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červen 1882, v troskách hradu Vizmburk 

nalezen poklad grošů z doby Václava II.

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.)

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 

Ve Stepíku cvičíme, tančíme a vyhráváme
 Letošní soutěžní sezóna začala pro 
závodní týmy Stepíku Nové Město 
nad Metují koncem března ve  měs-
tě Nymburk. V  zahajovacím závodě 
turné Bohemia Aerobic Tour získala 
děvčata v konkurenci 150 týmů z celé 
ČR jednu zlatou a 3 stříbrné medai-
le. V  dalších kolech tohoto turné 
dokázaly soutěžní týmy s  letošními 
skladbami vyhrát ve svých kategori-
ích ještě 9x. Před závěrečným fi ná-
lem, které se koná v Kutné Hoře, jsou 
týmy Stepíku na  vedoucích místech 
celé Tour. Z dalších soutěží, kterých 
jsme se účastnili je to například Per-
níková kopretina v Pardubicích nebo 
II. Výkonnostní třída fi tness týmů 
v Lounech. 

 Stepík vystupuje také na  různých 
společenských a  kulturně-společen-
ských akcích. Letos poprvé byla nabíd-
ka kroužků pro děti a mládež doplněna 
o  taneční hodiny moderního a  spole-
čenského tance.  Obě hodiny jsou ur-
čeny pro děvčata a chlapce od 8 let. 
 Děti, které by chtěly cvičit nebo 
tančit ve Stepíku Nové Město nad Me-
tují mohou přijít v  pátek 20. června 
2014 od 17. – 18. hodin do tělocvičny 
PC v Novém Městě nad Metují, Ma-
lecí 585. Otevíráme Taneční a  pohy-
bovou průpravu (4 – 6 let), Soutěžní 
týmy aerobiku (7 – 15 let), Pompony 
– komerční aerobik (7 – 15 let), Zum-
bu (6 – 15 let), Modern Dance (8 – 15 
let) a Společenské tance (8 – 15 let).

Barunka Ficencová je přebornicí 

České republiky 
 Minulou sobotu proběhlo v Brně 
první fi nále ze série republikových 
soutěží v  sokolské všestrannosti, 
a to přebory mladšího žactva I a II 
kategorie. Ze Sokola Náchod od-
jela s  družstvem mladšího žactva 
I  jako nejlepší závodnice této kate-
gorie osmiletá Barunka Ficencová 
( na  fotografi i s  medailemi). Svůj 
závod začala v  sobotu sportovní 
gymnastikou, kde zvítězila a  vybo-
jovala zlatou medaili, pokračovala at-
letikou a opět se umístila na prvním 

místě. Velmi dobrými výkony se 
zajistila již od  prvního závodu ve-
dení v celé soutěži. V neděli soutěž 
pokračovala závodem v plavání, kde 
Bára obsadila krásné 6. místo. Stala 
se tak vítězkou celé soutěže v sokol-
ské všestrannosti. K  tomuto titulu 
přeborníka přidala ještě čtvrtou zla-
tou medaili v soutěži družstev. Čtyři 
děvčata a čtyři chlapci župy Podkr-
konošské Jiráskovi přivezli z  Brna 
celkem 25 medailí a zvítězili v obou 
kategoriích.  (red)

Dřevosochaři ve Chvalči
 U příležitosti oslav 50 let od spo-
jení obcí Chvaleč a  Petříkovice 
v  trutnovském okrese probíhal  
v sobotu 7.června 2014 ve  Chvalči 
bohatý kulturní  program pro děti 
i dospělé. Tamní fotbalové hřiště se 

hemžilo  atrakcemi, nechyběla ani  
přehlídka  hasičské techniky. Sou-
částí programu byla i  ukázka prá-
ce dřevosochařů.  Řezbáři většinu 
svých prací věnovali místním hasi-
čům.  Foto Laďka Škodová

Přijme na HPP

PORADCE PRO FIREMNÍ 

KLIENTELU

• Fixní mzda
• Objemové bonusy
• 5 týdnů dovolené
• Stravenky
• Zaměstnanecké slevy
• Vhodné na plný 

  i částečný úvazek

Požadujeme:
• Prodejní dovednosti
• Komunikativnost
• Znalost práce na PC
• Praxe v telefonním 
  prodeji vítána!

Životopisy zasílejte na email 

zamestnani@alphaduct.cz

Čistý Hronov
 Město Hronov obsadilo třetí 
příčku (v kategorii měst nad 2001 
obyvatel) v krajském projektu Čistá 
obec, čisté město, čistý kraj. Součástí 
ocenění je i částka 40 000 Kč, kterou 
hronovská radnice hodlá použít na 
další zlepšení třídění odpadů v lo-
kalitě. 

Výstavba kanalizace
 V Červeném Kostelci začala jedna 
z důležitých a dlouho plánovaných 
investičních akcí. Jedná se o výstav-
bu kanalizace, která odvede splašky 
z lokality Bohdašína k červenokoste-
lecké čistírně odpadních vod. Akce 
by měla být skončena na konci léta 
2015. Objem prací je předpokládán 
ve výši 10 milonů Kč.   
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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.

Smetanová jahodová zmrzlina
800g jahod, 450g cukru krupice, 400ml smetany 33%, 400ml mléka, vejce

Jahody umyjeme, rozmixujeme nebo propasírujeme přes síto. Poté smícháme 
s cukrem a necháme chvíli odstát.
 Vejce vyšleháme ve vodní lázni na teplotu cca 45°C a poté necháme odstát.
Smetanu a mléko necháme pasterovat na teplotu 60°C po dobu cca 30 minut. 
Přidáme ve vodní lázni vyšlehané vejce.
 Poté necháme částečně ochladit na  teplotu cca 30°C a  přidáme jahodovou 
směs. Necháme důkladně promíchat, přibližně 15 minut.
 Poté přepustíme do chladící části, kde hmotu postupně chladíme, našlehává-
me a mrazíme na teplotu cca -5°C.

Krásné léto Vám přejí a text připravili David Jeřábek a Mgr. Tereza Jirásková, 
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o.

Venkovská usedlost v obci Bohuslavice s pozemky o výměře 45 565 m2 .............................. 1 300 000,- Kč
Poloroubená chalupa po částečné rekonstrukci ve Velkých Petrovicích ..................................... 770 000,- Kč
Zděné, venkovské stavení ve Velkém Dřevíči, garáž, dílna, spižírna, zahrada .......................... 449 000,- Kč
Rodinný dům, 2 bytové jednotky, dílna, garáž, zahrada v Hronově ...................................... 2 200 000,- Kč
Rodinný dům v Novém Městě n/Metují – Krčíně, 2 patra, zahrada, garáž ............................ 2 895 000,- Kč

www.realityeu.com 
info: 777 602 884

EU - TIP Rekonstruovaný dům s novou fa-
sádou v Otovicích na Broumovsku. 
K domu patří udržovaná zahrada, par-
kování v garáži. Elektřina, vodovod + 
studna, odpady do jímky, bojler, krbová 
kamna + přímotopy. Pozemek o výměře 
1274 m2.Cena: 1 100 000,- Kč

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 24. června 2014 uplyne 5 let, 

kdy nás navždy opustil 

pan Jaroslav Vítek z Vysokova.

Vzpomínají bratři a přátelé

VZPOMÍNKA
Dne 17. června 2014 vzpomeneme 10. výročí, 

kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, 
tatínek a dědeček, 

pan Josef Křeček z Náchoda.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Rodina

Dne 20. června 2014 uplyne 10 smutných let, 
co nás navždy opustil 

pan Vítězslav Zeidler z Náchoda.

Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu prosím 
tichou vzpomínku. Stále nám chybíš!

vzpomínají manželka a děti s rodinami

Dvě otázky pro pana Pavla Nováka, ředitele SBD 

Náchod na téma Tepelné hospodářství Broumov 
 V  současné době je v  Brou-
mově diskutováno odpojová-
ní bytových domů od  tamního 
Tepelného hospodářství. Mohl 
byste tuto záležitost komentovat 
ze strany SBD Náchod?
 Předně bych rád zmínil, že SBD 
Náchod rozhodně není ortodox-
ním  zastáncem a  prosazovatelem 
odpojování domů od  CZT, neboť 
jsme si vědomi, že ne ve všech pří-
padech je štěpení zdrojů vytápění, 
po technické, ekonomické a provoz-
ní stránce, tou nejvhodnější cestou. 
Případ Broumova je však z  mnoha 
pohledů specifi cký. Nespokojenost 
členů našeho družstva - obyvatel 
města Broumova s  fungováním 
místního Tepelného hospodářství, 
co by společnosti založené městem 
Broumov, v  posledních mnoha le-
tech narůstala až do dnešních, tak-
řka gigantických rozměrů. A jelikož 
primárním posláním družstva je 
hájit oprávněné zájmy svých členů, 
tak jsme za  uplynulých minimál-
ně pět let, iniciovali řadu schůzek 

a  jednání s  vedením města a  Te-
pelného hospodářství, od  kterých 
jsme si slibovali, že povedou k hle-
dání všestranně přijatelných řešení 
v otázkách ceny tepla, optimalizace 
nákladů TH a  vyjasnění některých 
přinejmenším sporných položek 
účtovaných do  ceny tepla. Bohu-
žel veškeré snahy našeho družstva 
o uklidnění situace mnoho úspěchu, 
u některých minulých i současných 
představitelů města, nezaznamenali. 
Dalo by se i říci, že se projevila i jis-
tá míra nezájmu a neochoty cokoliv 
zásadně měnit, což zcela oprávněně 
v  členech našeho družstva vyvola-
lo přesvědčení, že kdosi na  radnici 
nepochopil, že hlavním posláním 
města je služba občanům a  ne ge-
nerování zisků prostřednictvím 
dceřiné společnosti a  to na  úkor 
peněženek vlastních občanů. Celá 
věc pak eskalovala nepochopitel-
ným odvoláním tehdejšího ředitele 
TH p. Marka, který jako jediný měl 
evidentní snahu o  celkové zlepšení 
situace a  zároveň měl připravenu 

řadu smysluplných úsporných pro-
jektů a  opatření. Veškeré tyto sku-
tečnosti vedly k fi nálnímu společné-
mu rozhodnutí vedení SBD Náchod 
a zástupců našich členů v Broumově 
na  sídlišti Spořilov k  odtržení na-
šich bytových domů od  CZT a  vy-
budování vlastních alternativních 
domovních zdrojů tepla.

 Téma je diskutováno napří-
klad v Broumovských novinách 
a bude pravděpodobně i jedním 
z  bodů jednání broumovského 
zastupitelstva v  červnu t.r. Byl 
byste připraven tuto záležitost - 
z pohledu SBD Náchod vysvětlit 
obyvatelům Broumova přímo 
v  rámci jednání městského za-
stupitelstva?
 Se svojí aktivní účastí na červno-
vém jednání zastupitelstva města 
Broumova počítám.

Děkuji za Vaše odpovědi
Laďka Škodová, ECHO

„Speciálka 

v Jaroměři“
 Příslušníci speciální pořádkové 
policejní jednotky z Prahy cvičili 
v  nedávné době v  Jaroměři. Jed-
nalo se o reálné simulace narušení 
veřejného pořádku demonstranty 
atd. Cvičení se zúčastnila téměř 
tisícovka osob. Podobná akce 
s názvem „Městské násilí Josefov“ 
se uskutečnila v  této lokalitě  již 
v roce 2010.  

Tajemný 

Ostaš
 je název komiksu, který roz-
šiřuje nabídku upomínkových  
předmětů a  publikací Infocentra 
Broumovska. Jeho autorem je Jiří 
Kopecký junior. Cena komiksu je 
100,-Kč.  

Škola za 
starých časů
 Městské muzeum v  Novém 
Městě nad Metují vás zve na výsta-
vu s názvem Škola za starých časů.
Spěchat nemusíte, protože výstava 
potrvá až do 28. září. Otevřena je 
každý den – kromě pondělí.

Registr kol
 Město Červený Kostelec zahá-
jilo spolupráci s centrálním regis-
trem jízdních kol CEREK. Cílem 
projektu je vytvoření celonárod-
ní databáze jízdních kol a  jejich 
majitelů. Registr by měl pomoci 
snížit zejména počty „bycikl – 
krádeží“. Cesta do  registru jízd-
ních kol vede skrze internetové 
rozhraní na adrese www.cerek.cz 

VZPOMÍNKA
Ne, neplačte, že odešli jsme, ten klid nám přejte.

Buďte tu šťastni, mějte se rádi a s láskou na nás vzpomínejte.

Dne 14. června 2014  uplyne 
1 smutný rok, kdy nás navždy 

opustila naše drahá maminka, 
babička a prababička, 

paní Alena Martincová.

Dne  26. prosince 2014 vzpomeneme 
2. smutné výročí, kdy odešel náš 

drahý tatínek, dědeček a pradědeček, 

pan Antonín Martinec.

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Dcery a vnoučata s rodinami 

a pravnoučata

Noc kostelů 2014
 Když v pátek 23. 5. večer začaly 
v Černčicích zvonit zvony, někteří 
se asi při pohledu na hodinky di-
vili. Vždyť bylo 7 hodin a ne 6, což 
je hodina, kdy se v této vesničce 
každý den pravidelně zvoní. Mno-
ho lidí však v tomto čase spěchalo 

za zvukem zvonů směrem ke kos-
telu sv. Jakuba staršího, kde - jak 
dobře věděli - právě začínala Noc 
kostelů. Černčice už tuto akci za-
žívaly potřetí a o její úspěšnosti 
svědčí plný kostel lidí a celá řada 
vystupujících.  (red)

Inzerujte v Polsku 602 103 775

Poděkování
Dne 3. června 2014 zemřel 

pan Radko Prouza 
z Hronova.

Touto cestou děkujeme za 
krásná slova útěchy panu faráři 
Kittovi a také všem, kteří  nám 

projevili soustrast nad jeho 
odchodem.

Manželka Věra s rodinou



 U železniční vlečky koncent-
račního tábora Osvětim – Bře-
zinka. V  pozadí hlavní strážní 
věž. Právě zde se natáčely scény 
známého snímku Schindlerův 
seznam.

 V  takových vagonech byli 
do  Osvětimi transportování  
Židé z  celé nacisty okupova-
né Evropy.   Do  vagonu se jich 
musela vejít rovná stovka. Už 
samotnou cestou vstoupily celé 
rodiny  do předpeklí…  
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Okénko 
energetického 
poradce 58. 

 Vážení věrní čtenáři mého okén-
ka, fi nišujeme s podklady k vyjed-
návání  o  ceně elektrické energie 
u domácností na rok 2015.
 Všech našich stávajících více jak  
500 klientů z  řad domácností, 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 zúčastnit 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 PRODLUŹUJEME PRO 
VELKÝ ZÁJEM DO 20. 6. 2014
 PLATÍ POŘÁD STEJNÉ PRA-
VIDLO: čím více se Vás zúčastní, 

tím lepší podmínky na  rok 2015 
vyjednáme.
 Proč platit za  totéž mnohem 
více? Nevidím jediný rozumný 
důvod proč ano. Vy ho vidíte …? 
A  ještě navíc zdarma každoroční 
servisní služby….A ještě navíc 
pobočka dodavatele za humny…..
S úctou

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)

