidný dům 
I.patro, pro 1 osobu - nekuřáka bez zvířat, 
nájem + energie 4500,-Kč. Kauce 5000,-Kč. 
Tel. 773 974 100
* Pronajmu byt 2+1 ve Studnici u Nácho-
da, byt je zařízen nábytkem. Škola, škol-
ka, obchod, pošta. Dobré spojení do  Ná-
choda, Č.Skalice a  Č.Kostelce. Povinná 
kauce. Romové vítáni. Trvalý pobyt. TEL.: 
608 869 885
* Pronajmu dlouhodobě 2+1 s halou a bal-
konem v cihlovém domě v centru Náchoda, 
volný ihned, nájem 5000,-Kč + energie, kau-
ce 10 tis.Kč. TEL.:737 211 973
* Pronajmu byt 1+1 v  Náchodě Bělovsi, 
nájem 3400,-Kč + energie. Kauce nutná. 
TEL.:607 961 457

* Pronajmu byt 1+1 a 2+1 v Hronově. Tel. 
608 11 00 41
* Pronajmu garsonieru v Hronově. TEL.: 
608 66 77 30
* Pronájem bytů 3+1 v Červeném Kostel-
ci. Atraktivní místo v centru města a klidné 
lokalitě po  celkové rekonstrukci. Podkro-
ví 62,35 m2, Kč 5.900,-- měsíčně + zálohy 
na služby, l. patro, 74,24 m2, Kč 5.900,- mě-
síčně + zálohy na  služby. K  oběma bytům 
k  dispozici zahrada za  domem. Součástí 
nabídky je i  garáž pod domem, o  výměře 
17,74 m2 - cena Kč 650,-- měsíčně. TEL.: 
491 463 345, 733 131 189
* Prodáme družstevní byt 3+1 Broumov, 
Křinická 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 po-
blíž centra města. Byt je prostorný, s  vel-
kou kuchyní, třemi pokoji a komorou. Jsou 
tu plastová okna a vybavený je kuchyňskou 
linkou se sporákem. Výhodná poloha. 
Nájemné 4500,-. Tel. 725  557  030 nebo 
602 790 044. Volné ihned.

* Prodám v Polici n/Met. RD 2 x 3+1. Je 
celý podsklepen, v suterénu je garáž, prá-
delna, plynová kotelna. Dům je napojen 
na veškeré ing. sítě. Na udržované oplocené 
zahradě o výměře cca 700m2 je ještě samo-
statná zděná garáž. Mírně svažitý pozemek 
je orientován na  jih. Nemovitost nabízí 
široké možnosti využití - bydlení pro vět-
ší rodinu nebo bydlení spojené s podniká-
ním. Tel.: 608 245 634

* Sháním RD nebo chalupu na  Náchod-
sku v ceně do 2 mil. Kč. Menší opravy ne-
vadí. Tel. 604 336 337
* Prodám st. pozemek 450 m2 s  chatou 
v  Náchodě Pod Vyhlídkou, s  výhledem 
na  zámek a  město. Voda a  elektrika zave-
dena,atraktivní místo. Tel.pouze SMS, ozvu 
se, 603  955  910, nebo e-mail: cernaiva@
centrum.cz
* Koupím menší RD nebo ŘRD. Náchod 
a okolí. Tel. 736 24 12 10
* Prodám garáž v Náchodě Na Skalce tel. 
776 761 625
* Prodám garáž v  Náchodě pod zimním 
stadionem. TEL.:739 694 336
* Prodám, pronajmu dům v  centru Hor-
ní Radechová. Jedná se o bývalou pro-
dejnu vhodné k  podnikání, do budoucna 
i  k  bydlení. Velké prostory. Vhodné např. 
jako vzorková prodejna, sklady, truh-
lářství, sklenářství, autodílna a  jiné. Tel. 
608 143 570
* Prodám pozem.ke stavbě RD. Nové Měs-
to n/M. TEL.: 608 026 429
* Prodám st. pozemek na  stavbu rodin-
ného domu na  okraji Dolní Radechové. 
2500 m2, cena 500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30
* Prodám RD v  centru Náchoda, klidné 
místo. Po rekonstrukci, ihned k nastěhová-
ní. TEL.:724 214 538

