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květen 1884, 

nález římských mincí u Č.Skalice

www.albisport.cz | Hronov

Kvalitní vybavení za nejlepší 
ceny na turistiku.

Stany, spacáky, čluny ...

Akontace
0 Kč0 č

V aplikaci O2 Active na 3 měsíce

Detailní informace vám 
poskytneme v O2 Prodejně 
v Náchodě, Palackého 20.

OKNA – plastová – hliníková – dřevěná   – SLEVY AŽ 49%
DVEŘE – vchodové – interiérové PORTA, DRE, INVADO, VOSTER, GERDA

VRATA – sekční – rolovací

ŽALUZIE – PŘEDOKENNÍ ROLETY – NOVINKA ROLETKY DEN A NOC  
– SÍTĚ PROTI HMYZU – PARAPETY – MARKÝZY

T.G. Masaryka 133, 549 31 Hronov
Tel.: 774 701 717

e-mail: info@vsmix.cz

www.myhaus.cz                                               www.vsmix.cz 

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.)

Volací znak Kryštof – a pomoc už letí oblohou!
 Záchranná služba Královéhra-
deckého kraje pořádala v nedávné 
době Den otevřených dveří. Jeho 
součástí byla  prezentace záchra-
nářského vrtulníku Eurocopter EC 
135 T2. Pro zajímavost uveďme, že 
záchranářské vrtulníky používa-
jí volací znak Kryštof (s číselným 
označením, které defi nuje vznik jed-
notlivých leteckých záchranářských 
středisek (stanice v Hradci Králové 

má volací znak Kryštof 06). Historie 
leteckých záchranářů v naší zemi? 
První let se zraněným člověkem 
na palubě realizovala v roce 1956 
armáda s vrtulníkem sovětské pro-
venicence MI 4. Letecká záchranná 
služba jako ucelený systém působí 
na našem území od roku 1987. 
foto Eurocopter EC 135 T2 (Kryštof 
06), maximální rychlost 259 km/h, 
autor snímku Josef Pepa Voltr  

Kamenice 86, Náchod

1000 m1000 m22  
prodejní plochy!prodejní plochy!

2499,-

3654,-
jun. velikost

1299,-

2199,-2199,-

www.sporthotarek.cz www.hokejmax.cz

1399,-

1561,-
 930,-

2299,-

1390,-

1990,-

Mizuno Wave Blocker 6 
- sálová obuv pánská 

i dámská ve 3 různých 
barvách.

- vel. 41 – 45

Salomon X-Tour
- pánské a dámské 

běžecké boty 
se systémem 
pro op  mální 
držení nohy.

- vel. 36 – 48,5

AKU Approach GTX
- treková bota 

s Gore-tex 
membránou

- vel. 38 - 45

Adidas a-Faito
- dětské sportovní boty
- vel. 28 - 40

Hokejové brusle CCM Tacks 3052
- výkonnostní brusle, 
- juniorská vel. 32,5 – 39
- seniorská vel. 40 – 46

Komp. hokejka 
Sher-wood 
Nexon N4

- senior, 
výkonnostní hokejka

Helma Reebok 3K Combo
- velikos  : S, M, L
- barvy: bílá, černá, červená, 
modrá

3490,-

Dětský hokejový set Bauer  - určený pro začínající hokejisty
- velikos  : M, L, XL

5125,-
sen. velikost
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Talíř plný chutí
a vůní

 

Zmrzlina
 Předcházející horké dny nám připomněly, že se nezadržitelně blíží léto, doba 
dovolených, výletů a dalších radovánek. K létu neodmyslitelně patří také oblíbe-
ná pochoutka – zmrzlina. V dnešní době si ji můžeme koupit téměř na každém 
rohu, ale z hlediska kvality jsou velké rozdíly.
 Co to vlastně zmrzlina je? Je to speciální osvěžující výrobek připravený z roz-
manitých surovin. V minulosti se vyráběla tzv. ovocná zmrzlina s názvem Sor-
bet, která vznikla zmrazením ovocných šťáv, cukru a vody. Později byly přidány 
další ingredience, ze kterých vznikla mléčná a  smetanová varianta. Do  mléč-
ného základu se poté začaly přidávat různé přísady, jako např. kakao, ořechy, 
čokoláda nebo vanilka.
 Dnes si zmrzlinu můžeme lehce udělat i doma, a to za pomocí tzv. domácích 
zmrzlinovačů. Jejich ceny se pohybují v řádu několika stokorun, ty lepší ovšem 
mohou vyjít i na několik tisíc.

Čokoládová zmrzlina
1l mléka, 1l smetany 33%, 300g cukru krupice, 500g čokolády, 2 vejce

Mléko smícháme se smetanou a polovinou cukru krupice. Hotovou hmotu pas-
terujeme na  teplotu cca 50°C. Poté do  pasterované hmoty přidáme čokoládu 
a necháme pasterovat při teplotě 85°C po dobu asi 20 minut. Po dokončení pas-
terace necháme směs vychladit na cca 60°C. 
 Oddělíme bílek od  žloutků. Žloutek vyšleháme ve  vodní lázni se zbytkem 
cukru do  pěny a  vmícháme do  hmoty ohřáté na  60°C. Hmotu přepustíme 
do chladícího zařízení a necháme míchat na teplotu cca 30°C. 
 Poté do  hmoty přidáme ušlehaný sníh z  bílků a  hmotu začneme postupně 
mrazit a vyšlehávat. Hotová zmrzlina je při teplotě přibližně -6°C.

Text připravili David Jeřábek a Mgr. Tereza Jirásková, 
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o.

Venkovský statek s pozemky o výměře 19,5 ha ve Velkém Dřevíči ..................................... 3 600 000,- Kč
RD řadová zástavba Náchod – Kramolna po rozsáhlé rekonstrukci ....................................... 2 690 000,- Kč
Rodinný dům, 2 bytové jednotky, dílna, garáž, zahrada v Hronově ...................................... 2 200 000,- 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

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Dům v klidné části Nového Města n/M – 
Krčín, nad údolím řeky s výhledem do krajiny, 
je dvoupodlažní, 2x koupelna, 2x WC, pokoje. 
V suterénu 2 větší garáže, prádelna, kotelna, 2 
sklípky. K nemovitosti patří udržovaná zahra-
da, za domem pergola s udírnou. El.220/380V, 
vodovod, septik, vytápění ústřední na TP.Cena: 2 895 000,- Kč

Vyjádření Občanského sdružení K-47 k příloze 
o obchvatu a přeložce silnice I/14, která byla 

určena pro Nové Město nad Metují a vyšla 
v ECHU č. 12 (najdete na www.novinyecho.cz)

   Vzhledem k  tomu, že naše sdru-
žení bylo několikrát lživě a intrikář-
sky napadnuto ve  vztahu k  změně 
územního plánu, přeložce silnice 
a obchvatu Nového Města nad Me-
tují, rozhodli jsme se reagovat. Ob-
čanské sdružení K-47, je neziskovou 
organizací, jejímž posláním je ze-
jména ochrana životního prostředí, 
ekovýchova, realizace akcí pro ve-
řejnost a vojenská historie. Sdružení 
participuje na  několika projektech 
zaměřených zejména na  ochranu 
a  osvětu v  oblasti ochrany přírody 
a  záchranu zraněných zvířat. Po-
zemky v  katastrálním území No-
vého Města byly získány darem 
a  chceme je využít pro výstavbu 
zázemí naší organizace (terénní 
stanice ochrany přírody) a pro čin-
nost organizace, zejména realizaci 
praktických rozvojových programů 
v oblasti životního prostředí a osvě-
ty. Petiční výbor s  námi nikdy ne-
jednal o možném využití pozemků, 

pouze špiní, smyšleně zneužívá jmé-
no našeho sdružení a  píše vykon-
struované, nepravdivé informace. 
Domníváme se, že za vším stojí pou-
ze strach několika intrikářů z  toho, 
aby zde nevznikly nové stavební par-
cely, které by si někdo mohl koupit, 
třeba i za levnější peníze, než je jiní 
nabízejí. Proto lžou a  uvádějí pro-
spěchářsky veřejnost v omyl. 
 Vyzýváme autory těchto infor-
mací, které poškozují náš subjekt 
k omluvě !!!
 Závěrem informujeme, že jsme 
otevřeni a  nebráníme se jakému-
koliv jednání a  spolupráci, která 
bude ku prospěchu a rozvoji již tak 
krásného Nového Města, pouze 
však se slušnými a ne prospěchář-
skými subjekty. 
Josef Cach, předseda, 
Občanské sdružení „K – 47“
Telefon: 775 368 552, www.k-47.cz 
Adresa: Bor u Skutče 47, 
539 44 Proseč        (PI)

Doprava v Novém Městě nad Metují
 Zeptali jsme se starosty Nového 
Města nad Metují, v jaké fázi je pří-
prava nového územního plánu měs-
ta, hlavně z pohledu řešení tranzitní 
dopravy?
 Po  veřejném projednání návrhu 
územního plánu a  také několika be-
sedách s  občany právě k  otázkám 
dopravní situace ve městě, kterých se 
kromě tvůrců nového územního plá-
nu a  představitelů města zúčastnila 
i  řada občanů města, prochází nyní 
příprava nového územního plánu 
fází, kdy jsou jeho pořizovatelem vy-
hodnocovány připomínky a námitky, 
které byly k návrhu nového územního 
plánu vzneseny. Jelikož připomínek 
a námitek byl vznesen opravdu vyso-
ký počet, nečeká pořizovatele nové-
ho územního plánu lehký úkol, a  to 
mimo jiné právě v  souvislosti s  pro-
věřením reálnosti navrhovaných tras 
obchvatu města. Po ukončení této fáze 
bude návrh nového územního plánu 
předložen zastupitelstvu města.   
 Co bylo při besedách s občany nej-
více diskutováno?
 Jednou z  velmi diskutovaných čás-
tí návrhu nového územního plánu je 
území zahrádkářské kolonie pod ko-
munikací do Pekla – Bobeček.