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

 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 702 602 930

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

KOMPLEXNÍ 
ÚKLIDOVÉ PRÁCE

ZONA
 Tel.: 603 743 983 
         491 614 406 

E-mail: bkzona@gmail.cz

NONA 92, o.p.s. přijme 
do pracovního poměru 

PRACOVNÍKA 
V SOCIÁLNÍCH 

SLUŽBÁCH 
pro denní Stacionář 

NONA v Novém Městě 
nad Metují, více informací 

na tel.: 606 745 986

„Nejsme názoru, že Klementu Gottwaldovi náleží čestné 

občanství města Náchoda“, říká radní Aleš Cabicar (TOP 09).
 Rada města Náchoda na  svém jed-
nání 27. 5. 2014 se přiklonila k návrhu 
a  argumentaci TOP 09 na  odebrání 
čestného občanství Města Náchoda 
soudruhu Klementu Gottwaldovi, kte-
ré mu bylo uděleno v roce 1947 jakož-
to projev vděčnosti tehdejších konšelů 
města Náchoda za  odsun německých 
občanů po  ukončení 2. světové války.  
Aleš Cabicar k  tomu dodává: „Pone-
chávám stranou odůvodnění tohoto 
kroku, které dodnes budí v pamětnících 
oněch událostí smíšené pocity. Nejsem 
historik, a proto se omezím na zdůvod-
nění našeho návrhu předloženého Radě 
města. Klement Gottwald je synony-
mem systému, který vědomě potlačil 
a  vypudil ze slovníku slovo demokra-
cie, nahradil ho silnou autokracií, navíc 
zbaběle opatrovanou, podporovanou 

a  řízenou stalinistickým Sovětským 
Svazem. Je synonymem doby, kterou 
bohužel není v našich silách změnit, ale 
ze které se máme povinnost poučit a ze-
jména přenést toto poučení i pro další 
generace. Je synonymem tvrdých pra-
covních lágrů, vykonstruovaných soud-
ních procesů, ve kterých se účelově li-
kvidovali političtí protivníci. Doby, kdy 
za  své demokratické postoje či názory 
mnohdy lidé strávili v  lágrech takřka 
celý produktivní život nebo dokonce 
zaplatili oběť nejvyšší, svůj život“.
 „Dlouho jsem o  tomto kroku pře-
mýšlel, vědom si argumentace, se 
kterou se setkáme,“ říká Cabicar. „Vy 
chcete měnit historii? Nechte to spát, 
vždyť je to přes 70let. Nechceme měnit 
historii, bohužel to neumíme. Co mu-
síme umět, je vypořádat se s ní, pojme-

novat zlobu, nelidskost, slabost a zba-
bělost. I  když s  časovým odstupem“, 
podotkl Aleš Cabicar, krajský předseda 
TOP 09 a náchodský radní.
 „Nedávno jsme odhalili v  centru 
Náchoda lavičku se spisovatelem Jo-
sefem Škvoreckým jako holt demo-
kratovi, fi losofovi, velkému spisovateli, 
Člověkovi, jemuž Náchod byl kdysi 
domovem. A představa, že snad kdysi 
někdo v budoucnu by mohl uvažovat, 
že na  druhém konci Náchoda odhalí 
lavičku Klementa Gottwalda, je pro 
mne stejně šílená jako hrůzná. Toliko 
k našemu kroku jako vysvětlení. Dluží-
me to nejenom dle mého soudu Josefu 
Škvoreckému, ale všem lidem a  jejich 
rodinám, jejichž životů a  osudů se 
Gottwaldovský režim přímo dotkl,“ 
uzavírá Cabicar.  (kp)

Náchod má další lákadlo na turisty 
 Soukromé muzeum starožitných kočárků, panenek 
a výrobních patentů bylo slavnostně otevřeno počátkem 
června v Náchodě. Po týdnech tvrdé práce a za pomoci 
několika přátel si tak manželé Romana a Josef Hendlovi 
splnili svůj dávný sen. „Doposud jsme měli možnost pre-
zentovat svoji sbírku na ojedinělých výstavách vždy jako 
část naší sbírky nikoliv sbírku jako celek. Proto jsme se 
rozhodli využít možnosti přestavby budovy v centru Ná-
choda a věnovat ji přímo tomuto projektu. Tímto se nám 
splnilo naše přání předvést sbírku jako celek a nabídnout 
ji návštěvníkům ke shlédnutí po celý rok. Naším cílem je 
doplňovat sbírky o výjimečné exponáty z celého světa ať 
již vyráběné sériově, kusově, nebo takové, které zůstaly 
svým jedinečným řešením pouze na  papíře,“ uvedl při 
zahájení činnosti muzea Josef Hendl. 

 Každý z nás se v minulosti s dětským kočárkem důvěr-
ně setkal. Dnes si můžete své vzpomínky osvěžit a potěšit 
se jejich nádherou. Na ploše 220 m2 můžete obdivovat 
skvosty vyrobené od roku 1838 až do roku 1970. Výstava 
kočárků je doprovázena dobovými dekoracemi, jako jsou 
panenky, hračky, pokojíčky nebo různými technickými 
zajímavostmi v podobě technických výrobních patentů.
 „Jako každá malá slečna jsem si ráda hrála s panenka-
mi, ale největší můj sen byla panenka -miminko, kterou 
jsem nikdy neměla. Proto jsem si zhruba před dvaceti 
lety koupila moji vysněnou panenku a nic netušíc, jsem 
tím odstartovala vášnivé sbírání panenek a kočárků a ne-
nápadně se začala vyvíjet sbírka.V kočárcích našel zalí-
bení i můj manžel, který je restauruje. Zároveň k tomu 
přidal sbírání výrobních patentů, což je naprosto ojedi-
nělá záležitost a sám z toho má velkou radost. Jsem ráda, 
že můžeme naši sbírku vystavit jako celek a  rozdělit se 
o radost a potěšení s našimi  návštěvníky,“ doplňuje Ro-
mana Hendlová
 Návštěvníci muzea si tak mohou prohlédnout nejen 
desítky kočárků, ale současně můžou obdivovat  patenty 
technických vynálezů od neznámých kutilů až po vyná-
lezce zvučných jmen z přelomu 19. a 20. století.

Starožitné kočárky – Muzeum, 
Poděbradova 381, 547 01 Náchod, tel.: 606 486 372    

Otevřeno denně od 10 do 16 hodin.
e-mail: muzeum@post.cz  
www.starozitnekocarky.cz

Aby krutost vítězila, stačí, aby dobří ustupovali
 V  nedávné době realizovali so-
ciální demokraté z  Náchodska  
a  Rychnovska společný projekt, 
jehož cílem byla návštěva dvojice 
památníků z  doby druhé světové 
války na území sousedního Polska. 
Prvním z nich byl vysílač ve městě 
Gliwice, jehož fi ngované přepade-
ní německými diverzanty použili 

nacisté jako propagandistický ar-
gument k  vojenské kampani proti 
Polsku. Hlavním cílem cesty však 
byla prohlídka památníku koncen-
tračního tábora Osvětim.  Memen-
to nevýslovných útrap nevinných 
a symbol holocaustu navštíví každý 
rok takřka jeden a půl milionu ná-
vštěvníků z celého světa. 
 Foto Mirek Brát

Po stopách bojů...
 Již po  devětatřicáté vás zve TJ 
Sokol Starkoč na  dálkový pochod 
„Po  stopách bojů z  války roku 
1866“.  V sobotu 21.června 2014 se 
bude průběžně vyrážet mezi šestou 
a  půl jedenáctou hodinou na  pěší 
a  cyklo trasy z  vlakového nádraží 
ve  Starkoči. Pro turisty budou při-
praveny čtyři pěší trasy na  10, 15, 
25 a  50 km a  čtyři cyklotrasy pro 
horská a silniční kola na 33 a 66km. 
V  cíli pochodu na  koupališti 

ve  Starkoči obdrží každý účastník 
krásný diplom a opečenou klobásu. 
Dále budou vyhodnoceni  nejmlad-
ší, nejstarší a nejvzdálenější účastní-
ci pochodu a nejpočetnější kolektiv. 
Novinkou bude možnost zakoupení 
turistické vizitky pochodu. 
 Využijte 21.června velmi výhod-
ného vlakového spojení do Starkoče 
a zpět za příznivé skupinové slevy.     