* Pron. malou kancelář (2x4m) s  výhl.
do zeleně, + WC, v nově zrek. domě 
v NA, Šafránice. Nutno vidět. Náj.1.500,-
-Kč + el. + vody + topení + kauce. Tel. 
608 90 30 70
* Pronajmu garáž v Bělovsi - pod Montací 
(u hotelu Bonato). Tel. 606 547 719

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

* Pronajmu kancelář na  pěší zoně v  Ná-
chodě, k dispozici kuchyňka a  luxusní so-
ciální zařízení. Nájemné 4.000,-Kč/měs + 
služby 1.000,-Kč info 777 606 464
* V  „centru Nového Města nad Metují“ 
pronajmeme nebytový prostor - 2 míst-
nosti - 34,1 m2 s  kuchyňkou a  sociálním 
zařízením. Nájemné 2 tisíce měsíčně. Info: 
733 131 189.
* Pronajmu prostory k podnikání v Hro-
nově např. kancelář, manikúra, pedikú-
ra - cena vč. energií 2000,-Kč/měs.. TEL.: 
608 66 77 30
* Pronájem kanceláře v  Náchodě na  Ka-
menici ve  2. patře s  výtahem, WC a  ku-
chyňkou k dispozici. Velikost 28 m2 a 16 m2. 
Nyní výrazná SLEVA. Telefon 777 152 750 
v pracovní dny

* Prodám DB 1+1 s balkonem v Červeném 
Kostelci Na  Větrníku, 7.patro, dům je za-
teplený, nový výtah, nová plast. okna. V pří-
padě zájmu prosím volejte 724 226 298
* Pronajmu byt 1+1 (36 m2) v  činžov-
ním domě, blízko centra NA, parkování 
ve  dvoře pro os. auto, a  sklepní kóje. Tel. 
603 853 095
* Pronajmu dlouhodobě nadstandardní 
cihlový byt 3+1 v klidné části Nového Měs-
ta nad Metují. Byt je slunný s krásným vý-
hledem, 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 byt 3+1 v Náchodě u ne-
mocnice. Cena 4.500,- + inkaso. Vratná 
kauce 10.000,- Nástup možný ihned. 
TEL.: 602 158 418

* Pronajmu slunný byt 3+kk, 90m2 v  cih-
lovém 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 byt 1+1 v  Náchodě - Bě-
lovsi. Byt o  výměře 35m2 se nachází 
v  přízemí domu a  blízkém dosahu 
nákupního centra. Je částečně zařízený 
(kuchyň. linka, sporák, lednice, pračka). 
K dispozici sklep. V domě pouze 4 byty 
- záruka soukromí. Ideální pro seniory! 
Nájemné 3.500,Kč + energie. K dispozici 
ihned. Kauce.Tel.: 608 236 973.