 Myslím, že občanům bylo v maxi-
mální míře vysvětleno, že město nemá 
s tímto územím žádné vedlejší úmysly 
a  jsem přesvědčen, že konečná for-
ma užití této lokality bude vyřešena 
ke  spokojenosti jak dotčených obča-
nů, tak i města.
 A  co velmi diskutovaná budouc-
nost dopravy ve městě?
 To je již složitější záležitost, ve kte-
ré se nám navíc prolíná příprava no-
vého územního plánu, územní řízení 
na  umístění stavby přeložky silnice 
I/14 a  proces řešení nevyhovujícího 
stavu komunikací ve  městě. Víme, 
že potřebujeme, aby kraj neprodleně 
opravil současný katastrofální stav 
krajské komunikace, která zajišťuje 
průjezd od  Spů přes Krčín do  Vr-
chovin, a  to hlavně její nejhorší část, 
kterou je Náchodská ulice. Proces 
projednávání nového územního plá-
nu jsem zmínil již výše, a  pokud jde 
o  územní řízení na  stavbu přeložky 
I/14, tento proces nadále pokračuje 
standardními postupy podle staveb-
ního zákona.  
 Jaký je Váš postoj k návrhům urči-
tých skupin obyvatel k řešení dopravy 
ve městě?
Jednou věcí jsou návrhy na  řešení 

dopravy, se kterými přicházejí jak 
organizované skupiny, tak i  někteří 
jednotlivci. O  těch byli představite-
lé i  zaměstnanci města vždy ochotni 
diskutovat a také se tak dělo. Druhou 
věcí jsou výroky a smyšlená obvinění, 
kterými se někteří snaží své argumen-
ty podpořit. Vedení města se dosud 
k  těmto výrokům stavělo tak, že se 
snažilo občany objektivně o celé věci 
informovat, ať již na webových strán-
kách města nebo formou vysvětlu-
jícího letáku, který byl distribuován 
do domácností na území města. Sna-
žíme se o to, aby osobní rovina v reak-
cích byla spíše potlačena.  
 V  pozici starosty jsem připraven 
tyto útoky do  jisté míry snést a  po-
čítám s  nimi. Vím, že volený poli-
tik na  jakékoliv úrovni je veřejnou 
osobou pod veřejným dohledem 
a  domnívám se, že by se i  útočnými 
a nepravdivými výroky neměl nechat 
strhnout. Jsem přesvědčen o  tom, že 
naprostá většina lidí v  našem měs-
tě těmto výrokům na  adresu vedení 
města i  některých jeho zaměstnanců 
nevěří. 
 Věřím, že při řešení dopravy 
ve městě zvítězí rozum a slušnost.
 Děkujeme za rozhovor

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 1. června 2014 uplyne jeden smutný rok, 

kdy nás navždy opustil 

pan Vladimír Čapenec 
z Nového Města nad  Metují.

Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku.   

Rodina

VZPOMÍNKA
V těchto dnech by oslavil své 23. narozeniny 

Honza Kejval 
z Dobrušky. 

Odešel náhle, při tragické autonehodě 
v červenci 2009. 

S láskou vzpomíná rodina a přátelé.

MUZEUM 
STAROŽITNÉ 

KOČÁRKY
Starožitné kočárky, panenky, 

výrobní patenty
Otevřeno od 1. 6. 2014 

NÁCHOD, Poděbradova 381 
(nad Vatikánem směr Kramolna)

Zveme Vás k návštěvě.
Tel.: 606 486 372, 602 436 986   

www.starozitnekocarky.cz
Otevřeno po – ne 10 – 16 hodin

Rybářské 
závody
 Lesy města Ná-
choda, spol. s  r.o. 
pořádají v  neděli 1. 
června již X. ročník 
oblíbených rybářských 
závodů na  rybníku Podborný. 
Startovné činí 200,-Kč. Prezentace 
závodníků začíná v  6.00 hod. Zá-
vody se rozběhnou první kolem již 
od  7.00 hod. Soutěží se o  kvalitní 
a hodnotné ceny – hlavní cenou je 
štípačka dřeva. Zbývá dodat, že ob-
čerstvení je zajištěno a popřát všem 
účastníkům: Petru zdar!

Dne 15. června 2014 uplyne 9 let, 
kdy nás navždy opustila po těžké nemoci  

ve věku 25 let 

Jana Mikešová z Náchoda.

Víš, co je smutek?
Čekat na někoho, kdo se už nikdy nevrátí….

Dcera Mariánka, sestra Monika 
Haklová s rodinou, rodiče 

a bratr Petr Mikeš

VZPOMÍNKA
V sobotu 31. 5. 2014 vzpomeneme 5. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustil náš milovaný 
a milující manžel, tatínek, švagr a bratr,

pan Pavel Sedlák.
Kdo jste ho znali a měli rádi,

 věnujte mu s námi tichou vzpomínku.

manželka Anna, dcery Zuzka, 
Petra a Ivana s rodinami

Rozhledna 
na Šibeniku
 V  minulých číslech ECHA jsme 
vás informovali o  projektovém 
záměru Ing.  arch. Radka Jiránka, 
který vedení městyse Nový Hrádek 
přihlásilo do soutěže   O cenu Petra 
Parléře 2014. Projektový záměr  se 
týká přeměny tubusu tamní nevy-
užívané větrné elektrárny na  roz-
hlednu. Celá záležitost je průběžně 
upřesňována a nové informace ho-
voří o tom, že v rámci soutěže bude 
realizována veřejná architektonická 
soutěž (zaměřená na  shromáždě-
ní více návrhů k  tomuto tématu). 
V soutěži oceněné návrhy se stanou 
majetkem městyse Nový Hrádek. 

Festival se blíží
 Pomalu se blíží jubilejní – 60. roč-
ník Mezinárodního foklorního fes-
tivalu Červený Kostelec. Akce, která 
se tradičně koná v červenokostelec-
kém přírodním areálu u tamního 
divadla, přiláká i v letošním roce 
řadu zahraničních foklorních sou-
borů. Jmenujme například  hudební 

a taneční tělesa ze  Slovenska, Itálie, 
Turecka, Německa, Rumunska, Me-
xika či velmi exotických Kapverd-
ských ostrovů. Nemusíte hledat na 
globusu, kde se všechny tyto země 
nacházejí. Stačí vědět, kde je Čer-
vený Kostelec – a v srpnu je tam 
všechny potkáte! 
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Okénko 
energetického 
poradce 56. 

 Vážení věrní čtenáři mého okén-
ka, poprvé připravujeme podkla-
dy k  vyjednávání o  ceně elektric-
ké energie u  domácností na  rok 
2015.
Všech našich stávajících klientů, ať 
jsou u  jakéhokoliv dodavatele, se 
to týká automaticky. Předpokládá-
me, tak jako u plynu, že vyjednáme 
nadstandardní cenové podmínky, 
které budou mimo jakékoliv běžně 
dostupné  ceníky jakéhokoliv do-
davatele v ČR.
 TI  Z VÁS, kteří se chtějí a mají 
zájem se zůčastnit této akce na cenu 
elektřiny pro domácnosti na  rok 
2015 a  nejsou ještě našimi klienty, 
nechť mi zavolají nebo se spojí s po-
bočkou Armex Energy v  Náchodě 
a Trutnově. Vše je samozřejmě dob-
rovolné a zcela zdarma. 
 TERMÍN UKONČENÍ PŘIJÍ-
MÁNÍ PODKLADŮ PRO PO-
PTÁVKU JE 16. 6. 2014.

 PLATÍ POŘÁD STEJNÉ PRAVI-
DLO: čím více se Vás zúčastní, tím 
lepší podmínky na rok 2015 vyjed-
náme.
 Proč platit za  totéž mnohem 
více? Nevidím jediný rozumný dů-
vod proč ano. Vy ho vidíte …?
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: Armex Energy, a.s., 
Horská 634, 541 01 Trutnov
Jakub Šípků, vedoucí zákaznického 
kontaktního místa v Trutnově
Tel: 727 805 792, 
e-mail: k.sipku@armex-energy.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
 (pi) Senior klub v Náchodě   „HARMONIE 2“

Svaz důchodců v Náchodě nabízí všem seniorům programové čtvrtky 
v klubovně Harmonie 2, Rybářská 1819, kde se sejdeme v červnu 

při následujících programech:

červen  2014

* středa   4.  6.  
– připomínáme účastníkům 

letních sportovních her seniorů 
v Novém Bydžově, odjezd z Hrad-

ce Králové v 8 hod. od budovy ČEZ  
před hlavním nádražím.

* čtvrtek  5. 6. od 14 hod.  
„AFRIKA 

– její krásy a zajímavosti“, 
fi lm promítne p. Anna Poláková;

* čtvrtek 12. 6. od 14 hod. 
„KUTNOHORSKO“

-  fi lm z výletu připravil a promítne 
p. Miloslav Hlaváč;

* čtvrtek 19. 6. od 14 hod.  
„Hvězda“ 

–  Danielle Steel,  fi lm promítne 
p. Anna Poláková.

* středa  25. 6.  

e sejdeme v červnu 
h:

TAJNÝ VÝLET  
- odjezd v 8 hod. z ul. Za Teplárnou 

směrem na Českou Skalici.
Program: dopoledne za poznáním 

a odpoledne bude hudba, tanec, 
zpěv a občerstvení /v ceně/. 

Kdo má ještě zájem s námi jet, jsou 
čtyři volná místa -  přihlaste se !

Tento výlet je poslední  akcí před 
prázdninami. Přejeme vám pohodo-

vé prožití letních měsíců
 a při našich programech se sejdeme 

v klubovně  opět v září.  

 Nabídka: 
je dosud několik volných míst 

i na podzimní zájezd. Zájemci se mo-
hou přihlásit v klubovně Harmonie 2 
buď v pondělí nebo ve čtvrtek 13.30 
- 14 hod, 15.30 - 16 hod. nebo na tel. 