Za TJ Sokol Starkoč, 
Jaroslav Rufer

Dne 6. 6. 2014 završili 50 let společného života 
Jiří a Zdeňka Otčenáškovi z Náchoda. Do dalších společných let jim 
přejí hodně štěstí a zdraví dcera Ivana a syn Jiří s rodinami
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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
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NEBANKOVNÍ HOTOVOSTNÍ NEBANKOVNÍ HOTOVOSTNÍ 
ÚVĚRY DO 500TIS. KÚVĚRY DO 500TIS. Kčč

NEBANKOVNÍ HYPOTÉKY OPROTI NEBANKOVNÍ HYPOTÉKY OPROTI 
ZÁSTAVĚ NEMOVITOSTIZÁSTAVĚ NEMOVITOSTI

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

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

www.gatenachod.cz

Elektrokolo KTM je tzv. EPAC (Electrically power assisted cycle) čili kolo s po-
mocným motorem. Patří ke špičkovým výrobkům své kategorie. Kvalitě odpoví-
dá samozřejmě cena.  Jízda na něm je však skutečný požitek. Skladem v CYKLO 
TONY Náchod, www.cyklotony.cz. Zkuste to taky…

Start testovací jízdy elektrokola KTM 
jsem začal v centru Náchoda.

To na tom má snad vrtuli?!
aneb redakční test elektrokola KTM

V prvé řadě bych se chtěl omluvit tomu 
pánovi v  červené Felicii, která mě mí-
jela ve strmém stoupání bezděkovského 
kopce. Uháněl jsem nahoru bezmála 
třicítkou  a  ještě jsem si stačil nenuce-
ně odstraňovat nepříjemnou mušku, 
která se chtěla zahnízdit v mém levém 
uchu… V  očích překvapeného řidiče 
jsem totiž jasně vyčetl otázku i nevěříc-
né konstatování zároveň: To má na tom 

snad vrtuli?!  Pravdou je, že mi pomáhal 
špičkový kompaktní nábojový motor 
elektrokola KTM  nastavený na nejvyšší 
stupeň asistence. Každé moje šlápnutí 
do  pedálů odměnil motor 400 % pod-
pory! Elektrokolo ERACEP (Pedelec) 
bylo v pořadí již druhým „elektrostro-
jem“ od  fi rmy KTM, který jsem mohl 

otestovat (kolo laskavě zapůjčila spo-
lečnost CYKLO TONY s  prodejnami 
v  Náchodě a  Broumově). A  právě tato 
dvě místa mě inspirovala k tomu, abych 
na silnici, na spojnici těchto dvou sídel, 

otestoval vlastnosti  elektrokola KTM.  
Výsledek? Vynikající! Více než 70 ki-
lometrů na  trase Náchod – Broumov 
– Náchod jsem využíval podpory elek-
tromotoru a  přesto jsem se nevrátil 
do Náchoda  s prázdným akumulátorem.  
K technickým údajům kola elektrokola 
KTM  bych zdůraznil tři stupně pod-
pory elektromotoru – ECO – Standard 
– High, podpora k  síle vašich nohou 

ve výši 90% - 150% – 400%. Pravda, vět-
šinou jsem jel v úsporném režimu ECO. 
Ve  stoupání v  Bezděkově nad Metují 
či v  lokalitě Pasa jsem neváhal podpo-
ru zvýšit na  režimy Standard a  High. 

Baterie vydržela. Elektrokolo KTM má 
k dispozici i tři režimy generátoru – tzv. 
rekuperace, kdy můžete při jízdě z kop-
ce akumulátor dobíjet. Srdcem elektro-
pohonu je motor Panasonic (výkon 250 
Watů) umístěný v náboji zadního kola, 
akumulátor – rovněž značky Panaso-
nic, je umístěn pod rámem. Do plného 
dobití dostanete akumulátor   za cca 5 
hodin. Testoval Mirek Brát  (pi)

TICHÉ A VÝKONNÉ

ŠPIČKOVÝ KOMPAKTNÍ NÁBOJOVÝ MOTOR

(zleva) Starosta Náchoda Jan Birke v  rozhovoru s  náchodským radním 
MUDr.  Ladislavem Tichým, který byl v  roce 2010 lídrem kandidátky ČSSD 
do náchodských komunálních voleb. 

Jan Birke se členy náchodské kandidátky pro volby 2014 a poslancem Evropského 
parlamentu Miroslavem Pochem v lokalitě Náchod – Babí. 

Změnili jsme Náchod

Na podzim čekají občany měst  a obcí 
volby do místních zastupitelstev. Podle  
řady analýz jsou to právě komunální 
volby, které voliče maximálně zajímají. 
Samozřejmě, nad kandidátkami sesta-
venými ze jmen, jejichž nositele osobně 
znáte, se lépe přemýšlí a rozhoduje. Byl 
jsem potěšen, když jsem dostal důvěru 
jako lídr  kandidátky ČSSD do náchod-
ských komunálních voleb. Moje roz-
hodnutí kandidovat nebylo rozhodně 
nahodilé. Už při volbách do Poslanec-

ké sněmovny PČR jsem otevřeně říkal, 
že se opět budu  chtít ucházet o mandát 
člena Městského zastupitelstva v  Ná-
chodě. Ve  spojení poslanecké a  sta-
rostenské funkce nespatřuji překážku. 
Naopak jsem přesvědčen, že mohu 
prospět Náchodu i  celému regionu, 
a přinést do parlamentní politiky řadu 
cenných zkušeností z  činností samo-

heslem „Změnili jsme Náchod“. Tuto 
sebedůvěru si troufám opřít o řadu po-
zitivních změn, které se nám podařilo 
realizovat v  uplynulých letech. Když 
říkám My, mám tím na mysli celý tým 
náchodské sociální demokracie v  šir-
ším kontextu. Radními a zastupiteli po-
čínaje, členy místní organizace a našimi 

sympatizanty i  příznivci konče. Vím, 
že se mohu na  svůj tým spolehnout. 
Na  kandidátce pro podzimní volby  
nebudou chybět jména zkušených ma-
tadorů i nováčků, členů sociální demo-
kracie i osobností bez politické přísluš-
nosti: MUDr. Ladislav Tichý, Ing. Josef 
Hašek, Mirek Brát, Marek Dvorský, 
Bc.  Tomáš Magnusek, Mgr.  Denisa 
Pokorná... Naše priorita? Zůstává stej-
ná: Prosazovat další pozitivní změny 
v zájmu Náchoda a jeho obyvatel.

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

STANOVENÍ PRIORIT

Regionální poslanecká kancelář Jana Birke  www.janbirke.cz

správ. Kandidátku sociálních demo-
kratů v Náchodě povedu pod volebním 

Rádio Beat a Country Rádio hledají do svého obchodního 
týmu schopného obchodního zástupce pro oblast 

Kálovéhradecký a Pardubický kraj
Popis pozice:
• vyhledávání a kontaktování klientů vhodných pro inzerci 

na rádiích
• vedení obchodních jednání s klienty
• prodejní prezentace
• návrhy reklamních kampaní
• zajištění výroby reklamních spotů.