* Pronajmu přízemní byt 1+1 v  Náchodě 
u nemocnice. Součástí bytu pračka, lednice, 
mikrovlnka. Nájemné 6500,- (včetně ener-
gií). Kauce 15 000,- NUTNÉ. tel:603 163 664 
RK nevolat!
* Pronajmu pěkný slunný byt 2+kk (63 m2) 
v cihlovém domě v centru Náchoda (100m 
od náměstí). Byt je po celkové rekonstruk-
ci - vše nové, přípojka na satelit a  internet. 
Nájem 5.500,-Kč, služby 2.000,-Kč, kauce 
11.000,-Kč.Tel.: 737 407 528
* Pronajmu byt 1+kk v Náchodě, nájem + 
energie 5300,-Kč. Kauce 10 tis.Kč. TEL.: 605 
733 937
* 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
* Prodám byt 3+1 v OV 60 m2 + 7 m2 sklep 
ve 3. poschodí, zděný dům, plastová okna, 
ústřední topení, dům po opravě. V Nácho-
dě. Tel. 608 125 310
* Pronajmu byt 3+1 v Novém Městě n.M. - 
Krčíně. TEL.:777 567 587
* Dlouhodobě levně pronajmu moderní 
apartmán vhodný pro masérskou, revita-
lizační, pedikérskou a  pod.činnost v  Ná-
chodě u nádraží. Čekárna + oddělené WC, 
provozní místnost + denní místnost s WC. 
Celkem 45 m2, měsíčně 4000,- + energie.
Tel.604 265 998
* Pronajmeme byt 2+1+kk ve  3.patře 
bytového domu v  centru Nového Města 
n.M., nájemné 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 
sídliště u nemocnice. Dům po rekonstruk-
ci.Okna a balkon směrem na  louku k  řece. 
Předělaná kuchyň, koupelna, předsíň. Z čás-
ti zařízeno nábytkem. tlf: 777 149 779, Cena 
700 000,- Kč
* 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 dlou-
hodobý příjem podmínkou. Tel. 602 575 252
* Pronajmeme byt 1+1 (56,38 m2) v cent-
ru Náchoda, Parkány 347. Měsíční nájem-
né Kč 5590,--, - z toho služby 1390,--. Info 
733 131 189.
* Prodáme družstevní byt 1+1, 32,75 m2 
v Žernově 120 u České Skalice, 3. poschodí. 
Cena Kč 250 tisíc. Info 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt po  celkové re-
konstrukci 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 Větrolamu 271, 1. poschodí. Cena Kč 449 
tisíc. Info 733 131 189.
* Koupíme byt v  osobním vlastnictví 
v  okrese Náchod výhradně ve  správě SBD 
Náchod. Uveďte cenu, velikost bytu a  jeho 
vybavení, adresu a  podlaží. Platba v  hoto-
vosti. Kontakt: gorceous@seznam.cz

* Přenechám pronájem zavedené trafi ky 
v Hronově. Info na tel: 603 264 265
* Pronajmeme volné prostory pro pro-
voz kavárny, jiných obchodních služeb 
nebo pohybových aktivit jako cvičení, 
fi tcentrum a  jiné služby. Prostory se na-
chází na  Kamenici v  Náchodě v  I.patře se 
samostatným vchodem. Investice do  zaří-
zení a vybavení provozu jsou nutné. TEL.:
777 152 750 v pracovní dny

* Prodám palivové dřevo. Nařezané, ulo-
žené v  BIG BAG cca 1,5 kubíku. Cena 
500 Kč za  BIG BAG. Možnost odvozu dle 
dohody. Nebo zajistím dopravu. Volejte: 
491 452 849 od 8-14 hodin
* Prodám starožitný šicí stroj značky 
SINGER v perfektním stavu, plně funkční 
- cena 2500,-Kč. TEL.:776 132 288 Náchod
* Prodám suché tvrdé i  měkké palivové 
dříví. TEL.:777 690 390
* Prodám zařízení obchodu - trafi ky. Pult, 
regály na časop., na cigarety a ostatní. Tel: 
603 264 265
* Prodám kvalitní pánské boty pro sjez-
dové lyžování zn. SALOMON Mission 
Alu (uspokojí i středně pokročilé rekreační 
lyžaře, fl ex 70). Optimální pro vel. 46 - dél-
ka stélky 30,5 cm. Atraktivní vzhled, jako 
nové, 4 x použité (nevhodně zvolená veli-
kost). Původní cena 5300,-Kč. Nyní 1500,-
Kč.Tel. 725 679 907
* Prodám novou líheň na  drůbež cena 
od 2200Kč. Tel.:733 483 672
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. 
Zájemci volejte 720 581 277

* Dobře zaplatím autíčka na  setrvačník 
a  bovden od  výrobců zn. ITES, KDN, 
IGRA, IGLA, OMNIA a SMĚR a jiné TEL.: 
724 020 858
* Koupím obrazy a starožitnosti za hoto-
vé. 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 poš-
tovní známky, Čína, Československo 
a  jiné. Dále staré obálky, dopisy a  pod. 
TEL.: 722 907 510
* Sháním koženkový kočárek Liberta pro 
dvojčata. TEL.: 722 543 498
* POZOR! Koupím a  hned zaplatím 
za  vaše staré, nepotřebné i  poškozené 
věci. Hračky zn. ITES, KDN aj., vláčky HO, 
MARKLIN, MERKUR aj., různé plastové 
hračky, hodiny, hodinky, fotoaparáty, rádia, 
voj. věci, pivní lahve, obrazy, sklo, porcelán, 
automoto díly, atd. Tel. 608 811 683
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUNŤA, 
Automoto aj. staré časopisy, komiksy, 
knihy, celé knihovny, pohledy, tiskoviny, 
známky, bankovky, mince, LP desky atd. 
Tel. 777 579 920
* Koupím veškeré starožitnosti např. 
obraz, sklo, porcelán, hodiny, mince, po-
hlednice, knihy i celou pozůstalost. Peníze 
na ruku. Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30