775 242 562 u p. Polákové 
/po 19.hod./

Přijďte mezi nás všichni, kdo máte zájem o naše programy, 
neboť jsou i pro nečleny Svazu důchodců.  

Na vaše návštěvy se těší členové výboru MO SD ČR. 

 Barunka (folklorní soubor z Čes-
ké Skalice) v  choreografi i vedou-
cí Martiny Pavlasové pokračuje 
v  odhalování původu lidových 
písniček (každá měla na  počátku 
konkrétního autora). Díky spolu-
práci s muzikologem a multiinstru-
mentalistou Michaelem Pospíšilem 
/Praha/ a  odborníkem na  dobové 
tance Vladimírem Kočí /Praha/ si 
všechny věkové kategorie tanečníků 
souboru vyzkoušeli tance od  rene-
sance k baroku za doprovodu zvuku 

dobových nástrojů – šalmaje, nině-
ry, barokní kytary- souboru Ritor-
nello. Kde? V nádherných kulisách 
přírody, v zahradě Vily Čerych 1.5. 
a v parku ratibořického zámku 4.5., 
oslavovali příchod léta, děkovali 
za znovuzrození účinkující i diváci, 
kteří ocenili náročnost a originalitu 
programu. S  tanečníky si  magické 
renesanční bránly zatančili také žáci 
základní školy v České Skalici.
 Projekt byl podpořený grantem 
města Česká Skalice.

 
 
   
    Kompletní sortiment LED osvětlení: 
 - LED žárovky včetně svíček a miňonek 
 - LED bodové osvětlení 
 - LED pásky včetně příslušenství 
 - LED vestavná stropní svítidla 
 - LED reflektory 
 - LED průmyslové osvětelní 
 - LED zářivky 

  
 
 

 
 
                                        www.spectrumled.cz 
 
 
   Nabízíme Vám následující služby: 
 - poradenství v oblasti LED osvětlení 
 - zpracování světelného projektu 
 - kalkulace výhodnosti změny osvětlení 
 - zapůjčení osvětlení pro vyzkoušení 
 
   Předváděcí místo a vzorková prodejna: 
       Nádražní 219 (bývalý Městský klub) 
                Nové Město nad Metují 

      e-shop: www.ledprovas.cz  
           email: obchod@ledprovas.cz 
          tel.: 602 107 706, 774 814 457 

Výhradní zastoupení pro interiérové 
a exteriérové LED osvětlení značky     

Spectrum LED 

Z Náchoda do Dahabu - „na jeden hluboký nádech“
 Jednou z kapitol knihy Odyssea 
- v  mokrých botách, kterou 
na  podzim připravuje k  vydání 
náš redakční kolega Mirek Brát, 
bude i  reportáž věnovaná náde-
chovému potápění – freedivingu. 
Tento zajímavý sport se v  Mir-
kově knize (uzavírající tetralogii 

reportážních publikací spojených 
motivem vody a  projektem Mare 
Nostrum) objeví hned dvakrát. 
„Je to tak. První kapitola se věnu-
je tréninku freedivingu v Krytém 
plaveckém  bazénu v  Náchodě. 
Pokračováním je pak materi-
ál vzniklý z  nedávné cesty týmu 

nádechových potápěčů do egypt-
ského Dahabu na pobřeží Rudého 
moře. Je to právě Dahab v Akab-
ském zálivu, který je jedním z nej-
významnějších center freedivingu 
v celosvětovém měřítku. Nachází 
se zde i známá lokalita Blue Hole, 
kterou jsme samozřejmě také na-
vštívili“, vysvětluje Mirek. 
 Nádechové potápění hodně lidí 
chybně chápe jako sport určený 
jen mimořádně disponovaným 
jedincům. Nádechové potápění 
v  jeho sportovně-rekreační for-
mě je však i  sport určený široké 
veřejnosti. Zdraví člověk v  běžné 
kondici dokáže délku svého po-
bytu pod vodou velmi prodlou-
žit, pokud ví, jak na  to.  „Nejde 
však pouze o  to, kolik metrů do-
káže uplavat pod vodou či jak 
hluboko se dokáže potopit.  Kdo 
se začne detailněji zajímat o free-
diving, zjistí zároveň mnoho věcí 
o sobě samém, naučí se relaxovat, 

koncentrovat, zlepší si celkovou 
kondici“, vysvětluje Michal Ba-
vor instruktor Apnea Academy,  
organizující v  plaveckých bazé-
nech v Náchodě a Trutnově kurz 
nádechového potápění. Cesta 

do Dahabu na Sinajském poloost-
rově navazovala na tyto kurzy.   
 (bližší informace o  kurzech 
nádechového potápění získáte na 
www.apneablue.cz)
  foto Mirek BrátTým východočeských freediverů  při tréninku na Sinajském poloostrově.

Společné foto ve vodním sloupci nad podmořskou propastí Blue Hole. 

Zemědělské družstvo Dolany

PILA HOŘIČKYPILA HOŘIČKY
nabízí  

pořez kulatiny a prodej řezivapořez kulatiny a prodej řeziva
drobné truhlářské a tesařské práce

výrobu jednoúčelových palet

tel. 491 491 119, 
www.zddolany.cz

e-mail: pila.horicky@zddolany.cz

Vzpomínka na bitvu u Náchoda v roce 1866
 V sobotu 21. června 2014 se usku-
teční u  pomníku Myslivce ve  Vyso-
kově vzpomínková akce k 148. výročí 
bitvy u Náchoda v roce 1866. Akci při-
pravil Obecní úřad Vysokov ve  spo-
lupráci s náchodským Spolkem přátel 
vojenské historie, jehož historická 
jednotka 6. praporu polních mys-
livců letos slaví 20. výročí založení, 

a  Komitétem 1866. Divákům se při 
pořadovém výcviku i v bojové ukázce 
představí na  150 vojáků v  historic-
kých uniformách, jezdci na  koních 
a  dělostřelectvo. K  poslechu zahraje 
vojenská dechová hudba FJB Nr. 6 
z Náchoda. Začátek akce je ve 13 ho-
din. Parkoviště zajištěno ve Vysokově 
pod letištěm, občerstvení na místě.

Čapkiana 2014
 Literární festival Studánecká 
Čapkiana je trvalou součástí kul-
turního života obce Malé Svato-
ňovice i  celého regionu nejen při-
léhajícího Trutnovska. Ve  dnech 
30. - 31. 5. 2014 vstupuje již do své-
ho osmého ročníku. Festival cílí 
na podporu české kultury a rozvoj 
četby. Pořadatelem je již několik 
ročníků obec Malé Svatoňovice, 
Muzeum bratří Čapků a  Magnus-
fi lm Náchod. Společně s  účinku-
jícími vystupují i  děti ze ZŠ Malé 
Svatoňovice.  (red)
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40 000 
návštěvníků 
na Kudy z nudy 
denně, 
5 200 jich 
hledá kam 
za sportem. 
Proč tam není 
i vaše nabídka?  
Je to zdarma.

   Letní sporty

Registrujte se na www.kudyznudy.cz, 
projekt realizovaný agenturou

Pejsek Acora učí děti...

Náchodští Delfíni v Blansku a na Punkvě

Děti, babičky a dědečkové...

 V květnu navštívil naši MŠ v Bělovsi opět pejsek Acora 
se svým páníčkem panem Homolkou. Tentokrát se při-
vítal s dětmi ve třídě Medvídků, ukázal jim spoustu věcí, 
které dokáže a  děti se mu snažily vyrovnat. Válely sudy, 

Třebová, Petra Lemfeldová, Tereza Hofmanová, Anežka 
Rožnovská, Pavlína Linhartová a dále pak Štěpánka Rož-
novská, Jana Tetauerová a Sebastián Flaška.
 Poděkování patří i ostatním plavcům za dobré výkony 
a osobní rekordy. 
 Luděk Vrzal trenér Delfín Náchod

prolézaly tunelem, skákaly přes 
překážky, chodily po  lavičce jako 
pejsek... a přitom se nenápadně uči-
ly zbavit se ostychu nebo i strachu 
ze psů a tomu, jak se mají v přítom-
nosti pejska chovat a jak ho správ-
ně pohladit a  podrbat. Poznaly, že 
pejsek má výborný čich, když najde 
schované dobrůtky, které nevidí. 
 Pan Homolka s  Acorou dochá-
zel v tomto školním roce do školky 
pravidelně každý měsíc a  posled-
ním setkáním v  červnu s  dětmi 
ve  třídě Berušek se rozloučíme, 
popřejeme příjemnou dovolenou 
a budeme se těšit na další setkání.
 
 Děkujeme - děti a zaměstnanci 

MŠ Vítkova 

 Závodní družstvo 10 mladších 
žáků Delfínu Náchod se 10. 5. 2014 
zúčastnilo „Ceny města Blanska“ 
v  plavání. Vedlo si velmi úspěšně, 
přivezli celkem 15 medailí. - 6 zla-
tých, 6 stříbrných a 3 bronzových. 
Po takto úspěšném závodění si za-
sloužili odměnu. Odpoledne jsme 
navštívili Punkevní jeskyni v  Mo-
ravském krasu. Prohlídka se všem 
velmi líbila.
 Tímto závodem jsme navázali 
na  závody o  „Cenu Třebovské Lo-
komotivy“ z dubna 2014, kde spolu 
se staršími žáky získali mladší žáci 
12 medailí - 5 zlatých, 3 stříbrné a 5 
bronzových.
 Mezi nejúspěšnější patřili tito 
placi Michal Jerman v  České 

vyráběli dárečky na památku. V Har-
monii v  tuto chvíli vznikla“ ruční 
dílnička“. Vyráběly se krásné papíro-
vé pampelišky, ozdobičky pro radost 
a vonné svícny ze sklenic polepených 
nejrůznějšími barevnými motivy. 
Bylo krásné pozorovat spolupráci 
dětí, ochotu vyrobit babičkám a  dě-
dečkům dáreček a  nadšení místních 
lidí, kterým děti určitě zpříjemni-
ly odpoledne a  trošičku je vrátily 
do dětských let. Takováto setkání by 
mohla být cestou, jak dětem přiblí-
žit stáří,  pochopit generaci babiček 
či prababiček a vážit si toho, že nám 
mají stále co předávat. Pro seniory by 
to mohla být příležitost, jak porozu-
mět uvažování dnešních dětí a  mít 
možnost srovnání obou generací.  
Děkujeme za krásné odpoledne.