Požadujeme:
• zkušenosti z prodeje reklamy nebo služeb výhodou 
• ukončené SŠ vzdělání 
• řidičský průkaz sk.B 
• práci s PC – MS Office 
• profesionalitu, samostatnost a kreativitu, cílevědomost 
• orientace na stanovené cíle a výsledky 
• týmový hráč 

Nabízíme:
• zázemí významné mediální společnosti 
• propracovaný systém školení a dalšího vzdělávání 
• profesionální přístup 
• základní plat + provize + firemní benefity
• práce na plný úvazek

astetkova@radiounited.cz
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www.elektrokola-nachod.cz

Prodejna jízdních kol a elektrokol
Běloveská ul. 851 
(u bývalého Čedoku), 
Náchod

1. Přestavby jízdních 
     kol na elektrokola 
     dle vašich požadavků

3. Akční ceny 
      elektrokol

2. Invalidní vozíky 
     od 25 000 Kč

4. Elektrické 
      a benzínové 
      koloběžky

Tel.: 775  514  406, 
702  518  882,  723  609  938

E-mail:  elektrokola-nachod@seznam.cz
Eshop: elektrokola-nachod.cz

Jarní úpravy zahrad  724 173 560Jarní úpravy zahrad  724 173 560

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

Hašpl a.s. Velké Poříčí 
přijme

Dispečera výroby
Požadujeme

• SŠ vzdělání s maturitou strojírenského zaměření
• NJ aktivní znalost • AJ výhodou • praxe výhodou
- samostatnost, zodpovědnost, komunikativnost
- řidičský průkaz sk.B • znalost práce na PC
- trestní bezúhonnost

Nabízíme

• mzdu od 21 500,-Kč
• zázemí stabilní prosperující společnosti
• po zaučení pracovní poměr na dobu neurčitou
• týden dovolené navíc • příspěvek na stravování

Své životopisy zasílejte na email: personalni@haspl.cz, 
nebo volejte +420 491 401 718  paní Procházková

Hašpl a.s. Velké Poříčí 
přijme

Seřizovače hřebíkových strojů

Požadujeme • vyučen, nebo vyučen s maturitou ve strojírenském 
oboru • praxe vítána • třísměnný provoz • spolehlivost a bezúhonnost

Nabízíme • po zaučení možnost pracovního poměru na dobu neurči-
tou • odpovídající platové ohodnocení

Náplň práce  • obsluha a seřizování hřebíkových strojů

Své životopisy zasílejte na email: personalni@haspl.cz, 
nebo volejte +420 491 401 718  paní Procházková

Lesy města Náchoda, spol. s  r.o. pořádaly PODBORSKÝ RYBÁŘSKÝ 
ZÁVOD. Letošní  desátý ročník se tradičně konal na rybníku PODBORNÝ 
v Náchodě.  Závody si užili malí i velcí rybáři.  Foto Josef PEPA Voltr



* Koupím knihy a  časopisy. TEL.: 
722 907 510
* Koupím ABC, ČTYŘLÍSTEK, PUN-
ŤA, Automoto aj. staré časopisy, komiksy, 
knihy, celé knihovny, pohledy, tiskoviny, 
známky, bankovky, mince, LP desky atd. Tel. 
777 579 920
* 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
* Koupím hrnečky, kořenky, mlýnky, (vy-
bavení staré domácnosti). Tel. 722 907 510
* 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 veškeré starožitnosti např. obraz, 
sklo, porcelán, hodiny, mince, pohlednice, 
knihy i  celou pozůstalost. Peníze na  ruku. 
Přijedu kamkoliv. Tel. 606 56 49 30
* Koupím housle, violu, cello, basu, saxo-
fon a klarinet i poškozené a nekompletní. T. 
728 473 687

* Nabízím hlídání dítěte v  Náchodě celo-
denně nebo podle potřeby - rozumná cena. 
Volejte nebo sms 722 796 963 po 18.hodině
* Hledáme brigádníka na  drobné práce 
na zahradě, v RD, položení podlahy v No-
vém Městě n.M. TEL.:723 588 203
* Nabízím hlídání dětí v Novém Městě n/
Met.,spolu s mojí dcerou. Jednorázově i pra-
videlně...rozumné ceny. Volejte 739 517 849
* HLÍNA za  odvoz zdarma. Plhov, 30 m3, 
bagr: konec června. Info na tel.: 604632845
* Přijmu muže a ženy na rozvoz knih. Tel. 
777 803 359
* Přerostla Vám tráva, poseču 1-1,50 Kč/
m2. Volat pouze 20-21 hod. Tel. 702 463 672
* Zajímáte se o aktivní životní styl? HLE-
DÁTE PŘIVÝDĚLEK, KARIÉRU? Volejte 
608 033 689
* Hledáte přivýdělek,změnu,kariéru? Tele-
fon: 608 462 940

* Nabízím náhradní díly na  SEAT IBIZA 
1.4i r.v.1995. TEL.: 605 872 668
* Prodám ŠKODA Felicia 1,3 GLXi ben-
zin, červená, r.v.1995, 145000 km, druhý 
majitel, rozumný stav, TP do 02/2015, EKO 
zaplacen,  plast. lemy + zimní gumy. Cena 
27.000,-Kč. Tel. 602 240714 NÁCHOD

* Čivava dlouhosrstá - nabízím krásné pej-
sky, vychované v bytě. Již komplet. očkovaní 
a mají čipy.TEL.: 603 206 743, 491 426 680

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

* Nechcete být sám - sama? Nabízíme 
Vám příležitost nalézt životního partne-
ra. Seznamovací agentura IRENA, Ná-
chod. TEL.:736 768 114

* Dlouhodobě pronajmu garsonku 30m2 
v klidné části Nového Města n/M. Nájemné 
3600,- měsíčně + energie. Kauce 15000,- Kč. 
V domě je kolárna, kočárkárna, sušárna prá-
dla, připravený internet. Jen bezproblémo-
vým nájemníkům. Tel 608 323 373
* Pronajmu slunný byt 3+1 v Novém Městě 
n. M. 5200,-Kč + elektr. Kauce nutná. Tel. 
732 215 575. RK nevolat.
* Pronajmu byt 2+1, Plhov. Nájem + služ-
by 8800,-Kč. Kauce 10000,- Kč. Tel. č. 605 
279 349
* Pronajmu byt 1+1 s balkonem v Nácho-
dě, nájemné 3350,-Kč + inkaso, kauce. Mo-
bil 732 309 415

* 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 449 tis.Kč. 
TEL.:603 45 85 37

* 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
* Vyměním s  doplatkem pěkný byt v  Ná-
chodě za dům se zahradou na klidném místě 
s přírodou v Náchodě nebo okolí do 10 km. 
Tel. 607 574 084

* Prodáme zděný družstevní byt 3+1 
(76m2) ve Velkém Poříčí (klidná loka-
lita). Byt prošel kompletní rekonstruk-
cí(vestavěný krb, nová koupelna, WC, 
kuchyň, nové rozvody,  atd.). SLEVA! 
Cena: 980 000,-. Nutno vidět. Více infor-
mací na  tel.: 732 340 159, email:f.sara@
seznam.cz.