* Hledám někoho na  doučování pro-
gramování v jazyce C# nebo Java. Kon-
takt: iommy@seznam.cz

* Flexibilní penzista hledá přivýdělek. 
Řidič skup. B, vlastním Berlingo, rozvoz 
nebo práci na  půl úvazek. Obojí příleži-
tostně. Dovezu k  lékaři, na  nákup apod. 
Tel. 777 176 824
* Přijmeme fl oristku i  brigádně. Tel. 
608 143 570
* Provádím pravidelný i  jednorázový 
úklid domácností a  domků i  po  malová-
ní a  rekonstrukci, drobné domácí opravy, 
praní a žehlení prádla, praní koberců. TEL.: 
737 564 496 

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

BYTY

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

Restaurace 
NA KOUPALIŠTI V NÁCHODĚ

příjme číšníka / servírku.
Info na tel.čísle: 
608 884 897

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

Tel. č. 605 178 697

PEDIKÚRA 
K VÁM DO DOMU

TEL. 604 415 689

KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY
rychle, diskrétně, 

do 50.000,- Kč. 734 254 336

 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

CELOROČNÍ PRODEJ 
MEDU A MEDOVINY 

z vlastní produkce
Eva Zelená APIFARM Přibyslav

tel. 607 866 654
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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

Železářství & truhlářské potřeby
Pražák – Náchod

!!! Nové zboží:  • kuchyňské potřeby  -  doplňky do domácnosti 
• spárovky, lišty, latě, prkna

• prodej železářského zboží a velký výběr potřeb 
• pro truhláře a řemeslníky

• nabídka dveří SAPELI a MASONITE včetně montáže
• maloobchodní a velkoobchodní prodej, pro fi rmy zajímavé slevy

Náchod, Tyršova 200, tel.: 491 424 115, 
e-mail: kovani.prazak@tiscali.cz

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 5.
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Rozvážíme obědy  
Jídelna – Mlýnská 191, Náchod  

– pro fi rmy, provozovny, 
prodejny i občany 

ČESKÁ KLASIKA

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

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

Česká Skalice, Hronov,
Červený Kostelec

Tel.: 728 386 034

NEBANKOVNÍ 

PŮJČKY
snadno a rychle

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

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

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

 Úprava dědického práva je čás-
tí nového občanského zákoníku, 
která byla změněna od  základů. 
Dosavadní právní úprava byla čas-
to kritizována, neboť kladla důraz 
zejména na  zájmy pozůstalých. 
Smyslem dědického práva je nyní 
naopak chránit zájmy a přání zůsta-
vitele (zemřelého). Dědit lze stále ze 
závěti, zákona a nově je třetím dě-
dickým titulem i  dědická smlouva. 
Ta je v našem právním řádě novin-
kou, přestože v některých okolních 
zemích se jedná o tradiční institut. 
Zjednodušeně řečeno podstatou dě-
dické smlouvy je dohoda zůstavite-
le (za jeho života) o určitém plnění 
dědice, za které zdědí část majetku. 
Bude možné např. uzavřít doho-
du o  tom, že vám kdokoliv odkáže 
dům za  to, že mu budete po  dobu 
jeho života platit určitou částku 
(v tom případě se navíc bude jednat 
o  smlouvu tzv. odvážnou). Takový 
závazek však bude nutné dále zajis-
tit tak, aby dům zůstavitel nemohl 
ještě za života zcizit či zatížit.
 S ohledem na obsáhlost bude toto 
téma rozděleno do dvou částí, neboť 
i při velkém zjednodušení by v tom-
to rozsahu nebylo možné změny ani 
vyjmenovat, natož krátce popsat.
 Nejčastější formou dědění je dě-
dictví ze zákona, za  situace, kdy 
zůstavitel nezanechal závěť. Pak 
dojde k určení dědiců postupně dle 