Kolektiv školy ZŠ Pavlišovská 
Náchod

 K příjemnému propojení dvou světů  - dětského a světa star-
ších lidí, obyvatelů domova důchodců Harmonie v Náchodě, 
došlo ve čtvrtek 15. 5. Děti ze školy na Babí přišly potěšit se-
niory z Harmonie svým vystoupením dramatického kroužku. 
Vystoupily zde  se svým  pohádkovým  vystoupením, které na-
cvičily pod vedením paní vychovatelky Aleny Janečkové. 
 Obyvatelé Harmonie i ostatní členové Klubu seniorů měli 
poté možnost strávit s  dětmi odpoledne tím, že společně 

Náchod: František Dítě, Mlýnská 304, naproti gymnáziu, 491 421 594

Broumov: Mírové náměstí 130, 491 421 711

Nové!Nové!
ODVEZETE

PŘIVEZETE
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NEBANKOVNÍ HOTOVOSTNÍ NEBANKOVNÍ HOTOVOSTNÍ 
ÚVĚRY ÚVĚRY do 300tis. Kčdo 300tis. Kč
NEBANKOVNÍ HYPOTÉKYNEBANKOVNÍ HYPOTÉKY  
OPROTI ZÁSTAVĚ NEMOVITOSTIOPROTI ZÁSTAVĚ NEMOVITOSTI

Nabídka pro Vás:•   konsolidace úvěrů •   vyplacení exekucí 
                              •   rychlé vyřízení bez poplatků

Tel. 774 061 137, 777 061 131, 491 417 180

Tažná zařízení SVC Náchod, s.r.o.
Největší výrobce tažných zařízení v ČR
Výroba, prodej a montáž tažných zařízení

pro osobní, dodávková a nákladní vozidla.

SVC Náchod, s.r.o.
Průmyslová zóna Vysokov 197,
549 12 Vysokov

Tel: +420 491 421 021 - 2
Mob: +420 603 360 607
Fax: +420 491 420 265 www.svcnachod.cz

Odborné poradenství, školení a servis u výrobce prověřeného
kvalitou ISO, prodejem a montáží s 20 letou tradicí.

VÝHODY MONTÁŽÍ TAŽNÝCH ZAŘÍZENÍ VE FIRMĚ SVC NÁCHOD:

e-mail: svc@svcnachod.cz

Diagnostické nakódování řídících jednotek Zdarma!

Zapůjčení automobilu do 15 km Zdarma!

Zapůjčení střešního boxu/nosiče jízdních kol

z naší půjčovny na 2 dny Zdarma!

Název

VW Golf VII, Audi A3, Seat Leon

Hyundai i40

Kia Soul

Cena vč. montáže

2 198,-s DPH

2 198,-s DPH

1 998,-s DPH

1 998,-s DPH

Škoda Octavia III + Combi

Peníze pro každou 
příležitost

rychle – do 24 hodin
jednoduše – bez poplatků
s možností odkladu splátek
s bezplatným navýšením půjčky

www.proficredit.cz
Volejte zdarma 800 166 000

    

  

    

                             

                            

                    

                     

   

    

 

    

 

    

 

www.tbnabytek.cz

www.top09.cz

NáchodE
NEKAŠLE 

NA EVROPU
Náchodský region dokázal, že 
na EU skutečně nekašle.
Děkujeme za Vaši důvěru.

Aleš Cabicar
předseda regionálního výboru TOP 09
radní města Náchod

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

www.gatenachod.cz

SLEVY   15 %
na nové spacáky, stany 
a kempingové vybavení 

zna ky COLEMAN

HRONOV
www.albisport.cz

AKCE za íná 30. kv tna a trvá do 14. ervna 
v prodejn  v Hronov , tel.: 491 482 639

nEnEjllevvněněněJššíí V ČČRnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

ZA BABIČKOU 
DO RATIBOŘIC 
 Postavy, důvěrně známé z knihy Ba-
bička spisovatelky Boženy Němcové, 
Vás přivítají v  místech, ve  kterých se 
děj literárního díla odehrává. V zámku 
narazíte na  namyšleného komorníka 
Leopolda, pozdravíte vznešenou paní 
kněžnu a její milou schovanku komte-
su Hortenzii. … a další postavy potkáte  
ve dnech 4. až 8.června 2014 v Rudro-
vě mlýně v Ratibořicích a okolí.. 
Pořádá: Folklorní soubor Barunka, o. 
s. Česká Skalice ve spolupráci se SVČ 
Bájo a  s  NPÚ Správou NKP SZ Rati-
bořice. 
Otevřeno: 
středa – neděle 9.00 – 16.00 hod. Re-
zervaci pro vícečlenné skupiny si mu-
síte rezervovat na tel.491 452 123



* Prodám lednici INDESIT BAAAN 10 
v  perfektním stavu. Energetická třída A++, 
objem lednice 182 l, objem mrazák 48 l. Pou-
žívána necelé dva roky. Prodej z důvodu spo-
jování dvou domácností - dvě se nevyužijí. 
Cena 5.850,- K vyzvednutí v Náchodě-Plho-
vě. Kontakt 776 213 598.

* Prodám japonskou, ručně vyráběnou příč-
nou fl étnu PRESTIGE by J.Michael. Nepou-
žívaná, jako nová. PC 13.000 Kč, nyní cena 
5.600 Kč. T: 602 37 55 57.

* Prodám 2 kusy nových plastových oken. Barva 
bílá/tmavý dub - dvojsklo. Rozměr 1150x1440.
Otvír.pravé i  levé. Cena 2500,-/ks Č. Kostelec. 
TEL.: 775 335 171
* Prodám nové plastové balkonové dveře. 
Barva bílá, dvojsklo rozměr 1520x2300 dvou-
křídlé. Cena 4.900,-Kč. Červený Kostelec. TEL.:
775 335 171
* Prodám vepřovvé půlky, 55,-Kč/kg + droby 
zdarma, krmeno beze směsi, volat po 20.hodině, 
TEl.:773 914 858
* Prodám třímístnou hrobku, žulová, - po  re-
konstrukci, prázdná.Levně. V Červeném Kostel-
ci. Tel. 776 216 126
* Prodám levně, dle dohody: přívěsný vozík 
SACHER - malý s  velkou plachtou, tažné zaří-
zení FORD FOCUS, trámy 8x20x200, 8x20x400, 
šlapací šicí stroj SINGER funkční, staré gramo 
desky, 3 zánovní zeláky 15,20 a  30 litrů. TEL.:
776 554 431
* Prodám suché tvrdé i  měkké palivové dříví. 
TEL.:777 690 390
* Prodám 50 m úplně nové zelené hadice 1/2“. 
Cena dohodou. Tel. 602 103 775.
* Prodám dveře 80L 3/4 prosklené a 70 „panelá-
kové“ podýhované. T. 602 103 775
* Prodám dámské elektrokolo Loft y Way, mod-
rá barva. Více informací na tel. 602 103 775
* Prodám několik kusů novějších skříní lamino 
- napůl úlož. + na ramínka. v.180 x hl.60 x š.80. 
Cena 700,-Kč /ks.TEL.:602 436 986
* Prodám kovové regály vhodné např. jako ar-
chiv. TEL.:737 211 973
* Prodám pánské kolo ESKA, nepoužité, pěkná 
světlá barva, cena 1500,-Kč. TEL.:731 771 845
* Prodám les v lokalitě Náchod - Pavlišov 8500 
m2. Cena dohodou. TEL.:728 982 095
* Prodám vyčiněnou novou hovězí kůži, rozměr 
2,3x2 m, zajímavá barva, info na tel. 777 89 15 87
* Prodám lištovou sekačku TERA, nepouži-
tý starší eternit (cca na  jednu střechu). TEL.:
723 731 080
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. Zá-
jemci volejte 720 581 277

* 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, foto-
aparáty, 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, bankovky, 
mince, LP desky atd. Tel. 777 579 920
* Koupím veškeré starožitnosti např. obraz, sklo, 
porcelán, hodiny, mince, pohlednice, knihy i ce-
lou pozůstalost. Peníze na ruku. Přijedu kamko-
liv. Tel. 606 56 49 30
* Koupím housle, violu, cello, basu, saxo-
fon a  klarinet i  poškozené a  nekompletní. T. 
728 473 687

* Přenechám pronájem kosmetického saló-
nu, manikúry, pedikúry, se zavedenou klien-
telou nad drogerií TETA. Tel. 776 49 49 07

* Hlídání psů malých a  středních plemen 
v domku se zahradou bez kotců. Krátko i dlou-
hodobě. Tel:603 578 210
* Zajímáte se o aktivní životní styl? HLEDÁTE
PŘIVÝDĚLEK, KARIÉRU? Volejte 608 033 689

* Kdo daruje pro medvědy Ludvíka a Dášu 
na  náchodském zámku jakýkoliv funkční 
mražák nebo lednici s mražákem na uchová-
ní masa a dalších potravin. Předem děkujeme. 
Tel. 731 320 459

* Přenechám za Fernet asi 150 ks skel z akvárií, 
různé rozměry. TEL.:606 828 197

* Vyklidíme a  zaplatíme Vaši pozůstalost. 
TEL.:722 907 510

* Hledáte přivýdělek, změnu, kariéru? Telefon: 
608 462 940

* Prodám Ford Mondeo 2003 TDCi 85kW, se-
dan, stříbrná, alu, klima aut., 8xairbag, letní+zim-
ní pneu. 58000Kč. TEL.:730 947 908
* Prodám na Š Felicia 4 ks kompl.zimní pneu, 
2 ks nové 4 měs., 2 ks 1 rok, cena dohodou. TEL.: 
606 828 197

* Čivava dlouhosrstá - nabízím krásné pejsky, 
vychované v  bytě- Již komplet. očkovaní a  mají 
čipy. TEL.: 603 206 743, 491 426 680
* PRODÁM ŠTĚŇATA NĚMECKÉHO OV-
ČÁKA BEZ PP. NÁDHERNÁ, CELÁ ČERNÁ. 
K ODBĚRU KOLEM 25.6.2014.CENA 3900,-KČ. 
V NÁCHODĚ. VOLEJTE TEL. 737 641 296

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

* 72letý senior z  libereckého kraje bydlící 
na vesnici ve vlastním na okraji lesa (zahrada 
je) by rád poznal drobnou ženu, zpočátku ka-
marádku. Chybí mi blízká přítelkyně. Zájmy: 
vše, co člověka obohacuje, hlavně příroda, kni-
hy, autovýlety, někdy cyklovýlety. Karel. Tel.: 
725 629 789.