* 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 příp. prodám panel. DB 1+1 
36m2 1.p. + balkon + sklep v Bělovsi. Pů-
vodní jádro, nové podlahy. Dům po  zatep-
lení, plastová okna, euro výtah. Kabel. TV 
+ internet optika. Slunce a výhled do zele-
ně, dobrá dostupnost, možnost parkování. 
Nízké provozní náklady. Nájemné 3.600,- 
Kč, energie el. + plyn cca 600,-Kč + služby 
2.000,- Kč + vratná kauce 10.000,- Kč. Volné 
ihned. Možnost prodeje za 540.000,- Kč. Tel. 
602 240714
* Pronajmu dlouh. byt 3+1 s balkon, sklep, 
74 m2 ve 4.NP v Náchodě na Brance, pl.ok-
na,. Náj. 5.000,-Kč + inkaso 1.545,-Kč + el. + 
plyn + kauce, tel. 608 903 050
* 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 byt 3+1 v centru Náchoda. Vol-
ný od 1.7.. Tel. 498 603 511 po 19. hodině.
* Pronajmu dlouhodobě nově zrekonstru-
ovaný byt 2+kk a  garzinieru v  cihlovém 
domě na  nábřeží E.Krásnohorské v  Ná-
chodě. Volné ihned. Kauce 10.000 Kč. Tel. 
737 211 973
* Meziměstí Prodám byt 1+2 v panelovém 
domě s  balkonem v  Meziměstí v  osobním 
vlastnictví. Tel. 773 450 131
* Pronajmu byt o velikoti 55 m2 na náměs-
tí TGM v  Náchodě v  zrekonstruovaném 
domě. Nájem 4.500 Kč. Tel. 733 735 709
* Prodám byt 3+1 v České Skalici, 5.patro. 
email: jhampl@verizon.net
* Prodám DB 2+1 69 m2 s  balkonem 
a  sklepem, 1.patro, komplet zařízen 
(není podmínkou) v  Č.Kostelci - Větrník. 
Cena 890  000,-Kč TEL.: 608 383  154 RK 
NEVOLAT
* Prodám DB 1+1 předělaný na 2+1 v Ná-
chodě na Plhově, 2.patro, výhled do příro-
dy, část. zrekonstruovaný. Cena 650 tis.Kč. 
TEL.: 776 079 292 RK NEVOLAT
* Prodám družstevní byt 1+1 Náchod-Pl-
hov, zatepleno, nová okna, dobrý stav. Cena 
620 tis. Tel: 608 404 319
* Prodám zděný družstevní byt 3+1, s bal-
konem, v ul. Riegrova v Hronově - kontakt 
realitní kancelář Bart - tel. 725 243 499
* 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 RD nebo chalupu k  trvalému 
bydlení do  1.6mil v  okolí Jaroměře. Tel. 
739 486 403
* Prodám domek se zahrádkou v  České 
Skalici. Cena 1 130 000 Kč. RK nevolat. 
Kontakt 739 677 505
* Prodám RD v  centru Hronova, klidné 
místo za  náměstím. TEL.:608 748  973 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  Náchodě Pod Vyhlídkou, s výhledem 
na  zámek a  město. Voda a  elektrika za-
vedena, atraktivní místo. Tel.pouze SMS, 
ozvu se, 603 955 910, nebo e-mail: cernaiva
@centrum.cz
* Prodám st. pozemek na stavbu rodinné-
ho domu na okraji Dolní Radechové. 2500 
m2, cena 500 Kč/m2. Tel. 608 66 77 30
* Koupím garáž v  N. Městě n. M.. TEL.: 
604 72 36 77
* Prodám RD v  centru Náchoda, klidné 
místo. Po rekonstrukci, ihned k nastěhování. 
TEL.:724 214 538
* Prodám pozem. ke stavbě RD. Nové Měs-
to n/M. tel. 608 026 429

* 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 kancelářské prostory o veliko-
ti 55 m2 na náměstí TGM v Náchodě v zre-
konstruovaném domě. Nájem 4.500 Kč. Tel.
733 735 709
* 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
* Pronajmeme volné prostory pro provoz 
kavárny, jiných obchodních služeb nebo 
pohybových aktivit jako cvičení, fi tcentrum 
a jiné služby. Prostory se nachází na Kame-
nici v  Náchodě v  I.patře se samostatným 
vchodem. Investice do  zařízení a  vybave-
ní provozu jsou nutné. TEL.:777 152  750 
v pracovní dny

* Prodám lednici INDESIT BAAAN 10 
v  perfektním stavu. Energetická třída 
A++, objem lednice 182 l, objem mra-
záku 48 l. Používána necelé dva roky. 
Prodej z důvodu spojování dvou domác-
ností - dvě se nevyužijí. Cena 4.900,-. 
K  vyzvednutí v  Náchodě-Plhově. Kon-
takt 776 213 598.

* Prodám 2 lednice,pultový mrazák,prodej-
ní pult, elektr. váhu, salamander, indukční 
plotnu, dřezy, HOT DOG 2 trny, atd. Tel: 
603 383 056
* Prodám dveře 80L 3/4 prosklené a 70 „pa-
nelákové“ podýhované. T. 602 103 775
* Prodám dámské elektrokolo Loft y Way, 
modrá barva. Cena 4.500 Kč, při rychlém 
jednání možnost slevy. Akumulátor rok sta-
rý. Více informací na tel. 602 103 775
* Prodám starší ložnici - r.v. 1947, vhodná 
i na chalupu- Levně. Tel. 736 109 004
* 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 1520 x 2300 
dvoukřídlé. Cena 4.900,-Kč. Červený Koste-
lec. TEL.:775 335 171
* Prodám třímístnou hrobku, žulová, - 
po  rekonstrukci, prázdná. Levně. V Červe-
ném Kostelci. Tel. 776 216 126
* Prodám suché tvrdé i  měkké palivové 
dříví. TEL.:777 690 390
* Prodám palivové dřevo. Cena dohodou. 
Zájemci volejte 720 581 277

* Dobře zaplatím autíčka na  setrvač-
ník a  bovden od  výrobců zn.ITES, KDN, 
IGRA, IGLA, OMNIA a SMĚR a jiné TEL.: 
724 020 858
* Koupím obrazy a starožitnosti za hotové. 
TEL.:724 020 858

* 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 byt 4+1, OV, NA Plhov. Nad-
standardně zrekonstruovaný. Volný zač. r. 
2015. Cena 1.390.000,- Kč. Tel.: 605 542 592
* Nabízíme k  dlouhodobému pronájmu 
pěkný byt 2+kk, 63 m2, v  Novém Městě 
n.M. - centru, Nájemné i  kauce dohodou. 
Tel. 777 29 24 25
* Pronajmu velmi pěknou čistou a  téměř 
zařízenou garsoniéru u Rubeny v Náchodě 
cena 3500,-Kč + inkaso. Kauce nutná. Tel. 
608 888 141
* Dlouhodobě pronajmu byt 2+1 (83 m2) 
v klidné části Červeného Kostelce. Nájem 
4800,-Kč + energie. TEL.:776 33 56 37
* Pronajmeme byt 2+1 ve Vysoké Srbské. 
TEL.:737 71 00 81
* Prodám zděný byt v  v  Náchodě 52 m2 
v  OV, Janáčkova ul.. RK NEVOLAT, cena 
585 tis.Kč. TEL.: 605 969 301
* Pronajmu byt 1+kk Pražská ul. Náchod. 
Nájem vč. el.energie všech služeb a  úklidu 
chodeb 5500,-Kč. Dům i  byt je udržovaný. 
Kauce 11 tis.Kč. Pronájem jen solidnímu zá-
jemci. TEL.:776 141 603
* Pronajmu 1+kk v centru Náchoda v re-
konstruovaném RD - samostatný vchod 
a  další výhody.Vhodné pro studenty nebo 
jako kancelář. TEL.:732 624 413
* Pronajmeme byt 2+1 + kk (65 m2) v cen-
tru Nového Města nad Metují. Nájemné 
3000,-Kč. Tel. 776 224 358 - volat v pracov-
ních dnech.
* 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 byt 2+1 s  balkonem Velké 
Poříčí Na  Škvárovně 522, částeč.zaříze-
ný, po  dohodě vyklizený, nájem vč. slu-
žeb 8600,-Kč, Kauce 15000,-Kč. TEL.:732 
545 695
* Pronajmu slunný byt 3+1 s  balkónem 
v Náchodě poblíž centra. Byt je po celkové 
rekonstrukci, nová koupelna s rohovou va-
nou.Vybavený je kuchyňskou linkou s vesta-
věným varným setem. Nájemné 5000,-Kč. 
Kauce 15000,-Kč. Tel. 725  557  030 nebo 
602 790 044
* 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 4+1 v Broumo-
vě, Pionýrská 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 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
* Prodám byt 3+1 v OV 59 m2 + 7 m2 sklep 
Náchod, Českoskalická 252, dům je dobře 
udržovaný, plastová okna, nové vchod.dve-
ře, nové schránky. Cena 890 tis.Kč. TEL.: 
608 125 310
* Dlouhodobě pronajmu 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 6 300,- Kč + inkaso, vratná 
kauce 18 000,- Kč. Tel. 602 222 677
* Pronajmu byt 1+1 a 2+1 v Hronově. Tel. 
608 11 00 41

* Pronajmu RD 3+1 s hospodářskými sta-
veními a  velkou zahradou v  obci Spyta 
u České Skalice, 100 m od přehrady Rozkoš, 
cena 7000,-Kč + energie. TEL.:604 98 38 44
* Prodám zahradu 426m2 s  kompletně 
vybavenou chatkou 6x3,5 m na  klidném 
a slunném místě v zahradní kolonii v Hro-
nově - Velkém Dřevíči. Na  pozemku je 9 
ovocných stromů, rybízy, jahody; v ceně je 
dřevěná zahradní lavice, el.sekačka, houpač-
ka, pískoviště, venkovní posezení, zahradní 
nářadí, hadice, venkovní sprcha, slunečník + 
vybavená chatka, stáří 5 let (dřevěné patrové 
postele včetně matrací, rozkládací sedačka, 
stůl, kuchyňská linka, dřevo), v chatce je za-
vedena elektřina, pitná voda, užitková voda 
je na  pozemku. Znalecký odhad, list vlast-
nictví, cena k  jednání: 120.000,-- Kč. Tel.: 
608 602 885.