dědických skupin (resp. nově tříd). 
Těch NOZ rozlišuje celkem šest, 
předchozí právní úprava pouze čty-
ři. V praxi dojde k tomu, že dědictví 
ze zákona bude moci nabýt i vzdále-
nější příbuzný a ubude situací, kdy 
dědictví přecházelo na  stát, neboli 
odúmrť.
 Zvláštní kategorií dědiců jsou ti 
nepominutelní. Jejich výčet zůstal 
nezměněn, jedná se o děti zůstavite-
le a nedědí-li oni, pak jejich potom-
ci. Podstata této kategorie spočívá 
v  tom, že jim vždy náleží z  pozůs-
talosti tzv. povinný díl. Nově bude 
však možné, aby dědic opomenu-
tého dědice pouze vyplatil tak, aby 
se nestal např. spoluvlastníkem zů-
stavitelova domu apod. Došlo také 
ke  snížení povinného dílu, u  zleti-
lých na ¼ a nezletilých ¾ zákonné-
ho podílu.
 Pokud zůstavitel nechce, aby ne-
pominutelný dědic dostal svůj po-
vinný díl, bude nutné jej vydědit. 
Důvody vydědění jsou v  podstatě 
stále stejné (stručně: neposkytnutí 
pomoci, nezájem, trestný čin svěd-
čící o zvrhlé povaze, trvale nezříze-
ný život). Novinkou je, že neuvede-
ní důvodu neznamená neplatnost 
vydědění, ale zbývající dědicové 
tento důvod musí prokázat. 

JUDr. Jan Dostál,
koncipient, advokátní kancelář 

JUDr. Renaty Dobývalové

Dědické právo v NOZ   1. část

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

VYKOUPÍME VÁŠ VŮZ  NA  EKOL. LIKVIDACI
pokud bude kompletní a v pojízdném stavu na ND. 

Cena je stanovena individuelně dle typu a stavu vozidla.

• OSTATNÍ VOZY ODEBEREME NA EKOL. LIKVIDACI 
ZDARMA • VYSTAVENÍ  PROTOKOLU O LIKVIDACI 
ZDARMA • DOPRAVA NEPOJÍZDNÉHO VOZIDLA 

ODTAH. SLUŽBOU ZDARMA • NÁKLADNÍ VOZIDLA  
A STROJE ZA AKTUÁLNÍ CENU ŽELEZA 

• PRODEJ NOVÝCH A POUŽITÝCH DÍLŮ NA OS. AUTO-
MOBILY • AUTOSERVIS, DIAGNOSTIKA,GEOMETRIE 

AUTO DEMO J. DOČEKAL, VELKÁ JESENICE 130
PO- PÁ 7,30 – 16,00 HOD.  TEL. 491459209, 604276771

WWW. AUTODEMODOCEKAL.CZ

MOŽNOST PRÁCE
Rozšiřujeme pracovní místa – administrativa
Nutností je SOU/SŠ, znalost práce na PC
Náchod a okolí
Požadujeme: spolehlivost, samostatnost

Možnost pružné pracovní doby a další výhody

Tel. 602 428 738

Vzhůru na 

Holiday World!
 Pražský veletrh Holiday World 
(letošní 23. ročník proběhne od  20. 
do  23. února) je prestižní akcí ces-
tovního ruchu pro laickou i  odbor-
nou veřejnost. O to potěšující je fakt, 
že se zde společně  představí regio-
ny Broumovsko a  Noworudsko. Je 
to výsledek dlouhodobé spoluprá-
ce města Broumova  a polské Nowe 
Rudy. Finanční výdaje spojené s tou-
to prezentací by měly být z 85% hra-
zeny z evropských zdrojů. 

Dopravní 
specialisté
 V rámci Krajského úřadu Králové-
hradeckého kraje bylo vytvořeno od-
dělení dopravní obslužnosti. V  něm 
budou pracovat dopravní specialisté, 
kteří budou přiděleny pro konkrétní 
města a  obce v  kraji. Jejich úkolem 
bude ve spolupráci s místními samo-
správami řešit problémy autobusové 
a  železniční dopravy v  oblasti, řešit 
připomínky občanů atd. 