* Nechcete být sám - sama? Nabízíme Vám 
příležitost nalézt životního partnera. Sezna-
movací agentura IRENA, Náchod. TEL.: 
736 768 114

* Pronajmeme byt ve  zděném domě, v  cen-
tru Nového Města n/M, 3+1, 105m2. Volný 
od 1.7.2014. Volejte 732 945 606
* Prodám dr. byt 3+1 v Náchodě na Plhově. Cel-
ková plocha 77,21 m2. V bytě je zděné jádro a je 
celkově udržovaný. K bytu patří balkon a  sklep. 
Celý dům prošel revitalizací - okna, zateplení, 
rozvody. Cena 980 000Kč. Tel.775 721 187

* Nabízím pronájem nového bytu 2+KK 
(46m2) s balkónem v centru Náchoda (Rai-
sova 1817). Nájem 5.750Kč. Byt vybaven 
novou podlahovou krytinou, všemi dveřmi 
a osvětlením, úplně zařízeným WC a koupel-
nou, vnitřními žaluziemi, novou kuchyňskou 
linkou a sporákem na požádání. K bytu také 
náleží sklepní kóje. Parkoviště před domem 
nebo možno pronajmout garážové stání 
uvnitř domu. Další náklady: 450Kč správa 
domu, zálohy na  veškeré energie 1.750Kč 
za 1. osobu (+500Kč za každou další osobu), 
vratná kauce ve výši 2x celkový měsíční ná-
jem. Kontakt na tel. 776 855 749

* Prodám byt 4+1, OV, NA Plhov. Nadstandard-
ně zrekonstruovaný. Volný zač. r. 2015. Cena 
1.390.000,- Kč. Tel.: 605 542 592
* Pronajmu byt v  Náchodě, Palachova 1457, 
1+1, 2+1, 3+1, nájemné 2 990 Kč až 3 990 Kč + 
služby 2 500 Kč až 3 500 Kč (podle počtu osob), 
elektriku si hradí sám nájemce. Tel: 775 061 233, 
email: faifr@seznam.cz
* Koupím byt v  České Skalici 2+1 nebo 3+1 
do 70m2. Tel.734 384 521

* Prodám byt 1+1, 43 m2 OV, v  Náchodě 
Starém Městě. Přízemí, plastová okna, spo-
lečná zahrada. Volejte mezi 15-17 hod. tel: 
604 381 307 Cena: 650 000,-Kč

* Prodám zděný byt 3+kk v  Náchodě na  rohu 
ul. Raisova a Janáčkova, v osobním vlastnictví. 
Tel. 777 602 884, RK nevolat. Cena: 799 000,- 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, dům zateplený. Tel. 777 602 884, RK 
nevolat. Cena: 859 000,- 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 - možnost převodu do OV 1+1, 
výměra 37 m2 v Náchodě Bělovsi, po rekonstruk-
ci kuchyň, koupelna a WC, nový kotel. Velká pro-
sklená lodžie. Tel. 774 311 404, RK nevolat. Cena: 
590 000,- Kč
* Prodám DB 2+1, výměra 47 m2 v  Náchodě 
na  Plhově, plastová okna, opravený výtah. Tel. 
777 602 884, RK nevolat. Cena: 650 000,- Kč
* Pronajmu prostorný, světlý byt o  dispozici 
3+1 (102 m2) umístěný ve 3.NP zděného cihlové-
ho domu, v centru obce naproti gymnáziu v Ná-
chodě. Kauce podmínkou. Tel. 777 602 884, RK 
nevolat. Cena: 5 500,- Kč/měs.+služby
* Pronajmu hezký, světlý byt o dispozici 3+1 (92 
m2) umístěný ve 2.NP zděného cihlového domu, 
v  centru obce Náchod v  ulici Raisova - Husův 
sbor. Kauce podmínkou. Tel. 777  602  884, RK 
nevolat. Cena: 5 400,- Kč/měs.+služby
* Pronajmu dlouh. nadstan. mezonetový byt 
4+1, 103m2 ve  3.NP v  nově zrek.domě v  NA, 
Šafránice, 2x koupelna, WC. Náj. 7.000,-Kč + el. 
+ voda + topení + kauce, tel. 608 903 050
** Pronajmu dlouh. byt 3+1s balkon, sklep, 74 
m2 ve 4.NP v Náchodě na Brance, pl.okna,. Náj. 
5.000,-Kč + inkaso 1.545,-Kč + el. + plyn + kauce, 
tel. 608 903 050
* Prodám v  Hronově v  zajímavé lokalitě RD 
3+1 s garáží, možnost půdní vestavby. Vytápění 
na plyn i tuhá paliva, udržovaná oplocená zahra-
da, ihned volné k nastěhování. Tel. 608 245 634
* Pronajmu 1+kk v Náchodě, Komenského ul., 
přízemní byt s oknem do dvora, kuch. linka, el.
topení + boiler + sporák. Nájem + energie celkem 
4.500. Kauce 4.000,-Kč. Tel. 773 974 100
* Prodám nebo pronajmu nově zrekonstruo-
vanou garsonku včetně nové kuchyně v Nácho-
dě ulice Pražská vedle Městského úřadu a garáž 
v Bělovsi. RK nevolat! Tel. 736 222 449
* Prodám zděný byt v v Náchodě 52 m2 v OV, 
Janáčkova ul.. RK NEVOLAT, cena 585 tis.Kč. 
TEL.:605 969 301
* Dlouhodobě pronajmu 2+kk v  cihlovém 
domě v klidné části Náchoda, volný ihned. Kau-
ce 10 tis.Kč. TEl.:737 211 973
* Koupím DB garsoniéru v Náchodě, platba ho-
tově. TEL.:604 699 888
* Pronajmu byt 1+kk Pražská ul. Náchod. Ná-
jem vč. el.energie všech služeb a  úklidu chodeb 
5500,-Kč. Dům i  byt je udržovaný. Kauce 11 
tis.Kč. Pronájem jen solidnímu zájemci. TEL.: 
776 141 603

* Pronajmu dlouhodobě 3+1 na SUN Náchod, 
nájem dohodou, kauce povinná, nebo vyměním 
za  2+1 nebo 1+1 v  Náchodě nebo Nové Město. 
K nastěhování ihned. TEL.:606 64 64 50
* Prodám DB 5+1 v  Náchodě na  Plhově, zaří-
zený, nová plastová okna, zateplený, luktrativní 
místo, cena dohodou. TEL.:77 66 44 022
* Pronajmu byt 2+1 s  balkonem v  Náchodě 
na  Pražské ulici 1532. Byt je funkční plně za-
řízeny.Cena 5000,-Kč + elektřina a  plyn.Volný 
od 1.6.2014. TEL.: 724 320 674
* Pronajmu byt 3+1 v  Novém Městě n.M. 
6000,- + elektr. Kauce nutná. Tel.732 215  575. 
RK nevolat
* Prodám byt 3+1 v OV 72m2 s balkonem 8m2 
v  Červeném Kostelci, Koubovka u  lesa. Klidné 
místo, nutno vidět. Tel: 775 614 253
* Prodám byt 1+1 v  o.v., 30,4m2, cihlový, Ná-
chod, Borská, nová plast. okna, kuchyň, zabu-
dované spací a úložné patro. Cena 600 000,-, tel. 
604 241 080.
* Pronajmu byt 1+1 a  2+1 v  Hronově. Tel. 
608 11 00 41

* Rádi bychom zakoupili rodinný domek 
na Náchodsku. Uvítáme dům se zahradou, umís-
těný nejlépe v  přírodě na  klidném místě. TEL.: 
606 587 025
* Prodám zahradu 426m2 s kompletně vyba-
venou chatkou 6x3,5 m na klidném a slunném 
místě v zahradní kolonii v Hronově - Velkém 
Dřevíči. Na  pozemku je 9 ovocných stromů, 
rybízy, jahody; v ceně je dřevěná zahradní lavi-
ce, el.sekačka, houpačka, pískoviště, venkovní 
posezení, zahradní nářadí, hadice, venkovní 
sprcha, slunečník + vybavená chatka, stáří 5 let 
(dřevěné patrové postele včetně matrací, roz-
kládací sedačka, stůl, kuchyňská linka, dřevo), 
v chatce je zavedena elektřina, pitná voda, užit-
ková voda je na pozemku. Znalecký odhad, list 
vlastnictví, cena k jednání: 120.000,-- Kč. Tel.: 
608 602 885.
* Pronajmu řadovou garáž v Náchodě u zimní-
ho stadionu. Tel.: 603 291 129
* Sháním RD nebo chalupu na  Náchodsku 
v  ceně do  2 mil. Kč. Menší opravy nevadí. Tel. 
604 336 337
* Prodám stavební parcelu 1500 m2 se zděnou 
chatou, výhled na  Náchod, celý den slunce. 
TEL.:602 145 222
* Domek v Náchodě Ikárie čp. 1143 vyměním 
za  byt na  Plhově od  vlastníka. Domek má 5 
místností, sociálka, dálkové vytápění. Nabízím 
po  dobu rekonstrukce bydlení ve  stávajícím 
bytě. Nebo domek prodám a  byt koupím. Tel. 
722 947 804