                                                                                                 ROZUMNĚSOUKROMĚ  ŠIKOVNĚ  RYCHLE

NEMOVITOSTI

NEBYTOVÉ PROSTORY
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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

Jasenná 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.....850.000,-Kč, Lipí u Náchoda-Zděný,rekonstr.byt 3+kk (70 m2) .....5.500,-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/M-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, N.Město n/M-Krčín-Pronájem kompl. zrekonstr. bytu 2+1 ....5.000,-Kč/měs.
N.Město-u centra-Zděný byt 3+1 OV,90 m2,balkon.....1,1 mil.Kč, Černčice u N.Města n/M-Větší,dvougenerační RD po část. rekonstr .... 1.570.000,-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

HYDROIZOLACE 
SVAŘOVANOU PVC FÓLII

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

SEZNÁMENÍ

RÁJ TRVALEK
NAHOŘANY

www.zahradni-rostlinky.cz
otevřeno: út až pá: 9-17, so:9-12 hod. 

tel. 603 704 430

Salon GardeSalon GardeSalon GardeSalon Garde
Kadeřnictví

Riegrova 737, NÁCHOD

NOVĚ 
NEHTOVÁ MODELÁŽ

Martina Pálková 
objednávky na  723 42 89 88

Přijme na HPP

PORADCE PRO FIREMNÍ 

KLIENTELU

• Fixní mzda
• Objemové bonusy
• 5 týdnů dovolené
• Stravenky
• Zaměstnanecké slevy
• Vhodné na plný 

  i částečný úvazek

Požadujeme:
• Prodejní dovednosti
• Komunikativnost
• Znalost práce na PC
• Praxe v telefonním 
  prodeji vítána!

Životopisy zasílejte na email 

zamestnani@alphaduct.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

Provident
24 hodin denně, Náchod

Tel.: 725 725 816
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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 18.

 Blíží se čas dovolených, proto bude 
zajímavé představit si možnosti kaž-
dého spotřebitele, který nebude s po-
skytnutými službami své cestovní 
kanceláře spokojen. NOZ upravuje 
specifi cký typ služby zájezdu jako 
souboru alespoň dvou poskytnu-
tých služeb cestovního ruchu (ces-
ta, ubytování, doprava, strava nebo 
výlety apod.). Klíčovou otázkou pro 
celý vztah mezi pořadatelem zájezdu 
(cestovní kanceláří) a zákazníkem je 
smlouva o  zájezdu, která v  podstatě 
určuje obsah zájezdu tedy to, na  co 
se na dovolené můžeme těšit a v jaké 
kvalitě budou služby poskytnuty. Ka-
ždý spotřebitel by měl při sjednávání 
dovolené trvat na  tom, aby služby, 
které mu byly v  kanceláři (či na  in-
ternetu) slíbeny, byly popsány také 
ve  smlouvě (včetně např. výhledu 
na moře, zajištění lehátek, apod.). 
 Důležité informace týkající se pa-
sových a  vízových požadavků, lhůt 
pro jejich vyřízení, či potřebné zdra-
votní doklady je pořadatel povinen 
sdělit ještě před uzavřením smlouvy. 
Zpravidla bezprostředně po  uzavře-
ní smlouvy je vystaveno i  potvrzení 
o zájezdu (to může obsahovat jen od-
kaz na  příslušný zájezd v  katalogu). 
Pokud dané potvrzení obsahuje jiné 
informace, než samotná smlouva, 
platí za ujednané to, co je pro zákaz-
níka výhodnější. 

 V  případě, že během dovolené 
zjistíte odchylky od Vámi sjednaných 
služeb, je nutné pokusit se je vyřešit 
přímo na  místě s  delegátem. Pokud 
ale k  vyřešení v  přiměřené lhůtě 
nedojde, může si zákazník zjednat 
nápravu sám (dokoupením kvalit-
nějšího stravování apod.). Pořadatel 
pak bude mít povinnost nahradit 
zákazníkovi takto účelně vynalože-
né náklady. Často Vám ale nezbude, 
než reklamaci vyřešit až po  návratu 
z dovolené. K  tomu je nezbytné mít 
skutečně poskytnuté služby zdoku-
mentované (nejlépe fotografi emi). 
Reklamaci lze uplatnit jen do jedno-
ho měsíce od skončení zájezdu a zá-
kazník se jejím prostřednictvím do-
máhá slevy z ceny zájezdu. 
 Výše slevy je problematická, někte-
ré cestovní kanceláře však postupují 
podle standardizované tabulky slev 
tzv. ITQ Kodexu, který výši slevy pří-
mo stanoví (např. za  špinavou pláž 
10-20% sleva, apod.).
 NOZ nově výslovně upravuje me-
diálně oblíbené odškodnění za zkaže-
nou dovolenou. Tedy náhradu (nad 
rámec slevy) za to, že zájezd byl zma-
řen (třeba i velmi nekvalitními služ-
bami) nebo podstatně zkrácen.

JUDr. Jan Dostál, advokát
advokátní kancelář 

JUDr. Renaty Dobývalové

Zkažená dovolená 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.

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

* 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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SLEVA
40%

PRO RODINY

min. 2 osoby

platnost do 27. 2. 2015 r.

AQUA PARK
BOWLING

Kudowa-Zdrój
tel.  0048 74 866 45 02

608 103 810
nabytekvagner@atlas.cz

 

 
              

     
   

   
   P

OZŮSTALOSTVETEŠ
NÁBYTEK

KOUPÍM - ZLIKVIDUJU
VYKLIDÍM PŮDU, SKLEP, DŮM

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!

 
 
   
    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 

Firma LAGARDE  Spedition nabízí volná místa na pozici 

ŘIDIČ SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY 
tuzemské i mezinárodní. 

Nabízíme: kvalitní technické zázemí, zaměstnanecké benefi ty, 
osobní přístup a progresivní fi nanční hodnocení.

Požadavky: řidičský průkaz skupiny CE, platný profesní průkaz, 
znalost německého jazyka vítána.

Zájemci, hlaste se na tel.: 737 203 099 
nebo na michalickova.m@lagardesped.cz

Setkání sokolů
V  Novém Městě nad Metují pro-
běhlo setkání sokolů župy podkr-
konošské. Novoměstští sokolové 
připravili svým bratrům a  sestrám 
z okolních jednot bohaté pohoštění 
a  zajímavý program, ve kterém ne-
chyběly například  návštěva muzea, 
zámecké zahrady, obory v  Klopo-
tovském údolí  či vyhlídek Klosova, 
Rajská atd. K  občerstvení k  dobré 
náladě hrála paní Pilařová na akor-
deon. Skupina mladých chlapců ze 
skupiny Nerco Parkour (vedených 
Václavem Kumprechtem) předvedla 
freerun (volný běh s překonáváním 
překážek). 