PRAMENY 
Česko-Polské Dílny

Zpěv, Muzika, Tanec, Výtvarno, Divadlo
vede Michael Pospíšil,

 Martina Pavlasová, Martina Horká, Jarka Holasová  

FS Barunka, o.s. Česká Skalice-SVČ BÁJO
Tvořivé dílny pro veřejnost se uskuteční v tyto termíny:

pátek 14. 2.  17,30-21 hodin; sobota 15. 2.  9-11,30 hodin

pátek 21. 2.  17,30-21 hodin; sobota 22. 2.  9-11,30 hodin

pátek 28. 2.  17,30-21 hodin

Pro více informací o tvořivých dílnách volejte telefonní číslo 

777 347 117  nebo pište na info@barunka.org

1. 3. 2014 Bacchanálie - Masopust, Česká Skalice
Po Svátku Třech Svatých Králů (6. 1.) už opravdu začíná „Velký Masopust“, kulminující týden 

před Popeleční Středou (tedy 40+6 dní za 6 postních nedělí, žádná neděle totiž není půstem!) 

K jídlu, pití a k tanci odedávna zněl bujarý zpěv i muzika s nástroji, které jsou v prastarých tex-

tech písní jmenovány: husle, dudy-kejdy i moldánky, cimbálek, basa, píšťaly... Svátek si udržel 

v lidovém zvykosloví svoji neobyčejnou přitažlivost, přestože nebyl církví, pro jeho pohanský 

smysl a nevázanou bujnost, nikdy schvalován.

Začínat bude o 9. hodině na Husově náměstí u SVČ Bájo, kde Pronobus za všechny 

maškary u starosty města o povolení Českou Skalicí pochodit požádá. Pro všechny 

bude nachystána ochutnávka lidových regionálních pokrmů.

Masopust, jako očistný rituál skrze změnu identity „vstoupíme na chvíli s kostýmem do jiné 

role“. Masopust jako „pojistný ventil společenských přepětí“, pod ochranou masky směla být 

žertovně vyřčena různá nashromážděná „tabu“. My v první z našich tří dílen projektu „PRAME-

NY“, zaměřených z různých hledisek (muzika, zpěv, tanec, divadlo a výtvarné umění) chceme 

ukázat i, jak byl dříve „Carnival“ a Bacchanalistica (= „Masu sbohem“) prožíván v (polo)sou-

kromí, při hodování, muzicírování s tancem, dovádění. Dávný repertoár (ne)známý vynášíme 

z pramenů, často zaprášených archivů (noty, texty písní a „dívadla“, a dobové popisy bůjného 

veselí, obrazy, i dobové účty...), učíme se jim, jako kdysi všeobecně rozšířené „pop music“, kte-

rou si ovšem každý produkoval sám osobně. A protože umění je zcela universálním jazykem 

dorozumění, je i náš projekt přeshraniční, ve spolupráci s přáteli z Polska.

 „Projekt je spolufi nancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis“
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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“

DÍVKA ECHA

PETRA Foto: Lucie Dvořáková

BROUŠENÍBROUŠENÍ
• Pilové kotouče z HSS oceli a SK plátky
• Řetězy motorových pil
• Hoblovací nože
• Plotostřihy 
• Nože do rotačních sekaček včetně vyvážení
• Vrtáky a další nářadí
Dále pak nože, nůžky, mlýnky na maso a jiné

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE A KOVOVÝROBAZÁMEČNICKÉ PRÁCE A KOVOVÝROBA

Tel.: 737 867 751
Zámečnictví Petr Horák, 

Hurdálkovo nám.117, Česká Skalice
Příjem zakázek po 16.hodině nebo po tel.dohodě

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

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

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

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. požární ochrany,
    bezpečnosti a ochrany zdraví

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

KAMNA

Českých Bratří 2101, Náchod, www.cool-kamna.cz 
tel.: 602 195 878, 777 195 400  

PRODEJNA / SKLAD
NOVÁ PRODEJNA 
krby, kamna (u jídelny Rubena)

NOVĚ BRIKETY Z TVRDÉHO DŘEVA

www.gatenachod.cz
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