* Prodám hezký stavební pozemek 1076m2 
v  obci Slavoňov u  Nového Města n.Met, sítě 
na pozemku,asfalt příjezd včetně veř. osvětl. cena 
370 tis. tel. 775 182 793, RK NEVOLAT!
* Prodám stavební pozemek ve  Zlíči 2016 
m2, voda a  el. na  pozemku, ost. na  hranici, leží 
v  centru obce a  je oplocený. 850,-Kč/m2. TEL.: 
721 170 313
* Prodám st.pozemek 450 m2 s chatou v Nácho-
dě Pod Vyhlídkou, s výhledem na zámek a měs-
to. Voda a  elektrika zavedena, atraktivní místo. 
Tel. pouze SMS, ozvu se, 603  955  910, nebo e-
-mail: cernaiva@centrum.cz
* 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
* Prodám stavební pozemek v Polici nad Metují 
- Slunečná ul. o  výměře 742m2. Inženýrské sítě 
na hranici pozemku. Tel.605 590 073
* Prodám pozem. ke  stavbě RD. Nové Město 
n/M. tel. 608 026 429
* Prodám rodinný dům v  centru Hronova se 
zahradou. Pěkné klidné místo za náměstím. RK 
Nevolat. Tel. 608 748 973.

* Pronajmu malou kancelář (2x4m) s  výhl.do 
zeleně, + WC,v nově zrek. domě v NA, Šafránice. 
Nutno vidět. Náj.1.500,-Kč + 600 zál.na el., vodu, 
topení.+kauce., tel. 608 903 050.
* Pronajmu garáž v  Náchodě - Staré Město. 
Vhodné i pro obyvatele sídliště SUN, Lipí. Tel. 
724 261 369 (večer)
* Pronajmu vytápěnou výrobní halu se soc.za-
říz. ve  Vysokově, cca 250 m2. Nájem dohodou. 
TEL.:777 737 122
* Pronajmeme obchod na  pěší zóně v  Nácho-
dě ul.Strnadova cca 50 m2. Nájem 15000,-Kč. 
TEL.:777 737 122
* Pronájem kanceláře v Náchodě na Kamenici 
ve 2. patře s výtahem, WC a kuchyňkou k dispo-
zici. Velikost 28 m2 a 16 m2. Nyní výrazná SLEVA. 
Telefon 777 152 750 v pracovní dny
* Pronajmeme volné prostory pro provoz ka-
várny, jiných obchodních služeb nebo pohybo-
vých aktivit jako cvičení, fi tcentrum a  jiné služ-
by. 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

* Pron.dlouh. nadstan. byt 3+1 balk., sklep., 
76m2 v 1.NP v nově zrek. domě v NA, Šafránice. 
Náj. 6.000,-Kč + inkaso 2.500,-Kč + el. + kauce, 
tel. 608 903 050
* Pronajmu 1+kk v  centru Náchoda v  rekon-
struovaném RD - samostatný vchod a další vý-
hody. Vhodné pro studenty nebo jako kancelář. 
TEL.:732 624 413
* Dlouhodobě pronajmu garsonku 30m2 v klid-
né části Nového města n/M. Nájemné 3600,- 
měsíčně + energie. Kauce 15000,-Kč. V domě je 
kolárna, kočárkárna, sušárna prádla, připravený 
internet. Jen bezproblémovým nájemníkům. Tel 
608 323 373
* Pronajmu nově zrekonstruovanou garsonie-
ru v  cihlovém domě Nábřeží El.Krásnohorské 
Náchod. Kauce 10 tis.Kč. Volná ihned. TEL.:
737 211 973
* Pronajmeme byt 2+1 + kk (65 m2) v  centru 
Nového Města nad Metují. Nájemné 3000,-Kč. 
Tel. 776 224 358 - volat v pracovních dnech.

* Prodám DB 1+1 v  Náchodě na  Plhově, 
1.patro - 34 m2, plast.okna, nově zateplen, za-
chovalý stav. Nízké provozní náklady (2100,-
Kč). Cena 449 tis.Kč. TEL.:603 45 85 37

* Pronajmu byt 1+1 s  balkonem v  Nácho-
dě, nájemné 3350,-Kč + inkaso, kauce. Mobil 
732 309 415
* Pronajmu dlouhodobě slunný byt 3+1 v OV 
s  velkým balkonem ve  4.poschodí v  Náchodě 
sídl. Branka. Nájem 4000,-Kč + inkaso + voda. 
Kauce 10 000,-Kč. TEL.:722 135 026
* PRONAJMU BYT 2+kk V  HRONOVĚ. 
Byt o  velikosti 44 m2 je po  celkové rekon-
strukci ihned k  nastěhování. Cena 3.900,- + 
inkaso, kauce nutná. Tel. 602 133  173, Email 
renestarkov@seznam.cz
* Pronajmu nadstandardní byt 2+1 v  Čes-
ké Skalici. Povinná kauce. ROMOVÉ vítáni. 
TEL.:608 869 885
* Pronajmu 2+1 v Náchodě ul. Raisova. nájem 
4000,-Kč + energie + kauce 8 tis.Kč. Tel.775 
170 062
* Pronajmu byt 2+1 s  balkonem Velké Poříčí 
Na  Škvárovně 522, částeč.zařízený, po  doho-
dě vyklizený, nájem vč. služeb 8600,-Kč, Kauce 
15000,-Kč. TEL.:732 545 695
* Pronajmeme část.zaříz.byt 1+1 49 m2 v cent-
ru Náchoda. Nájem 2500,-Kč + inkaso. TEL.:606 
862 324
* Pronajmeme přízemní garsonku s  terasou 
do zahrady v Náchodě Bělovsi. Nájem 5000,-Kč 
/měs + energie. TEL.:777 737 122
* Pronajmu slunný byt 3+1 s  balkónem v  Ná-
chodě poblíž centra. Byt je po  celkové rekon-
strukci, nová koupelna s  rohovou vanou. Vyba-
vený je kuchyňskou linkou s vestavěným varným 
setem. Nájemné 5000,-Kč. Kauce 15000,-Kč. Tel. 
725 557 030 nebo 602 790 044
*Prodám v Hronově byt 1+1 s balkonem a ko-
morou, 42 m2, 3.patro, výtah. Nová kuchyň, 
sporák,lednice, nová plast.okna, nové lino. Letos 
nové zateplení + fasáda. Dobré parkování. Cena 
570 tis.Kč. TEL.:608 66 77 30/31
* Pronajmu garsonieru v  Hronově. TEL.: 
608 66 77 30
* 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 4+1 v Broumově, Pi-
onýrská 365, 7. podlaží, 87,93 m2. Cena Kč 449 
tisíc. Informace 491 521 523 a 733 131 189.
* Prodáme družstevní byt 2+1, 60,94 m2, 
po celkové rekonstrukci v Broumově, U Větro-
lamu 271, 1. poschodí. Cena Kč 449 tisíc. Info 
733 131 189.
* Koupíme byt v osobním vlastnictví v okrese 
Náchod výhradně ve správě SBD Náchod. Uveď-
te cenu, velikost bytu a  jeho vybavení, adresu 
a podlaží. Platba v hotovosti. Kontakt: gorceous@
seznam.cz
* Pronajmu byty 2+1, 2+kk cca 50 m2 Náchod, 
Plhovská 695 (nad Prodejnou KRAM jeanswear) 
po  kompletní rekonstrukci, nízké provozní ná-
klady. Kauce nutná. Volné od  VI/14. TEL.:777 
606 801
* Pronajmu velmi pěknou čistou a  téměř za-
řízenou garsoniéru u  Rubeny v  Náchodě cena 
3500,-Kč + inkaso. Kauce nutná. Tel. 608 888 141
* Prodám byt 3+1 v  OV 59 m2 + 7 m2 sklep 
Náchod, Českoskalická 252, dům je dobře udr-
žovaný, plastová okna, nové vchod.dveře, nové 
schránky. Cena 890 tis.Kč. TEL.:608 125 310
* Dlouhodobě pronajmu 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 
6 300,- Kč + inkaso, vratná kauce 18 000,- Kč. Tel. 
602 222 677
* Prodám nebo pronajmu byt na Plhově u kou-
paliště, 2+1, OV, dům po  rekonstrukci. Cena 
prodeje dohodou, nájem 5000kč + služby. RK 
nevolat. Tel. 776 014 071
* Prodám zděný družstevní byt 3+1 + komora 
- 70,25 m2, 2 NP ve Žďárkách (4km od Hrono-
va). K bytu náleží balkon, 2 sklepy, 1/4 půdy, za-
hrádka s krbem. Byt je po celkové rekonstrukci 
(vč. elektriky, vody, topení, oken, vchod. dveří, 
balkonu) V  obci je škola, školka, obchod. Tel. 
776 267 371
* Prodám pěkný slunný byt s balkonem v OV 
2+1 64m2 I. kat, Běloveská ul. Náchod. Dům je 
po  celkové revitalizaci, zateplený, nová plastová 
okna, eurovýtah, bezbar.přístup. Volný ihned. 
Cena 849 000,- Kč. Tel: 734 102 513

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY

PRODÁM

KOUPÍM

RŮZNÉ

BYTY

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

AUTO - MOTO

NÁCHODSKO
776 353 038

Koupím starou krejčovskou 
pannu i poškozenou.