Květoslava Gocová, foto archiv, 
redakčně kráceno

Okresní kolo soutěže Mladý zdravotník
 V polovině května proběhlo na Zá-
kladní škole Josefa Zemana v Náchodě 
okresní kolo soutěže Mladý zdravot-
ník pro základní školy praktické. Tuto 
soutěž organizuje naše škola tradičně 
již několik let ve  spolupráci s  Ob-
lastním spolkem Českého červeného 
kříže v Náchodě.  Tříčlenná družstva 
mezi sebou měří síly ve  znalostech 
léčivých rostlin, obvazové techniky, 
vybavení domácí lékárničky, posky-
tování první pomoci při úrazech 

a  resuscitace člověka ohroženého 
selháním životních funkcí. Losují si 
otázky z dopravní výchovy, ze správ-
né životosprávy a  ochrany zdraví 
před škodlivými vlivy kouření, uží-
vání drog a  alkoholismu. Na  soutěži 
se utkala družstva z  České Skalice, 
Broumova, Dobrušky a  Náchoda. 
Soutěž vyhrála a  putovní pohár zís-
kala Základní škola Česká Skalice - 
gratulujeme. 
 ZŠ a MŠ J. Zemana v Náchodě

Bronzový 

medailista 
 V článku „Přiveze ze světa koneč-
ně zlato?“ v ECHU z 30. května byl ve 
výčtu úspěšných náchodských  borců 
v benchpressu opomenut náčelník ná-
chodského SOKOLA Martin Horák, 
který získal na tomto Mistrovství Čes-
ké republiky v Hostinném v kategorii 
do 100 kg bronzovou medaili. Blaho-
přejeme! Druhého června se účastnil 
Mistrovství Evropy, které bylo v Trut-
nově a i tam dosáhl dobrého výsledku- 
byl šestý. Bohužel, nemá kromě Sokola 
sponzory, kteří by mu umožnili  účast 
na fi nančně náročném mistrovství 
světa v Americe. Najde je?  (et)
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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 

3.630.000,- KčCena:

RD Hronov - Velký Dřevíč
Částečně vybavený, zrek. RD 8+kk. Zahrada, 
bazén, 2x garáž, dílna. CP 1.515 m2.

N6198č. inzerátu 

1.690.000,- KčCena:

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

N6203č. inzerátu 

975.000,- KčCena:

Byt 1+1 Kvasiny, okr. RK 
Kompletně vybavený, zděný DB 1+1 s balko-
nem, CP 48 m2. Nízké měsíční náklady.

N6255 Řádková inzerce

 

 
Byt 3+1 Náchod - Běloves č. N5700
CP 87 m2, 899 000 Kč
Byt 3+1 Hronov č. N6182
CP 71 m2, 690 000 Kč
Pronájem kom. prostor TU č. N6231
CP od 15 m2, od 1 990 Kč /měs.
RD Božanov, okr. NA č. N5707
CP 1.070 m2, 890 000 Kč
St. pozemek Rychnov n. Kn. č. N5317
CP 562 m2, 1 686 000 000 Kč
St. pozemky Česká Skalice č. N3992
CP 54.995 m2, 300 Kč /m2

RD Trutnov
Zrek. RD 3+1 s pozemkem. Sklep, půda, 
garáž, dílna, kotelna, půda. CP 487 m2.
Cena: 1.800.000,- Kč
č. inzerátu: N6057ti

Inzerce ECHO Nachod 6a-2014.indd   1 4.6.2014   6:45:21
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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

 veškeré stavební práce, hydroizolace, 
    instalatérské a topenářské práce, 
    zemní práce, doprava (kontejner 
    + hydraul. ruka) půjčování lešení 
    a závěsných lávek

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

Soutěž  v požárním sportu

Zlaté srnčí trofeje

 Začátkem května se na Jizbici ko-
nala soutěž v požárním sportu a vý-
cviku. Soutěže se v  ranní části zú-
častnilo 9 družstev z okrsku Náchod. 
Domácí družstvo obsadilo 3. místo. 
Již čtvrtým rokem se drží na stupních 

vítězů. Pozici druhého místa obsadilo 
družstvo z Lipí a první pozici druž-
stvo z  Dobrošova. Jsme velice rádi, 
že se akce zdařila a měla ohlas, měli 
jsme z toho velký strach, jelikož po-
časí před akcí bylo velice nestálé.    

 Šestnáct žáků Základní školy 
Dolní Radechová, ZŠ Komenské-
ho-Náchod, ZŠ Nový Hrádek, ZŠ 
Plhov Náchod, ZŠ Velichovky, ZŠ 
Velká Jesenice a  ZŠ Velký Třebešov 
se zúčastnilo společného okresního 
kola soutěže o  Zlatou srnčí trofej 
Rychnovska a Náchodska v Javornici 
u  Rychnova nad Kněžnou. Ve  zna-
lostech ze zoologie, botaniky, mys-
livosti, kynologie a  ekologie nejvíce 

uspěli v kategorii žáků druhé až páté 
třídy: Martin Kleandr, který zabo-
doval na první místo, následoval ho 
Michal Štěpán a třetí se umístil Josef 
Dostál. Mezi žáky šestých až devá-
tých tříd nejvíce zabodoval Tomáš 
Chmelík, druhá se umístila Zuzana 
Vlasáková a třetí příčku obsadil Ma-
těj Líbal. Snímek je z  určování ple-
men loveckých psů. 
 Foto a text Ludvík Uhlíř

 V sobotu 21. června 2014 se usku-
teční u pomníku Myslivce ve Vyso-
kově vzpomínková akce k  148. vý-
ročí bitvy u  Náchoda v  roce 1866. 
Akci připravil Obecní úřad Vyso-
kov ve  spolupráci s  náchodským 
Spolkem přátel vojenské historie, 
jehož historická jednotka 6. prapo-
ru polních myslivců letos slaví 20. 
výročí založení, a  Komitétem 1866. 
Divákům se při pořadovém výcviku 
i  v  bojové ukázce představí na  150 
vojáků v  historických uniformách, 
jezdci na  koních a  dělostřelectvo. 
K poslechu zahraje vojenská decho-
vá hudba FJB Nr. 6 z Náchoda. Za-
čátek akce je ve 13 hodin. Parkoviště 
zajištěno ve Vysokově pod letištěm, 
občerstvení na místě.

Vzpomínka na bitvu u Náchoda v roce 1866

Příběhy 

rozbitých hraček 
je název výstavy, kterou na  září 
připravuje Městská knihovna 
v  Novém Městě nad Metují. Vý-
stava je zajímavá tím, že pro ni 
organizátoři shromažďují hračky 
od  novoměstských dětí. Zároveň 
po  nich chtějí i  napsaný příběh 
(skutečný či vymyšlený, který se 
ke  konkrétní hračce váže). Nech-
me se překvapit... 

Sezóna snů pro náchodský fl orbal – junioři 

přepisují klubové dějiny!
 Náchodští nejprve bojova-
li v  základní části, kde po  celou 
dobu soutěže stíhali favorizované 
Pardubice. Pardubičtí však závěr 

dlouhodobé části nezvládli, a  tak 
chlapci z Florbal Primátor Náchod 
využili možnosti postupu do baráže 
o juniorskou extraligu. V té je čekalo 

favorizované Gullivers Brno, v  je-
hož kádru bylo 6 reprezentan-
tů. První utkání Náchod sehrál 
na  „domácí palubovce“ ve  Rtyni 
v Podkrkonoší a přes výborný vý-
kon prohrál 2:3. V případě poten-
cionálního postupu čekal hráče 
hodně těžký souboj na  brněnské 
půdě. Jihomoravané již před zápa-
sy slavili postup do extraligy a  to 
se jim také vymstilo. Díky per-
fektnímu týmovému výkonu vy-
bojovali náchodští mladíci druhý 
zápas 4:8 a senzace byla dokonána 
v rozhodujícím zápase, který naši 
hráči doslova „urvali“ díky výhře 
3:4 a  celou sérii nakonec vyhráli 
1:2, čímž přepsali klubové ději-
ny a  postoupili tak do  fl orbalové 
extraligy juniorů, kterou budete 
moci navštívit v září.  (red)
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