Tel.: 608 10 38 10
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DŮVĚŘUJTE TRADICI A ÚSPĚŠNOSTI

* Dukelská 662, N.Město n/Met., Tel.: 491 470 926, 602 204 002
* Palackého 83, Náchod, Tel.: 491 424 508, 603 165 971, 604 756 688
* T.G.M. 126, Č.Skalice, Tel.: 602 204 002
* Sokolská 267, Č. Kostelec, Tel.: 739 992 990, http://idealnet.cz

DAVER s.r.o 
- realitní kancelář

Jásenná u Jaroměře-Chalupa (3+1) s bazénem a poz.3.160 m2...1.490.000,-Kč,Č.Skalice-autokemp Rozkoš-prodejní stánek (44m2) ...260.000,-Kč
Náchod-ul.Bílá-Kompl.rekonstr.byt 3+1,OV,zděné jádro,rozvody...950.000,-Kč, Lipí u Náchoda-Zděná,rekonstr. garsonka (36 m2) ...2.900,-Kč/měs.
Sviniš�any u Č.Skalice-Starší RD s garáží a poz.2.048 m2...850.000,-Kč,Náchod-Karl.nám.-Pronájem nového zděného bytu 3+kk ....5.500,-Kč/měs.
Hronov-Na Příčnici-RD (4+kk) s obyt.podkrovím,klid.místo...1.990.000,-Kč, Č.Skalice-Větší RD (5+1) s garáží u náměstí .. 1.290.000,-Kč k jednání
Náchod-Velká zděná chata (i k bydlení),poz.2.086 m2...dohodou, Lipí u Náchoda-Novostavby energet.RD,slunné pozemky 1000 m2 ....od 1,29 mil.Kč
N.Město n/M-ul.U Lípy-Velký ŘD z r. 1991-3 obyt.podlaží+podkroví...3,2 mil.Kč,Teplice n/M-RD z r.1989 s 2 byty po 90 m2+suterén ....2.490.000,-Kč
N.Město n/M-Na Bobečku-Zděná chata s oploc.pozemkem 403 m2..400.000,-Kč, N.Město n/Met-Malecí-Družst.byt 1+1 (35 m2),1.patro..489.000,-Kč
N.Město n/M-u náměstí-RD (4+1) se zahradou,histor.část...700.000,-Kč, Č. Skalice-Pronájem bytů 2+1 a 2+kk,1.patro,se službami ...7.500,-Kč/měs.
N.Město-u centra-Zděný byt 3+1 OV,90 m2,balkon...1,1 mil.Kč, Č.Kostelec-Špinka-Rekr. chata s pozemkem+el.přípojkou-poblíž vody ....290.000,-Kč
Police n/Met.-V.Ledhuje-Byt 3+1,OV,66 m2 ,7 NP,panel.dům,plast.okna..565.000,-Kč, N.Hrádek-Chatka s poz.k výstavbě RD-1.048 m2 ...199.000,-Kč
Trutnov,Náchod,N.Město n/M,Jičín-Střevač,Slavoňov,Jestřebí,Bohuslavice,Provodov,Č.Skalice,Roheničky,Miskolezy,poz.ke stavbě RD .... od 180 Kč/m2

 

TAXI DRAŠNAR

TEL. 602 455 455

Údržba zahrad
- kácení, prořez dřevin

- stříhání živých plotů 

- úpravy terénů i zednické práce

- úklid zahrady, odvoz větví, listí a trávy

- pracujeme stále i víkendy

Rozumné ceny.  TEL.:737 564 496

OCHRANNÉ NÁSTŘIKY 
PODVOZKŮ A DUTIN VOZIDEL
Možnost volby různých druhů materiálů

Ceny dle velikosti vozu 
a použitého materiálu
TEL: 776 227 724 

6 let zkušeností!

Nátěry střech, okapů, žlabů, 
dřevěných štítů a podhledů 
domů. Spolehlivě, se zárukou. 

Tel.605 364 450

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

Zámecký hotel 
v Náchodě 
PŘIJME 

BRIGÁDNÍKA/CI 
Částečná praxe nebo 

zkušenost nutná
TEL.: 604 89 39 39

SEZNÁMENÍ
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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.

Nový občanský zákoník 16.

 Nejvýznamnějším průvodním je-
vem manželství v  majetkové sféře 
je vznik společného jmění manželů 
(SJM). Tento režim zaniká rozvodem. 
SJM spočívá zjednodušeně řečeno 
na pravidlu, že co za trvání manželství 
nabude některý z manželů, je společ-
né a  tvoří SJM. Tato základní zása-
da má mnoho výjimek. Výlučně jen 
jednoho z  manželů je např. majetek 
sloužící pouze k jeho osobní potřebě 
(oblečení, apod.), při nabytí darem, 
dědictvím, za  náhradu nemajetkové 
újmy, při nabytí souvisejícím s  jeho 
výlučným majetkem, atd. V  těchto 
případech bude majetek stále jen jed-
noho z manželů a nebude se tedy při 
rozvodu vypořádávat. NOZ přinesl 
výslovnou úpravu otázky zisku z ma-
jetku jednoho manžela – ten náleží 
také do SJM. Obdobná pravidla platí 
pro dluhy, i ty vzniklé za trvání man-
želství jsou společné. U nich je však 
také výjimka. SJM netvoří dluh, který 
převzal jen jeden z manželů bez sou-
hlasu druhého, aniž se přitom jednalo 
o obstarávání běžných potřeb rodiny. 
Pokud se manžel takto sám zadluží, je 
nutné, aby druhý z manželů vůči věři-
teli takového dluhu namítl nesouhlas 
s  dluhem. Pokud tak neučiní, bude 
možné při výkonu rozhodnutí (exe-
kuci) postihnout celé SJM, nikoliv 
jen podíl připadající na zadluženého 
manžela.
 Pokud se v  manželství schylu-
je k  rozvodu, je možné písemně se 
dohodnout na  majetku resp. vypo-
řádání SJM před rozvodem (pak lze 

využít i  tzv. smluvený rozvod – viz 
předcházející články), po  rozvodu, 
nebo dojde k  vypořádání soudem 
(na  návrh jednoho z  manželů) či ze 
zákona. Nejjednodušší je samozřej-
mě se na  vypořádání SJM dohod-
nout, vypořádací podíl nastavit dle 
reálných možností třeba i  formou 
splátek. Dohoda mezi rozvádějícími 
nebo rozvedenými manželi ale není 
u mnoha rozvodů z principu možná. 
Soud vychází při vypořádání z  toho, 
že podíly obou manželů jsou stejné. 
Každému pak nahradí to, co ze svého 
vynaložil na  společný majetek a  na-
opak zohlední to, co ze společného 
bylo vynaloženo na majetek jednoho 
z  manželů. NOZ pak toto pravidlo 
výslovně upravuje i co do případného 
snížení či zvýšení takových „vnosů“. 
Soud při vypořádání zohlední i péči 
o  domácnost a  potřebu nezaopatře-
ných dětí. Velkým rizikem je spoléhat 
na zákonný režim vypořádání, který 
je automaticky po třech letech od zá-
niku SJM. Ten má sice jasně daná pra-
vidla, nicméně pokud jeden z  man-
želů např. den před uplynutím této 
doby podá k soudu žalobu na vypo-
řádání, bude nárok druhého manžela 
na  vypořádání protihodnot (které si 
ponechal druhý manžel) promlčen 
a v konečném důsledku bude jen on 
povinen platit vypořádací podíl ne-
hledě na to, že po rozvodu mu mohlo 
zbýt mnohem méně.

JUDr. Jan Dostál, advokát
advokátní kancelář 

JUDr. Renaty Dobývalové

Společné jmění manželů, 
jeho vypořádání a NOZ 
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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 a okolí

Tel.: 728 386 034

NALOŽTE NÁM 

CO UNESEME
Provádíme zemní práce 

smykovým nakladačem BOBCAT.

Nakládání a rovnání 

zeminy a jiných 

sypkých materiálů.

Vytrháváme 

kořeny.

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.

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.

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz
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OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

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

• Úvěry
• Hypotéky

• Pojištění aut
• Pojištění životní

INSIA Náchod, Hrašeho 13
Tel: 603 196 318
www.insiana.cz

LOJZA A PAVEL

LEVNĚ A BEZPEČNĚ
24 hodin denně

777 009 323 Náchod a okolí

TAXI

KUŘICE
Ve stáří 17 týdnů, barva červená a černá

Chovatelské potřeby

Červený Kostelec
Prodej 5. 6. 2014

Tel. 491 461 414   mob. 774 197 388

nutno

objednat

* 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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KUCHAŘ / KA 
Hotel TOMMY v Náchodě – Babí, hledá kuchaře / kuchařku. 

Hledáme kuchaře se zájmem o obor a znalostí moderní gastronomie. Praxe podmínkou. 
Požadavky: vyučen nebo maturita v oboru, profesionální přístup, chuť učit se novým 

věcem, turnusový krátký dlouhý týden. 
Nabízíme: práci v mladém kolektivu, rozšíření znalostí moderní gastronomie, kariérní 

růst, personální ubytování, zajímavé fi nanční ohodnocení 15. – 20. tis. + odměny 
po zapracování. Nástup možný ihned popř. dle dohody. 

Zájemce – prosím zaslat životopis s kontaktem na adresu: 
e-mail: info@hotel-tommy.com  popř. volejte na tel. 602 138 333. 

Den nezávislosti
 Občanské sdružení CESTA Náchod  
a  Lotři Hronov Vás v  sobotu 14. 6. 
2014 srdečně zvou na odpoledne plné 
her, soutěží a atrakcí, které proběhne 
v parku A. Jiráska v Hronově od 14:00 
do  18:00 hodin. Den nezávislosti 
chce ukázat, že lidé s  hendikepem 

se chtějí a  mohou bavit stejně jako 
zdraví lidé. Přijďte si vyzkoušet jíz-
du na  koni, na  handbiku, raft ová-
ní na řece a  střelbu z  luku. K vidění 
budou šermíři, hasiči a  policejní psi 
v akci. Vstupné dobrovolné. Více in-
formací na  www.spolecnysvet.com.

Z Meziměstí 
do Mieroszóva
můžete jet autem, na kole... Může-
te tam také běžet a  to v rámci po-
pulárního silničního běhu, který 
se uskuteční 1. června se startem 
na  české straně. Základní trasa 
je dlouhá 11,5 kilometrů. Vojáci 
a  studenti neběží polovic. Ovšem 
senioři a  ženy mohou počítat se 
zkrácenou délkou tratě – 8,8 kilo-
metrů. Dodejme, že trasa závodu 
vede skrze český Vižňov a  polské 
Nowe Siodlo. 

REKVALIFIKA ČNÍ KURZY V OBORECH
kosmetika, pedikúra, manikúra, nehtová 

modeláž, vizážistika, stylistika, kadeřnice, masér 
a další nástavbová studia v příslušných oborech

NOVÉ STUDIJNÍ OBORY
design, image, ortopedie, zdravý životní styl 

a dietologie

tel.: 605 985 515
www.kurzypedant.cz

www.rekvalifi kacepedant.cz

„Na Špince přes 
Špinku“ 
 Na rybníce Špinka u Červeného 
Kostelce se 21. června uskuteční 
již druhý ročník plaveckého ma-
ratónu. Jeho pořadatelem je Oddíl 
dálkového a zimního plavání SK 
– Výtahy Náchod Metujští tygři. 
Start závodu (na tratích dle věko-
vých a dalších kategorií - v délkách 
1000, 1500, 3000 metrů) je u Baru 
Keliš (200 metrů od hráze) v 10.00 
hod. Prezentace závodníků od 8.00 
do 9.45 hod. Do závodu se můžete 
přihlásit (do 15.6.) na elektronické 
adrese: martin.cerny@me.com.cz, 
mobil 777 912 890. Startovné činí 
150 Kč. 
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www.pinkreality.cz

PINK REALITY, s.r.o.

Komenského 314

547 01 Náchod

... je Vám blíž

PINK REALITY s.r.o. Vám nabízí:

• ZDARMA tržní odhad Vaší nemovitosti

• VIP SLUŽBA osobního makléře

• ZDARMA advokátní úschova kupní ceny

• VÝKUP NEMOVITOSTÍ do 24 hodin

• ŘEŠENÍ exekucí a zástav

• ZDARMA umístění na realitní servery

800 400 900Volejte zdarma
po - pá  9 - 17 hod.

č. inzerátu 

350.000,- KčCena:

RD Velké Petrovice (NA)
Částečně podsklepený RD se zahradou. 
Sklep, podkroví, chlév. CP 443 m2.

N968č. inzerátu 

1.690.000,- KčCena:

RD Hronov
RD 4+1 + garáž a zahrada. Komora, předsíň, 
garáž, sklad paliv, půda. CP 549 m2.

N6203č. inzerátu 

999.000,- KčCena:

Byt 3+1 Dobruška 
Prostorný DB 3+1, CP 76 m2. Komora, lodžie, 
sklep, plastová okna, 6.NP, výtah.

N6081 Řádková inzerce

 

 
Byt 3+kk Horní Radechová č. N5804
CP 70 m2, 599 000 Kč
Byt 3+1 Hronov č. N6182
CP 71 m2, 690 000 Kč
Pronájem ordinace č. N5783
Rychnov n. Kn., CP 54 m2, 4 500 Kč / měs.
Kom. areál Lukavice, okr. RK č. N5892
CP 10.829 m2, 12 000 000 Kč
RD Bílý Újezd, okr. RK č. N5346
CP 1.031 m2, 2 075 000 Kč
St. pozemek Česká Skalice č. N3992
CP 54.995 m2, 300 Kč / m2

Byt 1+1 Náchod
DB 1+1, CP 40 m2. 6. patro. Plastová okna. 
Byt v původním, udržovaném stavu.
Cena: 500.000,- Kč
č. inzerátu: N4788ti

Inzerce ECHO Nachod 5b-2014.indd   1 23.5.2014   16:28:42
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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“

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
NÁCHOD

 pro společenství vlastníků 
    jednotek vč. ekonomiky  
    (účetnictví)

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

KOMPLEXNÍ 
SPRÁVA

PŘIVEZE ZE SVĚTA KONEČNĚ ZLATO?
 V sobotu 10. května 2014 se konalo 
v  Hostinném Mistrovství České re-
publiky v benchpressu, které pořádala 
profesionální  asociace WPC. Závody 
byly součástí nominace na  Mistrov-
ství světa, které proběhne v listopadu 
v Miami. Samozřejmě nesměl chybět 

Jiří Havrda, který startoval ve váhové 
kategorii do  140 kg a  vzepřenými  
352,5 kg se stal absolutním vítězem, 
jelikož „dal“ nejvyšší váhu v  České 
republice. Závodu v  Hostinném se 
zúčastnil jako člen Power Bull klu-
bu Náchod. A  tentokrát nebyl sám. 

Z  Náchoda přijelo celkem 14 borců 
a  ve  svých kategoriích se skvěle pre-
zentovali.  Michal Ungrád v kategorii 
Master ( veteráni) bez dresu vzepřel 
172 kg a  získal 1. místo. Ve  váhové 
kategorii do  125 kg si skvěle vedl Jiří 
Hájek, který vzepřenými 160 kg ob-
sadil 3.příčku. Pro oba to byla jejich 
sportovní premiéra a právem na sebe 
mohou být hrdi.  Stejně jako Vlasti-
mil Kužel, který ve  váhové kategorii 
do 125 kg vzepřel bez dresu  222,5 kg 
a  zaslouženě si odvezl zlato. Úspěch 
slavil v  Hostinném i  Tomáš Jirků 
ve váhové kategorii do 125 kg, kdy bez 
dresu vzepřel 205 kg  a  skončil na  2.
místě. Milan Suk v  kategorii Master 
obsadil 5.místo. Smůlu měl trochu 
Karel Mikeš, kterému sloučili pořa-
datelé kategorie a  proto za  svůj vý-
kon získal pouze 4.místo, zatímco 
podle kategorií byl skončil na  skvě-
lém 2.místě. Stejně jako Vašek Balcar, 

který si odnesl cenu za 5.místo. Ne-
jde, nežli konstatovat, že hoši z  Po-
wer Bull klubu si vedli opravdu vý-
borně a  všem patří uznání za  jejich 
výkony. Klub Power  Bull Náchod si 
právem odvezl ocenění za  nejlepší 
klub mezi všemi.
 A  co plánuje Jirka Havrda na  pří-
ští měsíce? Poloprofesionální fede-
race WUAP pořádá v  říjnu závody 
v  Rakousku, kterých by se Jirka rád 
zúčastnil, v létě plánuje účast na me-
zinárodních pohárových závodech 
a  vyvrcholením  sezony by mělo být 
Mistrovství světa v Miami. Odkud by 
si Jiří konečně rád přivezl  zlato.
 Závěrem by Jirka rád poděkoval 
všem, kteří  jeho a celý tým podporují:  
LITO – trans s.r.o. – T.Dušek Dobří-
chovice, Mošna a.s. Červený Kostelec, 
Cestovní kancelář NIKI Petr Pultar, 
Bar SKÁLA Trutnov – Náchod, Ma-
gic English, v.d. Sněžka Náchod, MS 

nářadí Náchod. A  samozřejmě Jirka 
nepřestane být vděčný své manželce 
Lence za trpělivost a podporu…..

Připravila Laďka Škodová, 
foto archiv Power Bull Náchod

Power Bull team Náchod – nejlepší mezi všemi
Jirka s Kamilem Grimem po vítězném 
výkonu

GMS Racing team - 2. místo v  absolutním 
pořadí a 1. místo ve skupině E2-SS
(35 Rampa Internacional da Falperra a Subida al Fito)
 V letošní sezóně je 2. místo v abso-
lutním pořadí nejlepším výsledkem 
českého pilota v  seriálu Mistrovství 
Evropy.
 Miloš Beneš je v  současné době 
jediným českým pilotem, který drží 
krok s evropskou špičkou v kategorii 
E2 - nejrychlejších speciálů v  závo-
dech automobilů do vrchu.
 Miloš Beneš (Osella FA30/Zytek) - 
GMS Racing team - jel závod v rámci 
Mistrovství Evropy závodů automo-
bilů do vrchu na Pyrenejském poloo-
strově v Portugalsku a ve Španělsku.
 V  Portugalsku měl Miloš Beneš 
problémy s  převodovkou. Úprava 
podvozku Oselly zvýšila sice rychlost 
Oselly v některých úsecích tratě o 15 
km/h a  tak se převodovka musela 
nastavit na  maximální rychlost 260 
km/h, ale řazení nefungovalo jak by 
mělo.

Absolutní pořadí Portugalsko:
1. Faggioli, 2. Bormolini, 3. Liber, 4. 
Beneš
 Ve Španělsku se podařilo odstra-
nit závadu na převodovce a poprvé 

v letošní sezóně mohl jet Miloš Be-
neš závod bez technických problé-
mů. To se ihned projevilo ve výsled-
kové listině.
 Miloš Beneš obsadil 2. mís-
to v  absolutním pořadí a  1. místo 
ve skupině E2-SS.

2. závodní jízda:
1. Faggioli  2,31.109, 2. Beneš 
2,34.302, 3. Bormolini 2,37.013

Absolutní pořadí Španělsko:
1. Faggioli, 2. Beneš, 3. Vilariňo, 4. 
Bormolini, 5. Liber

Skupina E2-SS:
1. Beneš  25 bodů, 2. Bormolini 
18 bodů, 3. Liber 15 bodů
Příští závod: Ecce homo Šternberk 
7.-8. 6. 2014.     
 
 text a foto: Roni Dietrich
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